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Van uw redactie 

Door: de redactie van “Heen en Weer” 

Wie de afgelopen maand de regionale kranten heeft gevolgd in Noord- en Zuid-Holland, zal het niet 

zijn ontgaan dat de parkeerproblematiek in Buitenkaag flink op de kaart werd gezet. En wie de 

Buitenkaag bezocht of passeerde, werd zichtbaar gewezen op het probleem met verschillende borden 

en spandoeken. Dat een brug naar Kaag werd gezien als (een) oplossing zal bij veel Kagers koud op 

het dak zijn gevallen. Anderzijds lijden de Buitenkagers al jaren onder parkeer- en verkeersoverlast. 

Dat dus eindelijk een goede lange termijn-oplossing moet worden gevonden staat buiten kijf. 

Dat door de Covid-19-problematiek geen Dorpsraadvergaderingen konden worden gehouden – en 

daarmee ook minder overleg tussen bewoners van Kaag en Buitenkaag onderling, alsmede met de 

Dorpsraad, heeft de communicatie natuurlijk niet vergemakkelijkt. 

Een groot deel van deze Heen & Weer is dan ook gewijd aan de parkeer- en brugsituatie. Zowel de 

Dorpsraad als de Parkeergroep Buitenkaag vertellen meer, inclusief over de (Concept)visie Buitenkaag 

2040 van de Gemeente Haarlemmermeer. Ook (bezorgde) eilandbewoners geven hun mening. 

Daarnaast hebben wij een kleine selectie gemaakt uit het in de regionale pers verschenen nieuws. Door 

het grote aantal artikelen is alles opnemen dit keer geen optie. 

Nog even terugkomend op de Dorpsraad: deze heeft dringend behoefte aan vers bloed! Als zich 

hiervoor dan meteen mensen uit de Buitenkaag melden, ontstaat er hopelijk meer balans en een betere 

communicatie tussen de beide helften van ons dubbeldorp. 

Dat wij blij mogen zijn met onze eigen Kaagse brandweer bleek recent nog eens met een brand in 

Buitenkaag. Axel Alblas, ploegchef Kaag van Brandweer Hollands Midden vertelt meer over deze uitruk. 

En nu wij ineens in een koude- en sneeuwgolf zijn beland, is het stuk van de IJsvereniging Kagermeer 

natuurlijk meer dan relevant. Of er Molen- of Merentochten in zitten, is nu nog niet te voorspellen, 

maar als de weersverwachting uitkomt, kunnen de schaatsen uit het vet! En wie weet zien wij zelfs de 

kleurrijke ijszeilers van ‘De Robben’ weer op de plas. 

Veel lees- en winterplezier. 
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Van de dorpsraad 

E: dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl 

W: www.kaag-buitenkaag.nl 

Door: Renée Smit 

 

Beste dorpsgenoten van de Buitenkaag en Kaag,  

Covid-19 heeft wereldwijd geleid tot een crisis van ongekende omvang. Om levens te redden en om de 

zorg op de been te houden worden al bijna een jaar lang maatregelen getroffen, die verspreiding van 

het virus moeten tegengaan. Zonder uitzondering wordt iedereen getroffen door de gevolgen van de 

pandemie. Mensen worden ziek, verliezen inkomsten of een baan, maken zich zorgen om vrienden en 

familie, jongeren kunnen niet naar school of naar de universiteit en iedereen wordt in zijn 

bewegingsvrijheid beperkt.  

Zo ook op de Buitenkaag en de Kaag. Restaurants zijn gesloten, het Kaags Muziekfestival ging niet 

door, er zijn beperkingen ten aanzien van het aantal mensen dat je kunt uitnodigen en we hebben 

sinds zaterdag 23 januari jl. een avondklok. De meeste van ons zullen zich bewust zijn hoe 

bevoorrecht we zijn op de Kaag en Buitenkaag met alle ruimte en frisse lucht om ons heen. Maar toch 

wordt het zo langzamerhand saai en zwaar om met de beperkingen te leven. Onder normale 

omstandigheden zijn dorpsgenoten uitstekend op de hoogte van ontwikkelingen en verspreiden 

nieuwtjes zich razendsnel. Steeds vaker echter, geven dorpsgenoten aan niet goed op de hoogte zijn 

omdat ze weinig mensen zien en spreken. Het donkere weer van deze tijd draagt daar natuurlijk ook 

niet aan bij. Belangrijk nieuws over het dubbeldorp de Kaag en Buitenkaag lezen wij op dit moment 

alleen in het Leidsch Dagblad en ontwikkelingen over het parkeren op de Buitenkaag lezen we op 

spandoeken.  

De Dorpsraad houdt u via het Heen en Weer op de hoogte van de ontwikkelingen die er zijn en de 

informatie die wij hebben. Dat wil niet zeggen dat wij op ieder moment volledige informatie hebben 

over ieder onderwerp. Dat betekent ook niet dat wij bij ieder onderwerp op ieder moment actief 

betrokken zijn. Het geeft wel aan dat wij de beschikbare informatie graag willen delen en open staan 

voor aanvullingen of suggesties van uw kant.  

 

Bestuur dorpsraad 

Het bestuur van de Dorpsraad bestaat op dit moment uit Jan Willem Buitink, Hessel Feitsma 

(voorzitter), Hennu Looijestein, Robbert Meerpoel (penningmeester) Ferry Offerman, Renee Smit, Erwin 

van Schagen. 

Ferry Offerman heeft aangegeven dat hij zijn werkzaamheden voor de Dorpsraad zal stoppen. Erwin 

van Schagen en Robbert Meerpoel zijn toegestreden tot de Dorpsraad maar nog niet formeel benoemd 

omdat wij in 2020 geen Algemene Ledenvergadering hebben kunnen houden. De ALV van 28 mei as. 

zal gebruikt worden om het bestuur te formaliseren. Wij zullen binnenkort een keer een foto van 

onszelf meesturen. 

Covid-19 heeft het afgelopen jaar niet gemakkelijk gemaakt om te vergaderen of om met 

gemeenteraden en andere belanghebbenden af te spreken. Vergaderingen gingen niet door of werden 

uitgesteld; projecten werden tijdelijk stil gelegd. Een keer met elkaar van gedachten wisselen over 

moeilijke onderwerpen is toch lastiger als je elkaar helemaal niet kent en de vergadering via Zoom of 

Teams gehouden wordt.  

Wij doen bij deze een oproep aan u allen met de vraag wie er een bijdrage zou willen leveren aan de 

Dorpsraad. Wij begrijpen dat in het afgelopen bijzondere jaar hier minder animo voor was maar wij 

hopen dit jaar toch een nieuwe start te maken met een aantal nieuwe bestuursleden. Wij hebben in de 

basis een leuk en goed team dus als u zou willen aansluiten, wees welkom. Als u hieronder het 

overzicht van actuele ontwikkelingen bekijkt dan zult u begrijpen dat je toch met een flink en 

deskundig team moet zijn om hier op een serieuze wijze aan te kunnen werken.  

Dus: meldt u aan en kom ons team versterken.  

Secretariaat: a.i. Ferry Offerman, Balgerij 10 

M: 06–15 28 79 11 

http://www.kaag-buitenkaag.nl/
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In gesprek over ontwikkelingen voor 2021 

Op een Algemene Ledenvergadering van 28 mei a.s. wil de dorpsraad met u in gesprek over 

belangrijke onderwerpen voor 2021. Hieronder staan de onderwerpen die in ieder geval belangrijk zijn 

en aandacht behoeven.  

Voor de Buitenkaag: 

• Parkeerproblematiek en de introductie van de blauwe zone; 

• Visie Buitenkaag en de transitie van het kassengebied; 

• De zoekgebieden voor windenergie en zonne-energie en daarbinnen te plaatsen windmolens 

en zonneweides; 

• Participatie van de Dorpsraad in de gemeente Haarlemmermeer; 

• Herinrichting ringdijk; 

• Behoud van de speelplek op de Buitenkaag. 

Voor de Kaag gaat het in ieder geval om de onderwerpen: 

• Het functioneren van de pont en de belasting van de pont; 

• Bouwplannen op het eiland; 

• De toekomst van de Kagerpolder. 

Op dit moment weten wij nog niet wat tegen die tijd de mogelijkheden zijn. Bij voorkeur organiseren 

wij een fysieke vergadering maar als de beperkingen dat niet toelaten, dan zullen we digitaal 

vergaderen.  

 

Parkeren op de Buitenkaag 

Het zal u niet ontgaan zijn dat in Buitenkaag de parkeergroep actief is. Zij hebben zich in de krant, op 

spandoeken en bij zowel de gemeente Kaag en Braasem als Haarlemmermeer fel uitgesproken over 

parkeersituatie in Buitenkaag. Zij zijn tegen het parkeerterrein aan de Leidsemeerstraat en de komst 

van een tijdelijk parkeerterrein aan de Lisserdijk. Zij vinden het niet terecht dat medewerkers en 

toeristen van Kaageiland parkeren in Buitenkaag. Zij willen een parkeeroplossing buiten de bebouwde 

kom van Buitenkaag en zij zien een oplossing in een brug en een parkeeroplossing op de Kaag.  

De actiegroep heeft aangegeven een eigen dorpsraad voor Buitenkaag op te willen richten, omdat zij 

vinden dat de dorpsraad Kaag-Buitenkaag niet de belangen van Buitenkaag behartigd. Ook geven zij in 

de krant en bij de gemeente aan namens alle bewoners van Buitenkaag te spreken.  

Wij betreuren het dat de actiegroep zich blijkbaar niet behartigd voelt door de dorpsraad. In de kern 

willen de dorsraad en de parkeergroep hetzelfde, namelijk een dorp zonder parkeer- en 

verkeersoverlast. Wij begrijpen ook de bezwaren tegen de parkeerterreinen aan de Leidsemeerstraat en 

de Lisserdijk, omdat deze terreinen en de aanrijroutes binnen de bebouwde kom van Buitenkaag 

liggen. Ook de dorpsraad wil een parkeeroplossing buiten de bebouwde kom. Wij zien echter geen 

oplossing in de brug, met als belangrijk bezwaar dat de aanrijroute dan alsnog door Buitenkaag zou 

gaan, met de nodige verkeeroverlast als gevolg (zie ook paragraaf ‘pont versus brug’). Wij hebben 

contact gezocht met de parkeergroep om met elkaar in gesprek te gaan en zij hebben aangegeven dat 

ook te willen.  

Het parkeren is actueel omdat de gemeente Haarlemmermeer een volgende stap wil zetten in het 

oplossen van de parkeerproblematiek op de Buitenkaag. Dat is goed nieuws, voor de bewoners, voor 

de gemeente en voor de firma Royal Van Lent Shipyard. Het parkeerprobleem op de Buitenkaag is 

groot, zorgt voor overlast bij bewoners, beperkt de kwaliteit van de leefomgeving en zorgt op het 

moment voor veel onrust.  

Het parkeerprobleem op de Buitenkaag speelt al jaren en is bekend bij alle betrokkenen en wordt ook 

als zodanig erkend. De uitdaging komt o.a. voort uit het feit dat medewerkers van de firma Van Lent, 

gelegen op Kaageiland (gemeente Kaag en Braassem) op de Buitenkaag moeten parkeren (gemeente 

Haarlemmermeer).  
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In de afgelopen jaren is er intensief overleg geweest over de problematiek en zijn meerdere scenario’s 

in kaart gebracht. Alle betrokken partijen, de gemeente Haarlemmermeer, Royal Van Lent, bewoners 

van de Buitenkaag en de Dorpsraad hebben zich ingespannen om te zoeken naar oplossingen. De firma 

Royal Van Lent Shipyard is al heel lang in gesprek met de gemeente Haarlemmermeer met als doel 

ruimte voor extra parkeercapaciteit te vinden. De bewoners van de Buitenkaag zijn regelmatig 

betrokken geweest, veelal via een parkeergroep. Royal Van Lent heeft in de Leidsemeerstraat een 

(tijdelijk) parkeerterrein aangelegd met een capaciteit voor 147 auto’s. Dit parkeerterrein vangt het 

parkeerprobleem deels op maar het is niet groot genoeg. Om te komen tot uitbreiding van 

parkeermogelijkheden zijn er meerdere locaties onderzocht, bekeken en op haalbaarheid getoetst. Er 

is inmiddels een besluit van de gemeente Haarlemmermeer om een blauwe zone in te voeren op de 

Buitenkaag. Dit besluit is genomen na overleg en na instemming van de Buitenkaag. Deze blauwe zone 

zal eenieder, die langer dan anderhalf uur wil parkeren ontmoedigen om in het dorp te parkeren en 

medewerkers van Van Lent dwingen om gebruik te maken van de daarvoor aangewezen 

parkeerterreinen.  Echter, dit werkt natuurlijk alleen als er dan een alternatief wordt geboden.  

De belangrijkste opties die de revue gepasseerd zijn voor uitbreiding van de parkeermogelijkheden, 

zijn in willekeurige volgorde: 

i) Uitbreiding van het parkeerterrein op de Leidsemeerstraat;  

ii) Terrein achter de Lisserdijk;  

iii) Terrein Spaargaren en  

iv) Terrein van Dorsten 

Alle opties hebben voordelen en nadelen. De opties Leidsemeerstraat en Lisserdijk leiden tot de 

grootste bezwaren van de bewoners en dat is begrijpelijk omdat deze opties en de aanrijroutes binnen 

de bebouwde kom Buitenkaag liggen.   

Het is zo dat de optie, die nu uitgewerkt wordt, van tijdelijke aard zal zijn. Een tijdelijke optie is nodig 

om de blauwe zone te kunnen invoeren, waar de Buitenkaag zelf voor gekozen heeft om de overlast te 

verminderen. Uiteindelijk zullen het benodigde parkeerterrein op de Buitenkaag gesitueerd worden 

buiten de bebouwde kom. In het kader van de transitie kassengebied, zal het gebied aan de oostkant 

van de hoofdvaart heringericht gaan worden. In dit plan wordt capaciteit vrijgemaakt voor parkeren. 

Ontsluiting van deze parkeerterreinen zal via de Hoofdweg lopen. Bij de herinrichting zal er als eerste 

gewerkt worden aan parkeergelegenheid. Dit betekent dat op termijn zowel het parkeerterrein op de 

Leidsemeerstraat als op de Lisserdijk niet meer nodig zijn. Details hierover gaan voor nu te ver maar 

wij zullen u daar op een later moment over informeren.  

Op 1 februari jl. spraken wij met wethouder mevrouw Ruigrok van de gemeente Haarlemmermeer en 

haar team. Zij heeft ons geïnformeerd dat het de bedoeling is dat de blauwe zone in april ingevoerd 

gaat worden. Tevens heeft zij aangegeven dat het creëren van tijdelijke parkeercapaciteit op de 

Lisserdijk de voorkeur heeft. Ten eerste omdat deze grond in eigendom van de gemeente is, ten 

tweede omdat het al de bestemming parkeren heeft, ten derde omdat deze optie de Ringdijk minder 

belast. De wethouder is op dit moment in gesprek met alle betrokken partijen. De Dorpsraad heeft de 

wethouder en haar team nog een aantal andere opties voor het creëren van tijdelijke 

parkeergelegenheid in overweging gegeven. 
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Sander Daudeij
T      06 - 15 19 04 53   E    info@daudeijschilderwerken.nl
A      Tulpenstraat 1, Lisse  W   www.daudeijschilderwerken.nl

Uw lokale uitvaartverzorger

Ik ben er 
voor u.

Herma Pijfers

Bij het verlies van een dierbare komt er veel
op u af. Graag neem ik u de zorg uit handen
zodat u in alle rust afscheid kunt nemen.

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta Herma Pijfers                                           
T  0252 - 769 156 
 (dag en nacht bereikbaar) 
E  info@monutahermapijfers.nl
I   www.monutahermapijfers.nl

90x140 Adv_Monuta Herma Pijfers Zw.indd   1 27-06-18   16:30



6 

De pont versus brug 

De berichtgeving over de gedachten de pont Kaag Buitenkaag op enig moment te vervangen voor een 

brug heeft ook veel aandacht gehad. Eind vorig jaar hebben wij u geïnformeerd dat er binnen de 

gemeenteraad van Kaag en Braassem gesproken is over de afweging pont – brug. Er is toen de 

suggestie gedaan door een raadscommissie om weer een keer uit te zoeken wat de financiële 

afwegingen zijn. De wethouders van Kaag en Braassem hebben toen aangegeven dat ze een dergelijk 

onderzoek alleen maar willen doen als er een meerderheid van de gemeenteraad ook echt om vraagt. 

Dit omdat het onderzoek pont – brug tijd en resources kost. Eind vorig jaar was er nog geen besluit om 

een onderzoek te gaan starten. Inmiddels heeft de parkeergroep Kaag zich ook uitgesproken voor een 

brug. Zij stellen hierbij dat dit het parkeerprobleem op de Buitenkaag zou moeten oplossen. 

Op 11 januari jl. heeft de wethouder van Kaag en Braassem de dorpsraad geïnformeerd dat zij niet 

uitsluit dat een meerderheid van de gemeenteraad zich zal uitspreken voor een onderzoek naar de 

financiële afwegingen tussen een pont en een brug. Op het moment van schrijven van de Heen en Weer 

is dit de stand van zaken. Er is nog geen besluit om een dergelijk onderzoek te gaan doen.  

In 2017 heeft de Kaag input mogen geven op een omgevingsvisie Kaag en Buitenkaag. Een 

meerderheid van bewoners heeft zich toen uitgesproken voor een pont. Deze visie is overgenomen en 

vastgelegd in de Structuurvisie Kaag en Buitenkaag. Inmiddels wordt de Structuurvisie Kaag en 

Buitenkaag geactualiseerd. Nieuwe inzichten zijn vastgelegd in de omgevingsvisie Kaag en Braassem. 

Het standpunt van de bewoners Kaag van 2017 die zich uitspreken voor een pont is overgenomen in 

de omgevingsvisie. In 2020 heeft de Stichting Promotie Kaag een onderzoek gedaan onder de leden. 

80% van de bedrijven heeft zich uitgesproken voor een pont. Wij gaan er voorlopig vanuit dat een 

meerderheid van de bewoners en de bedrijven van de Kaag voor een pont is.  

De Dorpsraad houdt op dit moment alle ontwikkelingen op dit onderwerp bij en wordt ook van 

informatie voorzien door de gemeente. Echter, help ons graag. Als u nieuwe ontwikkelingen hoort, 

leest, stuur deze graag door. Ons email adres is dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl    

Wij verwachten volgende maand te horen of er een onderzoek komt of niet.  

Er wordt sinds 1960 met enige regelmaat gepraat over de mogelijkheden van een brug. Natuurlijk 

heeft een brug voordelen. Maar bij de aanleg van een brug zijn de financiën slechts één afweging. Er 

spelen veel meer zaken, die misschien wel veel complexer zijn. De aanleg van een brug brengt 

vraagstukken met zich mee op het gebied van ruimtelijke ordening, logistiek, omgang met 

pleziervaart, wet- en regelgeving met betrekking tot beroepsvaart, inrichting van verkeerstromen op 

de Buitenkaag en de Kaag etc. etc.  

Een brug zal het parkeerprobleem van de Buitenkaag niet oplossen. Op de Kaag zijn nauwelijks tot 

geen extra parkeerplaatsen. De firma Van Lent heeft niet genoeg eigen grond om grote aantallen 

parkeerplaatsen te realiseren. Een brug tussen de Buitenkaag en de Kaag zal in het vaarseizoen 

meerdere keren per uur open moeten en wachtrijen met auto’s op de ringvaart tot gevolg hebben. De 

aanrij- en afvoerroutes zullen op de Buitenkaag leiden tot een toename van verkeer. De Kaag zal te 

weinig ruimte hebben voor de aanvoer van verkeer via de brug etc. etc. Het zou interessant zijn om 

eens een keer een goed overzicht te maken met voordelen en nadelen van de pont versus de brug. Als 

u mee wilt denken, graag.  

Beste dorpsgenoten, er speelt nog veel meer maar we kunnen niet alle onderwerpen in één Heen en 

Weer adresseren. Volgende maand gaan we verder. Laat graag van u horen als u vragen of aanvullingen 

heeft: dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl 

 

 

 

 

 

 

mailto:dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl
mailto:dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl
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De pont 

De late herfst en winter gecombineerd met Covid-19 hebben als gevolg dat er op het moment weinig 

drukte is voor de pont. Er is minder aanloop van toeristen en dagjesmensen, er is geen pleziervaart, 

mensen werken thuis en ook Royal Van Lent heeft minder aanvoer van leveranciers. Wij hebben dus 

ook geen klachten over de drukte gehad. De uitgifte van vignetten is dit jaar gedigitaliseerd wat heel 

efficiënt is. Vignetten werden thuisbezorgd of op de pont aangereikt wat heel plezierig is. We waren al 

blij dat Jaap Homan terug is op de pont en we zijn ook blij dat Michel weer terug is op de pont.  

Er zijn wel schades gemeld op de pont, meerder keren zelfs. En die schades zijn wel heel vervelend. Ze 

leiden tot materiële schade, kosten en emoties. De belangrijkste oorzaak van deze schades zijn de 

hydraulische pinnen die de pont tijdens het aanmerken tussen de dukdalven op de plaats moeten 

houden. Met name bij harde wind is het lastig om deze pinnen op de plaats te krijgen. In principe is dit 

een technisch probleem dus wees graag mild in uw oordeel naar de veerman op dienst. Die moet ook 

roeien met de riemen die hij heeft. Wij zullen als pontraad checken wat ervoor nodig is om dit 

probleem op te lossen. De veerstoepen zijn inmiddels gerepareerd en er is keurig werk afgeleverd. 

Echter, omdat er nu staal op staal vaart, neemt de geluidoverlast wel toe. En hoe harder je vaart, hoe 

harder de aanleg, des temeer geluid. De gemeente onderzoekt dit probleem nog. Er worden bij ons 

incidenten gemeld over prijzen, betalingen en over gedrag van passagiers, bezoekers of anderszins. 

Onlogica over prijzen en betalingen kunnen we bespreken met ODV. U kunt deze zelf ook melden bij 

ODV. Onregelmatigheden kunt u altijd bij ons onder de aandacht brengen op het email adres 

pontraad@kaag-buitenkaag.nl 

Royal Van Lent heeft ons laten weten dat er een nieuwe camera opgehangen zal worden bij de pont. 

Deze camera heeft een betere kwaliteit. De webcam is te bereiken op www.kaag-pontcam.nl. Verder 

hebben zij ons geïnformeerd dat Royal Van Lent zijn opslag heeft verplaatst van de Buitenkaag naar 

Amsterdam. Grote voorraden komen in principe niet meer naar de Kaag. Materiaal dat nodig is voor 

boten die op de werf Kaag gebouwd worden, wordt apart aangevoerd en kan veelal in kleinere wagens. 

Dat zou moeten schelen in het vervoer van vrachtwagens.  

De pontraad plant een afspraak bij de gemeente en ODV om weer een keer bij te praten. Wij willen dan 

bovenstaande punten bespreken. Tevens hopen wij dat ODV de komende zomer betere 

betaalmethoden kan invoeren, die lange wachtrijen voorkomen. Als u agendapunten wilt toevoegen, 

laat dit ons dan graag weten.  

mailto:pontraad@kaag-buitenkaag.nl
http://www.kaag-pontcam.nl/
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‘Update’ Parkeren Buitenkaag (2) 

Door: Paulette van den Berk, namens Parkeergroep Buitenkaag 

Begin januari heeft de Parkeergroep Buitenkaag u geïnformeerd over het contact met de wethouder en 

gebiedsmanagers van de gemeente Haarlemmermeer met betrekking tot de voorgenomen invoering 

van een blauwe zone en de verkeersproblematiek in Buitenkaag. We willen u graag op de hoogte 

houden. 

De Parkeergroep Buitenkaag heeft in de afgelopen weken diverse initiatieven genomen om de 

parkeerproblematiek onder de aandacht te brengen, zowel binnen ons dorp als daarbuiten. We hebben 

gebruik gemaakt van het inspreekrecht bij de Raadsvergaderingen in beide gemeenten; we hebben 

contact gezocht met bewoners; we hebben een enquête opgesteld en verspreid; er zijn banners in het 

dorp opgehangen; er zijn diverse brieven geschreven naar diverse overheidsinstanties en er zijn veel 

interviews gegeven en foto’s gemaakt, die u ongetwijfeld in diverse kranten heeft kunnen teruglezen. 

Uiteraard wordt de Facebook-site: ‘Parkeergroep-Buitenkaag’ continue bijgewerkt. 

En er liggen nog een aantal plannen op stapel. Zodra de uitslag van de enquête-Buitenkaag bekend is, 

zullen wij daarmee aan de slag gaan. 

Parkeergroep Buitenkaag vraagt zich af of u zich realiseert dat het gevolg van de invoering van de 

blauwe parkeerzone zal inhouden dat u als inwoner van Buitenkaag een parkeerontheffing moet 

aanvragen. De kosten hiervan bedragen €60,20 per voertuig. Daarbovenop zult u voor uw gasten een 

dagkaart moeten aanvragen; kosten € 2,05 per voertuig/per dagkaart. 

We herhalen de punten uit onze voorgaande informatie: 

De bouw van een parkeerterrein achter Lisserdijk brengt de volgende aandachtspunten met zich mee: 

• vermindering van verkeersveiligheid op de smalle Hoofdweg-Westzijde; 

• uitzichtvervuiling achter de woningen Lisserdijk door: verlichting, (vracht)auto’s en bussen; 

• drukte in het dorp door toename van rondrijdend verkeer en aantallen mensen die van/naar 

hun bestemming moeten lopen; 

• geluidsoverlast door ronkende motoren en dichtslaande autoportieren; 

• afgelegen parkeerterrein is uitnodigend voor criminaliteit;  

• toename zwerfafval in Buitenkaag; 

• waardevermindering van de huizen van de Lisserdijk; 

• toename verkeerschaos bij de loswal van 2e pont van Royal van Lent Shipyard, ter hoogte van 

Lisserdijk, door zwaar vrachtverkeer die de pont opdraait. 

Gewenste situatie 

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

oplossing voor de parkeerproblematiek, die de leefbaarheid in Buitenkaag normaliseert en waarbij het 

landelijke karakter van Buitenkaag behouden blijft.  

Wij willen meedenken en meebeslissen om deze gewenste situatie te bewerkstelligen. 

 

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

E: parkeren.buitenkaag@gmail.com 

F: https://www.facebook.com/Parkeergroep-Buitenkaag-106837941339313 

Indien u ons liever belt: 

Benita Verhoef  06-833 282 13. 

Menno Hegeman 06-145 982 75 (buiten kantoortijden). 

Paulette van den Berk 06- 250 454 66. 

  

mailto:parkeren.buitenkaag@gmail.com
https://www.facebook.com/Parkeergroep-Buitenkaag-106837941339313
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Visie Buitenkaag 2040 

Door: Paulette van den Berk, namens Parkeergroep Buitenkaag 

 

Op 5 februari 2021 is het (concept) Visie Buitenkaag 2040 gepresenteerd door de gemeente 

Haarlemmermeer. Hierin beschrijft de gemeente op welke wijze de komende 20 jaar invulling en 

uitvoering wordt gegeven aan de ontwikkeling van Buitenkaag, op ruimtelijk perspectief, ruimtelijk 

raamwerk, per gebiedszone en welke strategie qua uitvoering wordt gebruikt. 

Hierin zal het huidige glastuinbouwconcentratiegebied, zoals in de Omgevingsverordening NH2040 

staat opgetekend, in een transformatiegebied veranderen. 

 

In de Visie Ringdijk en Ringvaart worden 4 zaken benoemd: 

1. Transformatie van glastuinbouwgebied; 2. Diverse vormen van recreatie en toerisme; 3. Behouden 

en versterken van de Ringdijk en dorpskarakteristieken; 4. Oplossing voor het parkeerprobleem. 

 

➢ Wij willen graag een aantal zaken (uit deze Visie Buitenkaag 2040) met u delen: 

 

5.1.4 Oplossing bieden parkeerproblematiek (pagina: 37) 

• De parkeeroverlast in Buitenkaag is een belangrijke aanleiding voor het opstellen van deze 

visie. De grootste overlast wordt veroorzaakt door de jachtbouwer Royal van Lent Shipyard. 

Aangezien het bedrijf alleen bereikbaar is via de Veerpont Kaag, parkeren de werknemers in 

Buitenkaag. Deels op een eigen parkeerterrein aan de Leidsemeerstraat, maar ook op openbare 

parkeerplaatsen in het dorp. Doordat het bedrijf de laatste jaren een aanzienlijke groei heeft 

doorgemaakt leidt dit steeds vaker tot parkeeroverlast en verkeersoverlast in het dorp. 

Voorafgaand en tijdens het visietraject zijn verschillende locaties voor parkeermogelijkheden 

onderzocht. Tijdens het visietraject is een toekomstbestendige locatie gevonden in het 

glastuinbouwgebied. Hierbij krijgt het parkeerterrein een nieuwe ontsluitingsweg op de 

Hoofdvaart. Hier zal ook het bestaande parkeerterrein van Royal Van Lent Shipyard op 

aangesloten worden, waardoor deze niet meer via de Leidsemeerstraat ontsloten wordt. 

Hierdoor worden meer 

parkeervoorzieningen gecreëerd zodat de verkeersoverlast in het dorp wordt teruggedrongen. 

De ontsluitingsweg vormt de eerste fase van de nieuwe ontsluitingsstructuur in het 

glastuinbouwgebied. In een latere fase kunnen ook andere ontwikkelingen in het gebied hierop 

aantakken. Bij andere ontwikkelingen in het glastuinbouwgebied kunnen ook anderen gebruik 

maken van dit collectieve parkeerterrein. Daarnaast krijgt het parkeerterrein een 

multifunctionele 

invulling waardoor het kan worden ingezet als een evenemententerrein voor bijvoorbeeld een 

dorpsfeest.  

• De nieuwe parkeervoorziening in het glastuinbouwgebied is helaas niet direct realiseerbaar. 

Vanwege de urgentie van de parkeerproblematiek is het noodzakelijk om op korte termijn 

eerst een tijdelijke oplossing te vinden. De gemeente heeft hiertoe een perceel achter de 

Lisserdijk beschikbaar gesteld aan Royal van Lent Shipyard voor een periode van maximaal 5 

jaar. Naar verwachting zal binnen deze periode het parkeerterrein in het glastuinbouwgebied 

gereed zijn, waardoor de tijdelijke parkeerplaats aan de Lisserdijk kan worden opgeheven of in 

samenspraak met de bewoners een andere invulling kan krijgen. 

• Ook dient parkeren zoveel mogelijk achter de dijk plaats te vinden en mogen geen grote 

verkeer aantrekkende functies op de dijk worden gerealiseerd. 

• Een mogelijke TOP (= Toeristisch Overstap Punt) is in de nabijheid van het gemaal of bij een 

bestaand / te realiseren parkeerterrein ingepland. 
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➢ Wij concluderen: 

 

• Wij zien de ideeën van de bewoners die uit het participatieonderzoek (één enkele vergadering 

van 11 juli 2019) naar voren zijn gekomen, niet terugkomen in dit concept Visie Buitenkaag 

2040. 

• Wij lezen dat er een groot openbaar parkeerterrein in Buitenkaag gaat komen, aangesloten op 

het bestaande parkeerterrein in de Leidsemeerstraat. Een eenvoudige telling leert ons dat dat 

zo’n 600 extra parkeerplekken zullen gaan worden, dus ongeveer 4x zo groot als het huidige 

parkeerterrein aan de Leidsemeerstraat! Heeft de gemeente Haarlemmermeer en/of de 

Dorpsraad dat met u gedeeld? 

• Tevens dat het (tijdelijke) parkeerterrein aan de Lisserdijk niet/nooit zal worden weggehaald, 

maar desgewenst een andere invulling gaat krijgen - na 5 jaar. 

• Zoals wij al schreven, zult u elke 2 jaar een parkeervergunning moeten aanvragen bij de 

gemeente Haarlemmermeer en de kosten à € 60,10 per voertuig voor deze vergunning moeten 

dragen, zo ook voor de dag-parkeerkaarten voor uw gasten à €2,05 per dag. 

• Dat in de Visie staat dat de gemeente Haarlemmermeer niets gaan betalen, louter gaat 

faciliteren. De uitvoering ligt bij de initiatiefnemers en zij zullen zèlf voor de uitvoering en de 

financiering moeten zorgen, via de ruimtelijke procedures, conform het planologische en 

juridische regime. Dus: dat Royal van Lent Shipyard samen met de grondeigenaren tot een 

haalbare businesscase moet zien te komen. Onze vragen hierbij: - hoe haalbaar is dat op korte 

termijn? En – wat als zij niet op een haalbare businesscase gaan uitkomen? 

• U kunt e.e.a. teruglezen op: https://haarlemmermeergemeente.nl/buitenkaag. Ook ziet u hier 

de tijdslijn: in februari/maart 2021 zal de visie ter inzage liggen en in zomer ‘21: definitieve 

versie. 

 

• Wij zullen u ook de visiekaart uit de Visie Buitenkaag 2040 tonen: 

 

 

  

about:blank
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Uitruk Buitenkaag Kassencomplex met buitenbrand. 

Door: Axel Alblas, ploegchef Kaag Brandweer Hollands Midden 

 

Het was een zonnige dag op 23 november 2017 toen wij als parate leden van de brandweer Kaag aan 

het werk waren. De ene helft was (omdat het tijdens werktijd is) bij de bedrijfsbrandweer Van Lent en 

de andere brandweermannen op ons dubbeldorp. Om 13:20 uur krijgen we alarm via de pager met de 

melding: ‘Buitenkaag kassencomplex buitenbrand’. 

Wij laten alles uit onze handen vallen en snellen naar de kazerne; pakken gaan aan, helmen op en de 

bevelvoerder meldt zich bij de meldkamer brandweer en krijgt de volgende informatie: 

De melder die 112 heeft gebeld ziet vanuit zijn huis grote zwarte rook en vlammen. De veerpont is al 

op de hoogte dat de brandweer Kaag het eiland af wil en wacht al op jullie. 

Brand zou buiten tegen een gevel aan zijn. Het is nog onbekend wat er brandt en wat de omvang van 

de brand is. Er zouden geen slachtoffers bij betrokken zijn. Er staat iemand aan de weg op jullie op te 

vangen. Einde bericht. 

De bemanning van de brandweerwagen 16-2030 is compleet en gaat met zwaailicht en sirenes naar 

het adres. Gelukkig treffen we het met het verkeer. Het is rustig, dat is wel eens anders. Onderweg 

worden de mannen op de hoogte gebracht van de huidige situatie en het inzetplan dat door de 

bevelvoerder bedacht is. De politie en een 2de brandweerauto worden gealarmeerd omdat het in dat 

gebied lastig is om voldoende water te krijgen voor het blussen. 

Ook daarom wordt er om 13:30 uur ‘Middelbrand’ van gemaakt door de meldkamer. En volgens de 

procedure wordt ook een Officier van Dienst (OvD) gealarmeerd, als voorzorg voor het geval het een 

groot incident zou gaan worden. 

Ter plaatse blijkt een hoop vuil in brand te staan dat al richting de kassen is uitgebreid omdat er een 

aantal pallets met plastic kratten omheen lagen. Het vuur wordt alsmaar groter en breidt zich steeds 

verder uit waarop omstanders een paar voertuigen die in de buurt staan uit voorzorg weghalen. Wij 

plaatsen de brandweerauto met voorlopig 1500 liter water aan boord 30 meter van de vuurhaard af. We 

moeten zo dichtbij staan omdat er verder geen plaats is en we anders 200 meter verderop zouden 

komen te staan. Dan zou het betekenen dat we meer tijd kwijt zijn aan het uitrollen van de slangen en 

dus ook later pas klaar zijn om de brand te blussen. En in de tussentijd zou de brand alweer verder 

uitgebreid zijn.   

De pompbediende achter de brandweerauto zorgt dat de twee stralen hoge druk voorzien worden van 

35 bar waterdruk. De bevelvoerder geeft de opdrachten aan de mannen die de slangen vast houden 

(dat zijn de aanvalsploegen) en snel beginnen met het blussen. De overige twee mannen verkennen 

meteen of er nog bijzondere gevaren zijn. Die zien zij niet en geven dat via de porto’s door aan de 

bevelvoerder. De bevelvoerder heeft op dat moment contact met de meldkamer om hen via een ‘nader 

bericht’ te informeren over wat zich allemaal afspeelt. De aanvalsploeg informeert de bevelvoerder dat 

ze ongeveer 10 à 15 minuten nodig hebben om te blussen. De chauffeur, die meeluistert, reageert 

daarop dat we dat met het water in de auto ABSOLUUT NIET gaan redden. Er zit op dat moment nog 30 

% water in de watertank van de brandweerauto. Hierop vraagt de bevelvoerder aan de meldkamer 

hoelang het nog duurt voordat de 2de brandweerauto arriveert. Die zou elk moment aankomen. De 

bevelvoerder geeft aan dat het 2de aanvalsteam zich terug moet trekken zodat er minder water gebruikt 

wordt en ze alvast slangen moeten gaan uitrollen vanaf het kassencomplex naar de eerstvolgende 

brandkraan in de straat. Volgens de kaarten waarop alle brandkranen staan blijkt dat 200 meter 

verderop te zijn. Omdat de vuurhaard naast de kas gevaarlijk is, blijft de eerste aanvalsploeg de kas 

nathouden met 1 brandslang.  
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Op dat moment komt de 2de brandweerauto vanuit Nieuw-Vennep aan. Zij sluiten hun pomp aan op de 

brandkraan 200 meter verderop in de straat. Zij hebben 4 man die hun slangen naar onze pomp 

uitrollen. Onze pompbediende heeft dat niet in de gaten. Hij heeft op dat moment meer oog voor de 

laatste 10 % water in de tank. Om het verbruik van het water te verminderen, verlaagt hij de druk naar 

25 bar. Hij meldt dit bij de bevelvoerder en geeft de noodzaak aan voor meer aanvullend water. Een 

vulslang voor het transport van water van de brandkraan naar onze pomp is 20 meter lang en weegt 

zo’n 10 kilo. Dus rennen de mannen van brandweer Nieuw-Vennep met ieder twee slangen onder hun 

armen om zo snel mogelijk 10 slangen aan elkaar te koppelen. Als de slangen liggen, gekoppeld en 

gecontroleerd zijn, gaat de druk erop en worden ze met water gevuld. Gelukkig blijkt niets in de knoop 

te zitten en/of los te slaan door het draaien en kan de pompbediende van onze eigen brandweerauto 

het water gebruiken door over te schakelen naar de vulslangen. 

Op dat moment meldt de eerste aanvalsploeg via de porto dat het vuur bijna geblust is. De 

pompbediende slaakt een zucht en zegt: “Gast nu?!!” Ten tijde van dat bericht zitten we in de 

afrondende fase en komen alle brandweermannen bij elkaar voor de laatste opdrachten (waaronder de 

nodige controles) van de bevelvoerder. Deze fase is voor de brandweer even een ‘rustmoment’ omdat 

ze vanuit stilstand in een paar seconden een topprestatie hebben geleverd. Het beroep lijkt soms op 

een topsport. We zien elkaar met bezwete hoofden en geven elkaar even de steun die we nodig hebben 

en kijken even goed naar elkaar. Wij hebben het natuurlijk ook even over het moment dat er met haast 

overgeschakeld werd naar extra water, terwijl de brand juist net geblust bleek te zijn. In dit geval was 

het juist goed dat de andere slangen er lagen en de tweede brandweerauto kon assisteren ook al was 

het nu achteraf gezien niet nodig. Je moet ten slotte altijd een zekerheidje achter de hand hebben als 

het toch uit de hand zou lopen. Ook de extra 4 mannen van de tweede brandweerauto hadden hand-

en-span diensten kunnen verrichten en kunnen helpen bij het evacueren of redden van evt. 

slachtoffers….. 

Om 13:51:52 uur meldt de OVD: ‘Brandmeester’ bij de meldkamer. 

Om 13:53:07 uur heeft de OVD-overleg met 4330,16-2030 en politie en wordt besloten om de 

vuurhaard af te blussen en te controleren om daarna weer overgedragen te worden aan eigenaar. 

Helaas heeft één auto aanzienlijke schade van de brand opgelopen. De complete grill en het 

motorcompartiment is gesmolten en beschadigd. Ondanks het feit dat de auto toch zo’n vijf meter van 

de vuurhaard af stond. Ook de kassen hebben schade; een aantal glazen zijn door de hitte van het vuur 

gesprongen. De grote hitte van het vuur, de zogenaamde stralingshitte, was indrukwekkend om te 

ervaren. 

De Brandweer Kaag dankt de collega’s van Brandweer Nieuw Vennep voor hun inzet en het helpen bij 

het zorgen van voldoende water, want het had veel erger kunnen worden als we niet op tijd genoeg 

water zouden hebben. We waren precies op tijd met voldoende water. Water koelt en is ook een soort 

bescherming voor de brandweerman die de slang vasthoudt. 

We maken nog een paar foto’s en kijken nog even goed of er niets meer smeult. Anders zouden we er 

zomaar met een paar uur weer kunnen staan. De eigenaar is ons erg dankbaar. Hij dacht dat hij zijn 

bedrijf in de vlammenzee ten onder had zien gaan, terwijl er nu gelukkig alleen een paar ramen 

gesprongen zijn. Voldaan gaan wij weer terug naar de kazerne en kunnen we gewoon de dagelijkse 

dingen afmaken. De bevelvoerder bedankt zijn mannen voor de inzet en geeft aan dat dit een 

eenvoudige inzet was, waarbij er toch knelpunten waren waarbij wij adequaat gehandeld hebben en 

een goed resultaat neergezet hebben. 

Brandweer Kaag is steeds op zoek naar nieuwe leden om ons dubbeldorp nog veiliger te maken en 

mogelijk nog sneller te kunnen helpen bij nood. Neem contact op met axel.alblas@vrhm.nl  

Tot de volgende uitruk! 

  

mailto:axel.alblas@vrhm.nl
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direct aan de Kagerplassen en aan de 
staande-mast-route.
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• Onderhoud en service • Volvo Penta, Yanmar, 
Yamaha en Mercury motoren • Base Marine en 
Zodiac rubberboten • Ruime sortering accessoires.

Ook voor goede, gebruikte boten en motoren!

Kijk voor onze openingstijden en ons volledige assortiment op 

www.wansem.eu

Van der Wansem is dé water-
sportspecialist bij de Kaag. Hier 
vindt u alles wat nodig is voor een 
seizoen lang onbezorgd water-
sportplezier.

Zeilmakerij Verhaar

Wilhelminalaan 8, 2159 LE  Kaag 

Tel. 0252 54 59 32, Mob. 06 236 126 57

Fax 0252 54 53 77

Naast alle soorten zeilen voor toer- wedstrijdzeilers maken wij ook: 
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Telefoon: 06-54707173

SAILMAKERS

DOLF PEET

Kanaalstraat 57 - Lisse

tel. (0252) 41 34 75

Wij verzorgen ook heerlijke warm/koude bufetten

Kijk op www.baaijvis.nl

Inname en verkoop van tweedehands

babykleding, positiekleding, kinderkleding

en speelgoed

Open: Maandag 10.00 tot 14.00

Donderdag 09.00 tot 14.00 

Vrijdag 09.00 tot 11.30

Elke 1e zaterdag van de maand 10.00 - 15.00
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Donderdag 19.00 tot 21.00

Voor verkoop en informatie: Hoofdweg 1741, 2157 MA Abbenes

tel. 06-46396048
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DIMA

Sierbestrating

voor het aanleggen

van tuinen

Eimerstraat 24, 2158 MG Buitenkaag

tel. (0252) 544021, mob. 06- 41921008

www.dimasierbestrating.nl

Keurig en gauw

Fris als de dauw

Is uw was van DE TOEKOMST ook

voor chemisch reinigen

J.Q. Janssen

Menneweg 16 - Sassenheim - tel. (0252) 21 13 45

Wasserij

De Toekomst

Proef de sfeer bij

Tante Kee

RESTAURANT                     TANTE KEE

Julianalaan 14  |  2159 LA Kaag  |  0252 54 42 06

welkom@tantekee.nl  |  www.tantekee.nl

Meerkreuk 46a

2377 VM Oude Wetering

www.kesonline.nl tel. (071) 331 56 16

Herenstraat 60  -  Voorhout   -    Tel. (0252) 22 13 39

Hoofdstraat 200 - Sassenheim - Tel. (0252) 22 10 09

Maandag gesloten

Meerkreuk 46a

2377 VM Oude Wetering

www.kesonline.nl tel. (071) 331 56 16

Herenstraat 60  -  Voorhout   -    Tel. (0252) 22 13 39

Hoofdstraat 200 - Sassenheim - Tel. (0252) 22 10 09

Maandag gesloten

Meerkreuk 46a

2377 VM Oude Wetering

www.kesonline.nl tel. (071) 331 56 16

Herenstraat 60  -  Voorhout   -    Tel. (0252) 22 13 39

Hoofdstraat 200 - Sassenheim - Tel. (0252) 22 10 09

Maandag gesloten

Dames en Herenkapsalon

Maandag 
Dinsdag 

Woensdag
Donderdag

Vrijdag
Zaterdag

: Gesloten
: 8.30-17.00 uur
: 8.30-17.00 uur
: 8.30-18.00 uur
: 8.30-17.00 uur
: 8.30-16.00 uur

Essenlaan 46a 2172 BX Sassenheim Tel:. (0252) 221672
www.haarstijl-ing.nl
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Pont behouden of brug? 

Schrijver: enkele bezorgde eilandbewoners, naam bij de redactie bekend 

Al snel werd er gereageerd op het artikel in het Leidsch Dagblad op 9 januari 2021: ‘Een groot 

parkeerterrein en een snelle overvaart zijn de knelpunten die op de Kaag spelen’. 

“Een brug”, wordt er weleens door een enkeling geroepen, zonder zich te realiseren dat het niet alleen 

gaat om het plaatsen van een brug, maar ook om de vele problemen die dit met zich meebrengt. 

Slechts enkele zullen we hier omschrijven: 

1. Kaag is een van de laatste pittoreske dorpen in Zuid-Holland, dit zal dan tot de verleden tijd gaan 

behoren omdat de bouw van de brug samen zal gaan met grote wijzigingen in de bestaande 

infrastructuur. 

2. Bij een brug zullen lange aanlegsteigers moeten worden aangelegd aan beide zijden. Bewoners en 

bedrijven zullen niet meer bij hun eigen aanlegsteigers kunnen komen. 

3. Er zal ook een grote parkeerplaats op de Kaag moeten worden aangelegd, dit zal een groter 

probleem zijn dan de mogelijkheid om net buiten het centrum van Buitenkaag een parkeerplaats 

te realiseren aan de Lisserdijk (minste overlast en toch dichtbij). 

4. De Kaag is niet met openbaar vervoer bereikbaar, iedereen is op autovervoer aangewezen, dit 

wordt nu door gebruik van de pont gereguleerd (max 4 auto's per keer), de toestroom van auto's 

via een brug zal de Kaag niet aan kunnen. 

5. De Nederlandse binnenvaart die met de komst van een brug in hun vaarroute ernstig zal worden 

gehinderd/vertraagd. 

6. Te verwachten valt dat ook de recreatieve sector KNWV, RECRON, HISWA en ANWB en vele andere 

benadeelden zich zullen laten horen. 

7. Er zullen grote risico's ontstaan bij een brug, omdat het vaarwater te smal is om alle zeil- en 

motorschepen met en zonder goede schippers zonder schade hun vaart te laten vervolgen. 

8. Bij te veel auto's op Kaageiland tegelijkertijd, zal er zeker ook in noodgevallen voor politie, 

brandweer en ambulances te grote problemen ontstaan. Tot op heden zijn hier nooit problemen 

geweest door de goede communicatie tussen de pontbaas en de ambulances. De pont ligt dan 

altijd klaar zodat meteen kan worden overgevaren.  

9. Voor een brug kiezen, omdat je dan denkt dat er minder wachttijden zullen ontstaan, kan wel 

eens volledig anders uitvallen als blijkt dat beroepsvaart (soms 60 meter lang) meestal hun 

snelheid zal behouden en de brug al op verre afstand geopend moet worden. Ook een bestaand 

systeem om de brug te openen zal aangepast moeten worden. 

10. Jammer is het ook, dat iedere bezoeker op Kaageiland met, maar soms ook zonder overnachting, 

i.v.m. het invoeren van de blauwe zone op de Buitenkaag zijn auto nu moet meenemen op het 

eiland. Alle bedrijven die nu hun bezoekers adviseren de auto op de Buitenkaag te parkeren, 

kunnen dit nu niet meer doen waardoor er meer auto's op het eiland zullen komen waar geen 

plaats voor is.  

Kortere wachttijden bij de overvaart zijn natuurlijk van groot belang, zowel voor de Buitenkaag als 

Kaageiland. Een enkel persoon maakt bij een te lange wachttijd wel eens de opmerking: “Geef mij maar 

een brug”. 
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Waar aan voorbijgaan wordt, is dat hier van een tijdelijke situatie gesproken kan worden, omdat vele 

negatieve invloeden vaak tegelijk plaatsvonden: 

• De nieuwe schippers hadden onvoldoende ervaring met de Kaagpont. Gelukkig is dit na wat 

oefenen verholpen. 

• Postpakketten worden aan de lopende band in de Kaag afgegeven. Hiervoor zijn oplossingen in 

bespreking. 

• Een bijzonder mooie zomer. 

• Veel bouwondernemingen waren actief op de Kaag, ook omdat (i.v.m. corona) veel bewoners 

van Kaag gingen bouwen of verbouwen.  

• Firma Van Lent had soms 1000 medewerkers, ook dit is inmiddels geminimaliseerd en de 

begin- en eindtijden zijn variabel geworden. Het betalingssysteem (op de pont) kost heel veel 

tijd en kan veel efficiënter worden geregeld. 

• Voor veiligheid en efficiëntie is het wenselijk dat meestal met 2 personen gevaren wordt. Bij 

controles gaat men ervan uit dat de pont het verkeer aan kan. Dit klopt, maar dan moet er ook 

constant gevaren kunnen worden. 

• Bij efficiënt varen kunnen de inkomsten ook beter worden. 

Gelukkig hebben we allemaal vertrouwen in het overvaren in de toekomst. 

Parkeerprobleem 

Dit probleem is al jaren onoplosbaar gebleken. Het is mogelijk om het terrein achter de Lisserdijk 

(eigendom van de Haarlemmermeer) om te vormen tot een parkeerterrein; het is dichtbij en niet in het 

centrum van Buitenkaag. 

Deze mogelijkheid kan alle problemen wegnemen. De huizen aan de Lisserdijk liggen vele meters 

hoger, de windrichting is meestal gunstig en de afstand ver genoeg om geen hinder te ondervinden 

van de parkerende auto's. Om door enkele bewoners dit plan te laten struikelen, mag niet gebeuren. 

Een beter plan zal er niet komen. Dus nu of nooit! Uiteindelijk zijn auto's slechts 2 m hoog.  

Na 16.00 uur, in het weekend en tijdens vakanties zou dit parkeerterrein zo mogelijk ook gesloten 

kunnen warden. 

Een mooie groenbeplanting en eventueel een loopbrug over de Hoofdvaart zal het plan nog mooier 

maken. 

Conclusie 

Na het lezen van dit artikel zal men tot de conclusie komen, dat een brug geen oplossing biedt voor de 

lange wachttijden bij de pont en het grote parkeerprobleem op de Buitenkaag. Ook al zou er ooit 

sprake zijn van het aanleggen van een brug, zal dit door de huidige bewoners van Kaageiland en 

Buitenkaag i.v.m. de grote veranderingen van de infrastructuur met alle daaraan verbonden problemen 

niet meer worden meegemaakt, 20 jaar zou zo maar kunnen. Elke kans die nu wordt geboden voor het 

aanleggen van een groot parkeerterrein achter de Lisserdijk, dient nu als oplossing voor dit probleem 

te worden aangemerkt. Een parkeerplaats buiten de dorpskern voorkomt tevens het zoeken en 

rondrijden door de Buitenkaag om een parkeerplaats te vinden. 

Wij hopen dat mede door bovenstaande informatie de Gemeente Kaag en Braassem de onnodige 

onderzoekskosten naar de aanleg van een brug voor een beter doel kunnen gebruiken. De overgrote 

meerderheid van de bewoners van Kaageiland en al hun bezoekers hoeven geen verdere actie te 

ondernemen, om een van de laatste pittoreske dorpjes in de Randstad te behouden. 
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Boeuf Bourguignon  

Door: Jan Scheepens 

Voor deze Franse runderstoofschotel heb je nodig voor 6 tot 8 personen:  

 1 kilo sucadelappen 

 2/3 grote uien in halve ringen. 

 2 knoflookteentjes, fijngehakt 

 1 winterpeen, in blokjes 

 paar stelen bleekselderij in stukjes 

 champignons in vieren gesneden 

 blikje tomatenpuree 

 blikje gepelde tomaten in blokjes 

 boter, bloem 

 glas rode wijn en wat bouillon. 

 zout, peper, laurierblaadjes, Provençaalse kruiden 

 gehakte peterselie 

 

Snij het vlees in blokjes van 3 bij 3 cm. Kruiden met zout en peper. Strooi wat bloem over het vlees. 

Laat in een stoofpan de boter heet worden en schroei het vlees, steeds in gedeeltes, rondom aan: je 

schept wat vlees in de pan, als het aangebakken is haal je het er uit en vervolgens een nieuwe portie. 

Als je te veel vlees in een keer in de pan doet, koelt de boter af en bakt het niet meer. Ook steeds 

klontje boter erbij en dat bruin laten worden voordat je de nieuwe portie vlees erbij schept. 

Daarna fruit je de uien en de knoflook aan onder zachtjes roeren. Voeg dan het blikje tomatenpuree 

toe en laat dat ruim een minuutje bakken, steeds blijven roeren. Dit moet even ‘ontzuren’.  

Blus af met een vol glas rode wijn en voeg het blikje tomatenblokjes toe. Warm laten worden. 

Schep dan het vlees erbij.  Het vlees moet ‘onder’ staan. Zo nodig wat bouillon of water erbij gieten.  

Laurierblaadje erbij. Ik doe ook graag een schepje Provençaalse kruiden erbij. 

Zet de pan op een plaatje en rustig laten stoven. Voeg na 2 uur de peen, bleekselderij en de 

champignons toe. Af en toe voorzichtig roeren.  Proeven! Heeft het nog iets nodig? 

Beetje zout of eventueel een bouillonblokje? Het vlees valt nu bijna uit elkaar! 

Serveren met b.v. gekookte krieltjes waarbij je in het kookwater een bouillonblokje toevoegt en klontje 

boter. Uit het kookvocht scheppen en royaal bestrooien met peterselie.  

Over de schaal vlees ook wat gehakte peterselie en/of wat ringetjes lenteui. 

Neem altijd platte peterselie, deze heeft meer smaak als de krulpeterselie. 
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Boeken: Twee waar gebeurde verhalen 

Door: Glynis Breman 

Viktor van Judith Fanto 

Gebaseerd op de lotgevallen van de Weens-Joodse familie van Fanto. Haar familielid Viktor heeft echt 

bestaan. Het is een prachtig geschreven boek over haar familiegeschiedenis en de familiebanden in 

tijden van de Anschluss in 1938 en het Nijmegen van 1994 waar Geertje Rosenbaum, de jongste telg 

van de familie haar Joodse roots zoekt. Deze zoektocht is erg grappig beschreven. Ik heb het boek met 

veel ontzag maar ook grinnikend gelezen. 

Het jaar dat Shizo Kankuri verdween van Franco Faggiani 

Shizo, die hardloopt, wordt op de universiteit van Tokyo ontdekt en moet namens de keizer namens 

Japan deelnemen aan de Olympische spelen van Stockholm in 1912. Hij bezwijkt tijdens de wedstrijd 

en neemt ergens een rustpauze en wordt daar uren later wakker. Hij schaamt zich zo vreselijk dat hij 

verdwijnt en van alles doet om rond te komen. Uiteindelijk komt hij op een Japans eiland terecht in de 

natuur.  

Een Zweedse journalist ontdekt zijn verhaal en beschrijft het in dit boek. De Japanse gevoelens, denk- 

en leefwijzen worden prachtig beschreven. 

 

Schippertjes 

 

Te koop aangeboden: 

 

Verstelbare kinderkunstschaatsen  

Maat: 34-37  

Merk: Nijdam   

Specificaties: roestvrijstalen ijzers  

Kleur: wit met roze  

Inclusief extra reservesluiting en 

schaatsbeschermers  

Prijs € 25,-  

Contact:  tel. 0252-544263 

 

 

• 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



Luxe winkelwagens met verse vleeswaren, brood, kaas, groenten, fruit en zuivel.

Op maandag, woensdag en vrijdag op Kaageiland.

Dinsdag, donderdag en zaterdag op de Buitenkaag.

Winkelservice aan huis.

Westeinde 13, 2371 AS Roelofarendsveen - tel. (071) 331 25 50 - Fax (071) 331 91 12 - www.vanderpoelbv.nl - leo@vanderpoelbv.nl

Wij heten u van harte welkom in

Benno's Bar Bistro

Benno & Jeannette

Wilhelminalaan 18

2159 LE Kaag

Tel: +31 (0)252-545495

ERKENDE VAARSCHOOL HISWA EN CWO

Luxe winkelwagens met verse vleeswaren, brood, kaas, groenten, fruit en zuivel.

Op maandag, woensdag en vrijdag op Kaageiland.

Dinsdag, donderdag en zaterdag op de Buitenkaag.

Winkelservice aan huis.

Westeinde 13, 2371 AS Roelofarendsveen - tel. (071) 331 25 50 - Fax (071) 331 91 12 - www.vanderpoelbv.nl - leo@vanderpoelbv.nl

Wij heten u van harte welkom in

Benno's Bar Bistro

Benno & Jeannette

Wilhelminalaan 18

2159 LE Kaag

Tel: +31 (0)252-545495

ERKENDE VAARSCHOOL HISWA EN CWO

  Advertentie voor het heen en weer.

  Wij heten u van harte welkom in

 Benno's Bar Bistro

   Benno & Jeannette
   Wilhelminalaan 18
   2159 LE  KAAG
   Tel: +31 (0)252-545495

   Met vriendelijke groet,

   Jeannette Verdonk

Kanaalstraat 57 - Lisse

tel. (0252) 41 34 75

Wij verzorgen ook heerlijke warm/koude bufetten

Kijk op www.baaijvis.nl

Inname en verkoop van tweedehands

babykleding, positiekleding, kinderkleding

en speelgoed

Open: Maandag 10.00 tot 14.00

Donderdag 09.00 tot 14.00 

Vrijdag 09.00 tot 11.30

Elke 1e zaterdag van de maand 10.00 - 15.00

Open en inleveren: Dinsdag 09.00 tot 14.00

Donderdag 19.00 tot 21.00

Voor verkoop en informatie: Hoofdweg 1741, 2157 MA Abbenes

tel. 06-46396048
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Donderdag 19.00 tot 21.00

Voor verkoop en informatie: Hoofdweg 1741, 2157 MA Abbenes

tel. 06-46396048

loodgieterswerk
lood- en zinkwerk

centrale verwarming
warmtepompinstallaties

rioleringswerkzaamheden
planmatig onderhoud gebouwen

kunststof- en bitumineuze dakbedekking

Buitenkaag • 0252 - 545328 • www.jrip.nl
GIANT STORE LISSE

OppelaarOppelaar
Giant Store Oppelaar

Kanaalstraat 122
2161 JS Lisse

Tel. 0252 41 38 88
info@giantstore-oppelaar.nl
www.giantstore-oppelaar.nl
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Keurslagerij Scholten

Hoofdstraat 261

2171 BD Sassenheim

Tel. (0252) 21 14 40

Fax (0252) 22 05 34

WIELINGA JUWELIERS

HOOFDSTRAAT 196

2171 BM  SASSENHEIM

TEL. (0252) 21 18 63

Hoofdstraat 255 - tel. (0252) 21 15 75 - Sassenheim

ECHTE BAKKER

Er kan er maar één

de beste zijn.

Uw vakspeciaalzaak voor

Radio en tv, groot en klein huishoudelijk.

Zoals wasautomaten, koelkasten, stofzuigers,

magnetrons, zonnebanken, zonnehemels etc.

Eigen technische dienst - Digitenne dealer
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 • Heereweg 271, 2161 BH  Lisse
• Telefoon: Dag en nacht
 0252 - 411366 (ook voor niet leden)
• www.stbarbara-lisse.nl
• Uitvaartverzorgers:
 C.B. van der Lans en 
 M. Balkenende-Goudkade

D.C.P. van der Lans  

.Barbara vereniging
Uitvaartcentrum Lisse

HOOFDSTRAAT 196

2171 BM SASSENHEIM

TEL. (0252) 21 18 63

WWW.WIELINGAJUWELIERS.NL

W: www.rdliving.nl
E: info@rdliving.nl

T: 06-509 112 43
Gevestigd op de Buitenkaag

Advertentie RD Living.indd   1 12-08-20   10:28



Lowietje aan de kaag, genieten aan het water
Een nieuwe beleving

Bij Lowietje aan de Kaag kun je de hele dag genieten. Gastvrijheid en streven naar perfectie is de 
dagelijkse drijfveer. Bij Lowietje ben je thuis. Een kopje koffie met gebak, ontbijt, lunch, diner, borrel 
of een groot feest, wij zullen er alles aan doen om je in de watten te leggen. In de winter gezellig bij 
de open haard, in de zomer genieten op het terras aan het water. Familie is waar het bij Lowietje 

omdraait. Genieten voor jong en oud. Mede daarom hebben wij voor de kinderen een grote 
speelhoek beneden in ons restaurant. 

Ons huidige restaurant Lowietje aan de Kaag kent een rijke historie. De voormalige Hanepoel is bij 
menigeen wel bekend. Eigenaar Koos van Halderen heeft de Hanepoel altijd met veel passie 
gedraaid. Voordat Koos uitbater werd van de Hanepoel is dit restaurant jarenlang in handen 

geweest van de familie van Schie. Voormalig bewoner Frans van Schie is nog steeds actief in de 
moestuin die verbonden is aan ons huidige restaurant. De groente en kruiden komen rechtstreeks 

in onze keuken terecht.

Dit is meteen wat Lowietje zo uniek maakt. De ligging aan het water en de verse groenten en 
kruiden waarmee onze gerechten worden bereid. Onbespoten, verrassend lekker en met de 

seizoenen mee, dat is waar het bij Lowietje om draait. Met de verbouwing en de start van Lowietje 
hopen wij een warm welkom te creëren voor eenieder die ons komt bezoeken. Wij kijken uit naar 

uw bezoek in ons nieuwe restaurant. 

Open van maandag t/m zondag 9.00 tot 22.00
Info@lowietje.nl | 0252-544384 | Huigsloterdijk 257

Reserveren via www.lowietje.nl



17 

 

 

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/ 

De KNSB zet een ticketsysteem op en gaat een rol spelen bij het verkrijgen van vergunningen voor 

tochten  

De kop van dit stukje is kort door de bocht en behoeft daarom uitleg.  

We hopen als elk jaar op een mooie winter met veel veilig ijs. Ik schreef al eerder over de Stichting 

Hollands Merendistrict (SHM) die als koepel optreedt voor zeven ijsclubs die samen in voorkomend 

geval de Molen- en Merentocht organiseren. De zeven bereiden zich daar jaarlijks terdege op voor. Het 

draaiboek wordt geactualiseerd, het materiaal onderhouden en afspraken worden gemaakt voor als we 

massaal het ijs op kunnen. Mede door ervaringen met Covid-19 wordt nadrukkelijker gekeken naar de 

massa’s en hoe daar mee om te gaan. De KNSB (de schaatsbond) heeft daar, overigens pas in het 

najaar van 2020, ideeën over naar buiten gebracht. Die gedachten kregen de titel Ticketsysteem mee 

en betreffen grofweg registratie, betalingen en beheersing van deelnemer stromen, e.e.a. met gebruik 

van digitale middelen. De ijsclubs die toertochten organiseren zijn geïnformeerd en hen is verzocht 

mee te denken en vooral mee te werken. De SHM heeft in dat kader een commissie Ticketsysteem in 

het leven geroepen. 

De veronderstelling van deze SHM-commissie is dat het online inschrijven misschien wel via het 

Ticketsysteem bij de KNSB moet gaan lopen. Met gebruikmaking van een bestand ter bepaling van het 

maximale aantal deelnemers, zou dit systeem een vereiste kunnen worden om toertochten te mogen 

organiseren. Verwacht wordt dat de gemeentes die vergunningen gaan afgeven, de werkwijze van de 

KNSB zullen voorschrijven. De vraag is of je daar blij mee moet zijn. De bond blinkt niet uit in steun 

voor de vloer en als die wel wordt verleend, hangt daar veelal een prijskaartje aan. De KNSB zal zich 

voor de geduide werkwijze zeker sterk voor maken. Voor de Molen- en Merentocht die de zeven clubs 

onder de SHM-koepel organiseerden, voor het laatst in 1997, is Kaag en Braassem (K&B), toen nog de 

gemeente Alkemade, het aanspreekpunt. K&B coördineert e.e.a. met de andere, betrokken gemeentes. 

 Nu wat feiten en opvattingen. De KNSB heeft de nieuwe methodiek, inclusief de bepaling van het 

maximale aantal deelnemers nog nauwelijks ontwikkeld. De vulling van de database betreffende dat 

maximale aantal deelnemers moet door de 7 ijsclubs worden aangeleverd bij de KNSB. Op korte 

termijn is het systeem dus zeker niet gereed en dit winterseizoen is inzet ook om enige andere 

redenen onwaarschijnlijk. Covid-19 maatregelen verhinderen voorlopig überhaupt dergelijke 

evenementen. De Elfstedenvereniging heeft al een beslissing genomen en verklaard dat er in 2021 

zeker geen tocht gereden gaat worden. De molen- en merentochten zijn als tocht bovendien 

gecompliceerd(er) van opzet dan het tweehonderdkilometerrondje in Friesland. IJs en weder dienende 

strekken zij zich uit over meerdere dagen. Er zijn zeven formele start- en finishplaatsen, én er kan op 

een viertal afstanden worden gestart. Er moet dus flow management zijn, en er kan alleen op 

startplaatsen worden gereguleerd. Eenmaal gestart ontbreekt het gereedschap om in te grijpen en 

regelend op te treden; rijders stoppen en van het ijs halen is geen optie. Als de startgroepen vol zijn 

zullen anderen het ijs als niet-deelnemer opgaan. Potentiële deelnemers op weg naar een startplaats 

afstoppen omdat een startgroep vol is of er geen parkeerplaatsen beschikbaar zijn, zal in de praktijk 

ook weinig succes opleveren. Er zijn te veel plaatsen langs het traject waar zonder belemmering kan 

worden opgestapt. De enige situatie die de druk vermindert, is die waarin er op heel veel plaatsen in de 

randstad geschaatst kan worden. Die omstandigheid ontstaat eerst enige dagen na het begin van een 

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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serieuze vorstperiode. Er bestaat naar mijn mening gerede kans dat tochten in de beginfase niet 

mogen worden georganiseerd of beperkt worden tot trajecten op plassen of meren waar rondjes 

moeten worden gereden.  

De behoefte bestaat om in maart/april met de 7 verenigingen de inschrijvingsmethodiek te testen. Ik 

denk dat voor die tijd op bestuurdersniveau of met de clubcommissarissen meerdere 

evaluatiebijeenkomsten nodig zijn, zodat de KNSB daarop anticiperend, de ontwikkeling in de goede 

richting kan voortzetten. De commissie stelt dat de test in ieder geval moet omvatten het gelijktijdig 

inschrijven door een flink aantal leden van de 7 verenigingen. Dat moet kunnen op verschillende 

tochten, startplaatsen en starttijden. Daarnaast moeten parkeerplaatsen kunnen worden gereserveerd. 

Moet alles in principe digitaal worden afgerekend. Dienen QR-codes te worden gescand. Na dergelijke 

testen zal blijken of er aanpassingen aan de kant van de KNSB nodig zijn en wat de consequenties voor 

de werkwijze van de deelnemende 7 verenigingen zijn.  

Tenslotte nog een addertje onder het gras. Bij het niet doorgaan van een tocht en het vervallen van 

reserveringen moet (een gedeelte van) het inschrijfgeld worden terugbetaald. Het verbaast me daarbij 

dat de KNSB geen stuiver bijdraagt aan de eventuele restitutie. De schaatsbond steekt per deelnemer 

€0,60 in de zak voor gebruik van het Ticketsysteem en die muntjes blijven daar … Ik vind het niet 

charmant dat een sportbond risico’s van clubactiviteiten gericht op het verwerkelijken van hun 

doelstellingen afwentelt op de club. Als de bondsfaciliteiten verplicht moeten worden afgenomen vind 

ik het verwerpelijk. Ik hoop dat de gemeentes bij het verlenen van vergunningen niet kiezen voor 

verplichte winkelnering bij de KNSB.   

Club contributie KGM, graag contactloos betalen via uw eigen bank 

Onze automatische incasso’s zijn door de bank afgeschaft. De penningmeester heeft enige jaren voor 

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

moeten aanleveren bij onze bank. 

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

een huis aan huisbezoekje, 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. 
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Familieberichten 
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Uit het nieuws 

Bron: Leidsch Dagblad – 9 januari 2021 – door: Paul van der Kooij 

’Brug naar Kaagdorp is dé oplossing’ 

Inwoners Buitenkaag zijn parkeerellende beu 

 

Een brug naar Kaageiland. Van oudsher voelen de eilanders er weinig voor, maar in de andere helft van 

hun dubbeldorp wordt er inmiddels heel anders over gedacht. Volgens steeds meer Buitenkagers vormt 

de pont de kern van hun parkeerprobleem. 

„Doordat die niet veel extra auto’s aan zou kunnen, parkeren veel medewerkers van botenbouwer Royal 

Van Lent hun auto in ons dorp. Ook restaurants, botenverhuurders en bewoners vragen hun gasten om 

hier te parkeren”, weet Menno Hegeman. 

Hij is woordvoerder van de Parkeergroep Buitenkaag die het niet langer pikt dat de gemeente achter 

het eiland, Kaag en Braassem, haar problemen ’over de schutting gooit’: „Want eigenlijk moet die 

ervoor zorgen dat de eigen bedrijven zoals Van Lent voldoende parkeergelegenheid hebben.” 

De rol van het eigen Haarlemmermeer wordt evenzeer gelaakt: „Terwijl de buren een probleem hebben, 

wil ons gemeentebestuur het eenzijdig oplossen met Van Lent. Over de ruggen van de bewoners. Want 

zolang onze kern één grote parkeerplaats is, hebben wij er last van.”  

De parkeergroep ontstond twee jaar geleden toen de gemeente extra parkeerplekken wilde scheppen 

voor het bedrijf waar toen dik 650 mensen werkten. De plekken waren of in het tuinbouwgebied bij de 

Leidsemeerstraat gedacht, waar al 130 plaatsen lagen, of anders achter de Lisserdijk. De leden van de 

groep hielpenbij het verzettegen die plannen. Toen die waren ingetrokken, gingen ze met Van Lent op 

zoek naar oplossingen buiten de kern. 

„En die vonden we ook”, weet hij. „Bij een agrariër aan de Ringvaartdijk richting Huigsloot en net 

voorbij het viaduct van de A44. Ook Van Lent was voor: die wilde pendelbusjes laten rijden. Om te 

voorkomen dat werknemers alsnog in onze kern zouden parkeren, pleitten wij wel voor een blauwe 

zone.” 

De gemeente zag zo’n zone wel zitten - in april dit jaar komt die er ook - de aangedragen 

parkeerplekken niet: „Het parkeren zou er niet passen in de bestemmingsplannen en het 

polderlandschap vervuilen.” 

Een tijd was het stil. Maar nu de gemeente alsnog parkeerplaatsen wil aanleggen bij de Lisserdijk, is de 

parkeergroep zeer actief in het alarmeren van pers, gemeentebesturen van Haarlemmermeer en Kaag 

en Braassem en de politieke partijen daar. Hegeman: ,,De blauwe zone wordt nu gebruikt om, tegen de 

afspraken in, een terrein binnen de bebouwde kom af te dwingen.’’ 

Het zegt hem weinig dat de parkeerplekken tijdelijk zouden zijn en de gemeente in het glastuingebied 

bij de Leidsemeerstraat een permanente oplossing op het oog zegt te hebben, met een buiten de kern 

gelegen ingang aan de Hoofdvaart. „Alles is hier al tijdelijk. Van de hoogte van de hallen die de als 

sloepenbouwer begonnen Van Lent erbij bouwde tot het parkeerterrein aan de Leidsemeerstraat. Toen 

het zeven jaar geleden werd aangelegd, meldde de gemeente dat er later een definitieve oplossing 

komt die minder overlast geeft. En wat bleek in 2018? Wanneer het hele dorp niet zijn handtekening 

had gezet, had de gemeente het terrein ook nog eens uitgebreid.” 

Wildplassen 

Op de eigen Facebookpagina en in interviews beklaagt de parkeergroep zich over werknemers die in 

woonstraten wildplassen, blikjes weggooien, asbakken legen en muziek laten galmen. „Ook rijden ze 

vaak hard als ze zien dat ze, vlak voordat hun werk begint, nog geen plekje hebben”, weet Hegeman.  

Het verzet tegen de plek bij de Lisserdijk zou dan ook niet alleen zijn ingegeven door het feit dat die 

achter de achtertuinen van koophuizen ligt, waardoor een flinke waardedaling wordt voorzien. „Het is 

ook omdat,wanneer het andere parkeerterrein vol is, ze het halve dorp door moeten’’, voorziet 

Heneman. „Ook blijft men door de kern lopen, met alle overlast van dien. Je moet bedenken dat voor 

sommige werknemers die werkdagen al om half zes beginnen.En in piekperiodes is men ook ’s nachts 

aan het werk.’’ 
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Daar komt volgens hem nog wat bij, zolang er geen blauwe zone is: „Doordat mensen hun auto zo 

dicht mogelijk bij de pont willen parkeren, tasten bewoners regelmatig mis.” 

„In de vorige eeuw werkte een groot deel van de Buitenkagers bij Van Lent”, weet hij. „Het lag daardoor 

minder voor de hand om te klagen over de schaduwzijden van het bedrijf.” Je gaat immers de hand niet 

bijten die je voedt, legde een buurman hem uit. „Hij kwam in de jaren ’60 in het dorp wonen en zag 

hoe het bedrijf steeds meer publieke ruimte claimde. Zo kwam er langs de Leidsemeerstraat een lint 

van parkeerplekken en kreeg Van Lent een eigen pont voor het zware vrachtverkeer die dijkwoningen 

laat trillen.’’ 

Familiegevoel 

„Dat je over zulke zaken niet klaagde, had ook met de familie Van Lent te maken. Die had binding met 

regio, al was het meer met Kaag dan met Buitenkaag. Daar woonde men en liet men tennisbanen 

aanleggen; organiseerde men leuke dingen.” 

„Inmiddels maakt het bedrijf deel uit van een multinational – Louis Vuitton Moët Hennessy - en werken 

er vooral veel seizoensarbeiders. Bijna alle werknemers die in Buitenkaag woonden, zijn met pensioen 

gegaan. En de nieuwe aanwas - afkomstig uit steden als Amsterdam en Leiden - verbaast zich erover 

hoe dingen lopen. Omdat ze mondiger zijn dan de bewoners van het oude arbeidersdorp, willen ze 

zich ook uitspreken”, merkt de uit Leiden afkomstige Hegeman. 

Hoewel hij begrijpt dat een brug er niet direct ligt, ziet hij er wel aanknopingspunten voor aan beide 

kanten van de Ringvaart: „Zo liet Haarlemmermeer enkele jaren geleden al weten dat ze niet langer wil 

betalen aan de veerstoepen omdat ze de pont niet langer als de beste infrastructuur voor de plek ziet.” 

En politieke partijen in Kaag en Braassem hebben inmiddels om een onderzoek naar de brug gevraagd: 

,,Ook omdat ze zien dat de pont, sinds die opnieuw is aanbesteed, steeds zwaarder op de begroting 

drukt.” Wil de buurgemeente zich vooral focussen op de kosten van de brug, Hegeman heeft ’zijn’ 

wethouder meegegeven om aan te schuiven en het over leefbaarheid in de zuidelijke kern te hebben. 

„Ook als tegengeluid voor de pleidooien vanaf de andere kant van de Ringvaart. Terwijl ze het in hun 

lobby voor de pont steeds maar hebben over veiligheid, het behoud van hun eilandgevoel en de 

leefbaarheid, is het in ons vierhonderd zielen tellende dorp knap onleefbaar geworden. Dat komt ook 

doordat we hier nooit een handhaver van de gemeente zien: we zijn hier echt een buitengebied en de 

handhaving rond parkeren is uitbesteed aan Van Lent.’’ 

Om de politiek in Kaag en Braassem richting brug te duwen, wil de parkeergroep duidelijk maken dat 

het ’geen pas geeft om het ene dorp leefbaar en pittoresk te houden en het andere dorp juist niet’: ,,In 

die zin willen we ze echt een spiegel voorhouden; duidelijk maken dat ze hun problemen niet over de 

schutting moeten blijven gooien.” 

Wat hem hoop geeft is dat toen Van Lent enkele jaren geleden een miljoenenorder dreigde mis te lopen 

doordat de brug bij Nieuwe Wetering te weinig doorvaartruimte bood, de twee gemeenten en het 

bedrijf snel geld op tafel legden. „Toen kon het wel.” Wanneer bij een brug naar Kaageiland ook de 

twee provincies meedoen, kan die er volgens de Buitenkager in vijf jaar liggen. 

Overigens hoeft een brug volgens hem allerminst te betekenen dat auto’s het eiland overspoelen: 

„Wanneer je aan het begin een groot parkeerterrein maakt - bij Van Lent is daar voldoende ruimte voor 

– heeft de gemeente Kaag en Braassem alle ruimte om de rest van het eiland zo in te richten dat het 

autoluw blijft.”  

Gemeenten gaan ’bestuurlijk in gesprek’  

B en W van Kaag en Braassem geven geen inhoudelijke reactie: ,,Het enige dat te melden is,is dat we 

bestuurlijk in gesprek gaan met Haarlemmermeer over de problematiek in brede zin.’’ Wethouder 

Marja Ruigrok van Haarlemmermeer ’herkent de parkeeroverlast in Buitenkaag, mede als gevolg van de 

werknemers van de scheepswerf van Van Lent op Kaageiland’. ,,Daar moet een oplossing voor komen 

en Van Lent is op zoek naar ruimte. (..) Ook blijven we in gesprek over een mogelijke vaste verbinding 

met de Kaag en Braassem.’’ Bij het zoeken van oplossingen staat volgens haar de leefbaarheid in 

Buitenkaag voorop. Ook meldt ze dat er in februari een onlinebijeenkomst ’met het hele dorp komt’ 

om de ’permanente oplossing’ in het glastuinbouwgebied bij de Leidsemeerstraat te bespreken. Ook 

op de tijdelijke variant achter de Lisserdijk kunnen inwoners reageren: ,,Daar is namelijk een 

omgevingsvergunning voor nodig.’’ Royal Van Lent meldt dat er ’goedwerkende overlegorganen waar 

alle betrokkenen vanuit Kaag en Buitenkaag in vertegenwoordigd zijn’: ,,We onthouden ons dan ook 

van commentaar op het artikel waarin we onszelf niet herkennen.’’  
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Uit het nieuws 

Bron: Leidsch Dagblad – 3 februari 2021 – door: Paul van der Kooij 

Om de tafel over parkeren - Kagers en Buitenkagers zoeken samen naar een oplossing 

Dat Kagers met Buitenkagers zijn gaan praten over de parkeeroverlast die de Haarlemmermeerse kern 

ondervindt van 'hun' bedrijvigheid, vindt Hans Doedijns een mooie ontwikkeling. 

"Je moet niet op elkaar schieten, maar samen een oplossing zoeken voor het parkeerprobleem dat er 

inderdaad is", zegt de voorzitter van de uit de opgeheven VVV voortgekomen Stichting Promotie Kaag. 

Simpel lijkt dat niet. Zo merkte Menno Hegeman van de Parkeergroep Buitenkaag, dat de problematiek 

ook in Kaag en Braassem op de kaart zette, dat het eerste overleg met de overkant 'moeizaam begon': 

"Men wil noch een brug, noch een onderzoek ernaar. Terwijl wij dat als mogelijke oplossing zien om 

het probleem op te lossen dat vooral door werknemers van Royal Van Lent wordt veroorzaakt. 

Uiteindelijk leek de bereidheid er om gezamenlijk op te trekken richting Van Lent en Kaag en 

Braassem, om te voorkomen dat de dorpen tegenover elkaar blijven staan. En we praten verder over 

het hoe." 

Zinloos 

Dat Kagers weinig voelen voor een brug, snapt hij wel: "Je lost er het er kernprobleem - parkeren - niet 

mee op. Sterker nog,je krijgt alleen maar zinloos heen en weer gerij op de Julianalaan wanneer Jan, Piet 

en Klaas met de auto het eiland op gaan terwijl er geen plek is om die kwijt te raken." 

Volgens de parkeergroep kan dat voorkomen worden door bij Van Lent een groot parkeerterrein aan te 

leggen en de rest van het eiland autoluw te maken. Eilander Doedijns werpt tegen dat de grond daar 

niet van de werf of de gemeente is, maar van particulieren. "En dat gaat absoluut een blokkade vormen. 

Hetzelfde geldt voor de plek waar de brug zal moeten aanlanden, richting Huigsloot. Want op de 

huidige plek krijg je dat niet voor elkaar, qua verkeer en ophoging. Daar komt bij dat zeilboten die nu 

een rondje om De Kaag doen, dat dan kunnen vergeten. Ook zichtlijnen van omwonenden worden 

geblokkeerd. Door een brug kun je nu eenmaal niet heenkijken. Kortom, je haalt je meer problemen op 

de hals dan je oplost." 

 

Oplossing 

"Ondertussen is door een brug het eiland het eiland niet meer. Niet alleen hecht tachtig tot negentig 

procent van de bewoners aan een pont, volgens een peiling die we hielden geldt dat eveneens voor de 

bedrijven die ons begunstigen. En daar zitten bedrijven bij die soms hinder van de pont ondervinden, 

zoals restaurant Tante Kee. Want klanten met een reservering draaien wel eens om als ze de wachtrij 

zien." Een wachtrij die volgens Doedijns onder meer teruggedrongen kan worden door mensen vaker 

aan de wal te laten betalen. 

Een oplossing voor het parkeerprobleem van Buitenkaag waar ook Kagers zich in konden vinden, was 

het aanleggen van een parkeerterrein in een weiland net ten oosten van het dorp. "En Van Lent wilde 

voor pendelbusjes zorgen. Maar Haarlemmermeer voelde er niets voor", kijkt Doedijns terug. "Die wil 

niet te veel verkeer op de Ringvaartdijk, terwijl die niet zo druk bereden is. Zeker niet op de tijden dat 

de meeste mensen van Van Lent er gebruik van maken." 

 

Voetveer 

Hegeman gunt het idee een nieuwe kans, maar dan in combinatie met een voetveer: "Aan de overkant 

kunnen de werknemers zo naar de werflopen en aan deze kant houden we de parkeeroverlast buiten 

de kern - ons belangrijkste doel. Vandaar dat we in het geweer kwamen tegen plannen voor een 

tweede parkeerterrein voor werknemers van Van Lent in onze kern." 

"Doordat de scheepswerf dit jaar nauwelijks nieuwbouw kent, hebben we de tijd om goed naar  

oplossingen te zoeken", weet Doedijns. "Ook voor andere bedrijven. Want als Buitenkaag straks een 

blauwe zone krijgt, moet wel zijn geregeld dat mensen die pakweg een bootje willen huren, langer dan 

twee uur kunnen blijven staan." 

Hij heeft dat meegegeven aan wethouder Yvonne Peters, die deze week om tafel gaat met collega Marja 

Ruigrok uit Haarlemmermeer. Ook de Dorpsraad Kaag-Buitenkaag overlegt dan met Buitenkagers.   



23 

 

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



Bij Benjamin Genieten en ontspannen doe je Bij Benjamin op Kaageiland. 
Hét restaurant met het mooiste uitzicht over de Kagerplassen.

Voor meer informatie en reserveringen:    Restaurant Benjamin     Beatrixlaan 42     2159 LJ De Kaag     0252 - 545 369     Bijbenjamin.nl 

U kunt Bij Benjamin terecht voor een goede kop koffie, een royale 
lunch, een diner voor twee of meer, voor een borrel, feest of zakelijk 
evenement, desgewenst op maat. En wat is er gezelliger na een dagje 
varen dan het grillen van de lekkerste vlees- en visspecialiteiten op de 
barbecue? De veelzijdigheid van Bij Benjamin is enorm, want ook voor 
een vergadering of bedrijfspresentatie is de locatie uitermate geschikt. 
Naast restaurant is Bij Benjamin een officiële trouwlocatie voor een 

compleet verzorgde droombruiloft. Met ruime aanlegsteigers 
voor de deur is het restaurant prima te bereiken per boot. Naast 
dat je perfect bij ons kan aanmeren aan de aanlegsteiger, kun je 
hier ook diverse boten huren bij Haven ’t Fissertje inclusief een 
goed gevulde picknickmand. Het restaurant is dagelijks geopend 
vanaf 10.00 uur en ook buiten het watersportseizoen kunt u 
terecht bij deze heerlijke plek aan de Kagerplassen. 
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