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Van uw redactie 

Door: de redactie van “Heen en Weer” 

Met temperaturen die van ijzig koud naar bijna ’s zomers warm wisselden, was februari een 

uitzonderlijke maand. Het ene weekend kon er na een korte, maar stevige vorstperiode worden 

geschaatst op de Kagerplassen. Enorme aantallen schaatsliefhebbers konden de lokroep van natuurijs 

niet weerstaan en genoten een weekend lang van de dichtgevroren plassen. Dat het weer meehielp, 

met mooi, rustig weer, maakte de pret alleen maar groter. Voor veel kinderen zal het ook de eerste 

keer zijn geweest dat zij dit meemaakten. Het was fantastisch om te zien hoe jong en oud het ijs 

opzocht en daar voorzichtig of zelfverzekerd baantjes trokken. Leuk waren ook de koek en zopie-

tentjes die op veel plaatsen verrezen. Het was zo druk dat er in Buitenkaag en Kaag geen parkeerplek 

meer te vinden was en de auto’s langs de Hoofdvaart praktisch tot de A44 stonden. 

Na dit prachtige ijsweekend zette zondagnacht de dooi al stevig in. Verder stijgende temperaturen en 

een aangenaam zonnetje zorgden vervolgens dat het volgende weekend praktische zomerweer bood. 

Weersomstandigheden die door talrijke watersporters werden aangegrepen om met sloep, zeilboot of 

motorboot het water op te gaan. Of om natuurlijk een mooie wandeling of fietstocht te maken.  

 

In onze dorpen blijft de parkeerproblematiek in Buitenkaag een belangrijk onderwerp, en ook in dit 

Heen & Weer zijn er weer een aantal stukken aan gewijd. Zo presenteert de Parkeergroep Buitenkaag 

bijvoorbeeld de resultaten van de gehouden enquête. In zowel de stukken van de Dorpsraad als van de 

Parkeergroep wordt ook gesproken van een Online informatiebijeenkomst van de Gemeente 

Haarlemmermeer op 11 maart, waar bij het schrijven van dat stuk nog niets over bekend was. 

Inmiddels zouden alle bewoners van Buitenkaag een brief moeten hebben ontvangen met nadere 

informatie hierover. Onderwerpen zijn de parkeerproblemen en de Conceptvisie Buitenkaag 2040. Wie 

de bijeenkomst wil volgen moet niet vergeten om zich vóór 8 maart op te geven! Na de online 

bijeenkomst zullen op 16 en 18 maart nog vervolggesprekken worden gehouden, waarvoor men zich 

apart kan opgeven. 

Verder zullen tussen 19 april en 7 mei a.s. werkzaamheden worden uitgevoerd voor de herinrichting 

van de Lisserdijk en Huigsloterdijk. Waarschijnlijk zal in deze periode dus rekening moeten worden 

gehouden met verkeersomleidingen en -overlast. 

 

Veel leesplezier.   
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Van de dorpsraad 

E: dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl 

W: www.kaag-buitenkaag.nl 

 

Februari 2021 

Beste dorpsgenoten van de Buitenkaag en Kaag, 

Wij hopen dat jullie genoten hebben van het ijs, de ijspret, het schaatsen, de ijszeilers, de glühwein 

etc. etc. Voor het eerst in jaren waren de Kagerplassen dichtgevroren. Was het niet 2012 dat we voor 

het laatst op open water hebben geschaatst? En het ijs was ook zo goed glad, hard en mooi zwart. 

Geweldig genieten voor jong, oud, sportievelingen en niet sportievelingen. Geweldig. En twee weken 

later zitten we in de tuin en genieten we van de zon. 

Zoals beloofd ook deze uitgave van de Heen en Weer een update van de Dorpsraad. Als u vragen of 

opmerkingen heeft, stuur deze dan graag naar dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl 

Parkeren op de Buitenkaag 

Wij verwijzen naar ons verslag in de Heen en Weer van februari jl. voor de achtergronden. Op dit 

moment is er geen specifiek nieuws over het parkeren op de Buitenkaag. De gemeente wacht de 

participatie af voordat zij verdere stappen zullen ondernemen. Zowel de gemeente Haarlemmermeer 

als de gemeente Kaag en Braassem hebben ons laten weten dat zij er vertrouwen in hebben dat er een 

oplossing voor het parkeren komt. 

Een vertegenwoordiging van de Dorpsraad heeft een gesprek gehad met een vertegenwoordiging van 

de parkeergroep Buitenkaag. Dit was een plezierig en informatief gesprek. We hebben kennis gemaakt 

en wij hebben de parkeerproblematiek op de Buitenkaag van diverse invalshoeken besproken. De 

Dorpsraad heeft de parkeergroep bijgepraat voor wat betreft gesprekken die in het verleden geweest 

zijn over het parkeren en activiteiten die gedaan zijn en nog gepland zijn. De parkeergroep heeft hun 

visie op de zaak gegeven. Eén van de conclusies van het gesprek is dat zowel de Dorpsraad als de 

parkeergroep een oplossing voor het parkeren willen, die zoveel mogelijk tegemoetkomt aan de 

belangen van alle betrokkenen. Tevens is benoemd dat een brug naar Kaageiland het parkeerprobleem 

niet zal oplossen en dat genuanceerde plannen nodig zijn om tot oplossingen te komen. Een definitief 

parkeerterrein in het kassengebied lijkt op lange termijn vooralsnog de beste optie om parkeer- en 

verkeeroverlast in Buitenkaag en Kaag te voorkomen. Een tijdelijk parkeerterrein aan de Lisserdijk stuit 

om een aantal redenen op weerstand. Voor de tijdelijke situatie zijn zeker nog alternatieven denkbaar. 

De dorpsraad en de parkeergroep gaan dit met de betrokken partijen bespreken. Wij hebben 

afgesproken blijvend te onderzoeken waar de Dorpsraad en de parkeergroep kunnen samenwerken. 

Concept visie Buitenkaag 

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer hebben op 2 februari 2021 de concept visie 

Buitenkaag 2040 hebben vastgesteld. 

De visie heeft tot doel een nieuw ruimtelijk perspectief voor Buitenkaag te ontwikkelen tot 2040. De 

visie moet een bijdrage leveren aan een leefbaar en vitaal Buitenkaag. Hierbij vormt de visie een 

toetsingskader voor reeds bekende plannen en toekomstige initiatieven. Belangrijke speerpunten in de 

visie zijn: een duurzame oplossing voor de parkeeroverlast, meer mogelijkheden bieden in het 

glastuinbouwgebied, het faciliteren van recreatie en toerisme en het behouden en versterken van de 

Ringdijk- en dorpskarakteristiek. 

Inzien  

De concept visie is gepubliceerd op officiële bekendmakingen en is als bijlage bij deze pagina 

toegevoegd. Hier kunt u de visie vinden https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-

46150.html.  

De stukken liggen ook ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp, Raadhuisplein 1. Op afspraak zijn deze 

dagelijks in te zien van 9 -17 uur. Een afspraak hiervoor maakt u via 0900 – 1852.  

Secretariaat: a.i. Ferry Offerman, Balgerij 10 

M: 06–15 28 79 11 

http://www.kaag-buitenkaag.nl/
mailto:dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl
https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-46150.html
https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-46150.html
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Het is niet uit te sluiten dat wegens maatregelen in verband met het coronavirus nadere beperkingen 

worden gesteld aan het inzien van de stukken op het raadhuis. 

De terinzagelegging begint op 16 februari 2021 en duurt zes weken. 

Onlinebijeenkomst 

Er wordt gestreefd om begin maart een onlinebijeenkomst te organiseren voor het gehele dorp en 

andere geïnteresseerden waarin de concept visie Buitenkaag 2040 wordt gepresenteerd. Er wordt 

tijdens deze bijeenkomst ook aandacht besteed aan de voorgestelde parkeeroplossingen. Meer 

informatie over deze bijeenkomst is op korte termijn op deze pagina te vinden.  

Zienswijzen 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze over de concept visie 

Buitenkaag zowel schriftelijk als mondeling naar voren brengen. 

Schriftelijk kan dit door een brief te sturen aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer, postbus 250, 

2130 AG Hoofddorp. 

Mondeling kan dit in het raadhuis te Hoofddorp (zie hiervoor). 

Het ‘concept Visie Buitenkaag’ kunt u ook vinden op de website van de dorpsraad onder ‘nieuws’  

De website vindt u op: http://www.kaag-buitenkaag.nl 

Bewoners informatieavond: 

Op 11 maart aanstaande wordt er een bewonersavond georganiseerd over het Concept Visie 

Buitenkaag en de tijdelijke parkeeroplossing aan de Lisserdijk. We zijn voornemens om voor beide 

onderwerpen een korte presentatie voor de bewoners te maken en hen daarnaast in de gelegenheid te 

stellen om vragen te stellen. 

Gezien de huidige maatregelen rondom COVID-19 is er sprake van een onlinebijeenkomst die een iets 

andere vorm dan gebruikelijk heeft. Doel blijft om de bewoners te informeren en om iedereen ruimte 

te geven zijn vragen te stellen. 

Herinrichting ringdijk  

Het is zo ver binnenkort worden de eerste werkzaamheden gestart voor de herinrichting van de 

Lisserdijk en Huigsloterdijk.  

Volgens de huidige planning worden de werkzaamheden uitgevoerd In week 16 17 en 18 (vanaf 19 

april tot 7 mei) en ja in het jaar 2021. 

Opgesplitst in de volgende delen:  

• 19 tot 23 april worden de cycanes op de Lisserdijk verwijderd.  

• 27 en 28 april wordt het traject tussen de hoofdweg en de zweilandstraat aangepakt. Dit is het 

stuk waar ook de aanlegplaats van het pont onder valt. Op deze dagen zal de pont dan ook 

een van andere aanmeerplek gebruik maken en wel van de losplaats aan de Lisserdijk. 

Waarschijnlijk komt er ook een pontje voor voetgangers vanaf de Huigsloterdijk.  

• 28 tot 30 april herinrichten van het traject zweilandstraat tot einde bebouwde kom.  

• 3 tot 7 mei aanbrengen van alle steetprint op het nieuwe wegdek  

Alle betrokken bewoners ontvangen nog schriftelijk een gedetailleerd beschrijving van de 

werkzaamheden van de gemeente 

De pont 

Op 23 februari jl. heeft de pontraad een gesprek gehad met een vertegenwoordiging van de gemeente 

en van de firma Swets om bij te praten over de pont. Wethouder Yvonne Peters was hierbij aanwezig. 

Vanuit Swets was aanwezig mevrouw Larissa Muller. Zij heeft de werkzaamheden van Collin als 

fieldmanager overgenomen. Larissa Muller zal namens Swets aanspreekpunt zijn voor operationele 

zaken op de pont. 

De Wethouder heeft ons uitgelegd dat de discussie over de pont versus brug binnen de lokale politie 

Kaag en Braassem op de agenda is gekomen tijdens een periodieke opschoning van de begroting. Alle 

grote kostenposten worden dan weer een keer tegen het licht gehouden. De Wethouder heeft over het 

onderwerp inmiddels ook ambtelijk overleg gehad met de gemeente Haarlemmermeer. Gesteld is dat 

http://www.kaag-buitenkaag.nl/
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een brug op korte termijn geen oplossing is voor het verlichten van de begroting. Tevens is 

geconcludeerd dat een brug het parkeerprobleem op de Buitenkaag niet zal oplossen. Op dit moment 

is er geen opdracht van de gemeenteraad om de financiële impact van een brug te onderzoeken. Het is 

wel zo dat de gemeenteraad het recht behoudt om een dergelijke opdracht te geven. 

Voor wat betreft de operatie op de pont hebben wij de firma Swets en de gemeente laten weten dat de 

pont op dit moment goed functioneert. De bezetting van het team is op orde. Er wordt veilig gevaren. 

Er zijn geen wachtrijen. Natuurlijk is hierbij de kanttekening gemaakt dat het op dit moment geen 

seizoen is en dat door COVID-19 minder verkeer is. Maar toch is het plezierig als er positieve geluiden 

gemeld kunnen worden. 

Wij hebben gesproken over de technische mankementen van de pont. Sinds de vernieuwing van de 

veerstoepen, werken de hydraulische pinnen die de pont moeten borgen tijdens aanleg, niet goed. In 

veel gevallen hoeven de schippers deze pinnen niet te gebruiken. De pont ligt dan recht voor de weg 

met de klep in horizontale stand. In het geval dat de pinnen wel gebruikt moeten worden, trekt de pont 

scheef waardoor de klep hoger ligt dan normaal. Dit geeft het risico op schades. Het probleem speelt 

met name op de Buitenkaag. Het probleem is onderkend en wordt besproken. Het is echter niet een 

heel gemakkelijk probleem om op te lossen. 

Om schades te voorkomen, hebben we allemaal een verantwoordelijkheid. Let op met het afrijden van 

de pont. Negen van de tien schades komen nu nog voort uit ‘te vroeg’ afrijden van de pont. Check zelf 

ook of de klep recht staat voordat u van de pont afrijdt. Weet dat de schippers de problemen kunnen 

verlichten dan wel ondervangen maar het probleem ligt niet bij hen. Houd u daar graag rekening mee 

en heb respect voor de schippers. In het geval van schades, wilt u die graag direct melden bij Swets 

voordat u verder rijdt. 

De ponten zullen in onderhoud gaan dit jaar 2021. Eén pont gaat in het voorjaar in onderhoud en de 

tweede pont zal in het najaar in onderhoud gaan. De slagbomen worden tijdens het onderhoud 

geplaatst. De kleurenschema’s van de ponten worden aangepast. De meeste van ons zullen ons de 

pont niet anders herinneren als geel. Wie weet hoe lang onze ponten al geel zijn? Meer informatie over 

de nieuwe kleuren zal volgen. 

Wij hebben gesproken over mogelijke misverstanden over de tarieven op de pont. De tarieven zijn te 

vinden op de site van de firma Swets. Het tarief dat bewoners betalen is een administratief tarief. Dus 

bij extra administratieve handelingen, wordt dit tarief in rekening gebracht. Als u vragen heeft, neem 

dan graag voordat u wijzigingen wilt doorvoeren contact op met de firma Swets.  

Tenslotte hebben wij de voorbereidingen van een nieuw seizoen besproken. Omdat we nog altijd in 

COVID-19 tijd leven en de verwachting is dat het tijdens het vaarseizoen druk zal zijn op het water en 

op het eiland, hebben wij firma Swets gevraagd na te denken over betalingssystemen, die de snelheid 

van het pontveer ondersteunen. Wij hopen hierover binnenkort meer informatie te kunnen geven.  

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

Parkeergroep Buitenkaag 

Door: Benita Verhoef, namens Parkeergroep Buitenkaag.  

In het ‘Heen en Weer’ van februari 2021 (het was bijna een ‘special’ over de parkeer- en 

brugproblematiek) hebben wij u, als Parkeergroep Buitenkaag, op de hoogte gebracht van de 

presentatie van de (concept) Visie Buitenkaag 2040 (zie: bladzijde 9 en 10) op 5 februari 2021. 

De concept Visie Buitenkaag 2040 is een lijvig document, te lezen via de volgende 

link:  https://haarlemmermeergemeente.nl/buitenkaag 

Heeft u hem al gelezen? 

Inspraak: 

Omdat wij ons grote zorgen maken over de manier waarop de gemeente Haarlemmermeer deze 

(concept) Visie wil gaan presenteren aan de bewoners van Buitenkaag en de voorgestelde wijze waarop 

http://www.pontraad.nl/
https://haarlemmermeergemeente.nl/buitenkaag
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iedereen daarop kan reageren en kan inspreken, hebben wij de gemeente Haarlemmermeer op 18 

februari jl. een brief geschreven. Hierin spreken we onze zorgen uit en vragen wij de gemeente om 

inzicht over hoe men deze inspraak wil gaan organiseren en vormgeven.  

De gemeente Haarlemmermeer heeft recent aangegeven dat er op 11 maart 2021 een digitale 

bewoners-bijeenkomst met een presentatie van de (concept) Visie Buitenkaag 2040 zal worden 

georganiseerd. Verdere gegevens zijn ons nog niet bekend. 

Door het ontbreken van een fysieke inloopbijeenkomst, vanwege COVID-19, hopen wij dat de 

gemeente de inspraak op een dusdanige wijze gaat organiseren, zodat zoveel mogelijk bewoners van 

Buitenkaag hun vragen kunnen stellen en op een gemakkelijke manier kunnen reageren op o.a. de 

presentatie. Het moet toch voor zoveel mogelijk bewoners van Buitenkaag gemakkelijk toegankelijk 

zijn. Laagdrempelig dus! 

Procedure: 

Vanaf 16 februari 2021 en gedurende een periode van 6 weken ligt de (concept)Visie Buitenkaag 2040 

ter inzage in het gemeentehuis in Hoofddorp. Hierop kunt u dus tot einde maart 2021 met een 

zienswijze, schriftelijk en/of mondeling reageren. Dit is de enige mogelijkheid die u heeft als bewoner 

van Buitenkaag. Het parkeren in Buitenkaag is een belangrijk onderdeel van deze Visie. 

De Parkeergroep Buitenkaag is van mening dat het erg belangrijk is dat uw recht op inspraak zo 

toegankelijk mogelijk moet worden gemaakt en dat de gemeente hier, op korte termijn, concrete 

invulling aan moet geven, zoals bijvoorbeeld een direct telefoonnummer en/of een emailadres aan 

moet koppelen. Alleen hierdoor wordt laagdrempeligheid mogelijk gemaakt. 

Hoe, waar en wat, vinden wij nu nog onduidelijk.  

 

In ieder geval kunt u uw reactie op de concept Visie Buitenkaag 2040 e-mailen naar 

info@haarlemmermeer.nl onder vermelding van zienswijze Visie Buitenkaag 2040. 

Daarom hopen wij dat de gemeente Haarlemmermeer alle bewoners van Buitenkaag hierin tegemoet 

gaat komen. Het is tenslotte een wettelijke taak van de gemeente om haar inwoners correct te 

informeren en daarin een heldere communicatie te voeren. 

Wat vragen wij van u? 

Wij willen alle bewoners van Buitenkaag erop attenderen dat het erg belangrijk is om tijdig te reageren 

op de concept Visie Buitenkaag 2040!  

Wij willen u in beweging krijgen, want het is echt nu of nooit…..om uw op- en aanmerkingen, 

suggesties, ideeën, en bezwaren kenbaar te maken aan de gemeente en uw wezenlijke invloed uit te 

oefenen.  

Waarom zou u het níet doen? 

Alle ingediende ‘zienswijzen’ worden door de gemeente Haarlemmermeer gebundeld en aangeboden 

aan de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer. De gemeenteraad heeft het laatste woord: zij 

zullen er in de zomer van 2021 een definitief besluit op gaan nemen. 

Heeft u vragen, schroom niet om ons te benaderen via email of telefoon: 

Benita Verhoef   06-83328213 

Menno Hegeman 06-14598275 (buiten kantoortijden) 

Paulette van den Berk  06-25045466 

Email: parkeren.buitenkaag@gmail.com 

LAAT UW STEM/MENING/SUGGESTIE/ZIENSWIJZE HOREN!!!   >>>  Doe dit uiterlijk eind maart 2021! 

 
Resultaten enquête parkeerproblematiek 
Door: Menno Hegeman, namens parkeergroep Buitenkaag 

De resultaten van de enquête over de parkeerproblematiek zijn binnen. Hierin wordt het beeld 

bevestigd dat een ruime meerderheid in het dorp overlast ervaart door het parkeren. 

mailto:info@haarlemmermeer.nl
mailto:parkeren.buitenkaag@gmail.com
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Ook het draagvlak om de parkeerdruk voor van Lent op te vangen in Buitenkaag is laag. Een 

merendeel vindt het onterecht dat Buitenkaag het kind van de rekening is voor de parkeerdruk 

vanuit de Kaag veroorzaakt door van Lent.   

Het merendeel van de mensen die enquête hebben ingevuld zijn tegen de aanleg van het terrein aan 

de Lisserdijk. 

Een merendeel zien het liefst een terrein buiten de bebouwde kom. En ook de opties Van Dorsten en 

Spaargaren worden genoemd.  

Een merendeel van de mensen die de enquête hebben ingevuld zien liever dat Buitenkaag een eigen 

dorpsraad heeft. Wij vertrouwen erop dat de dorpsraad dit signaal serieus neemt en wellicht in de 

aankomende ledenvergadering hier aandacht aan wil besteden. 

Een kleine meerderheid zou graag de blauwe zone willen uitstellen om tot een betere oplossing te 

komen met de gemeente.  

Het hardrijden is de grootste klacht. Er zijn er genoeg huishoudens die hinder ondervinden van 

zwerfafval en geen plek voor de deur hebben. Van het wildplassen werd eveneens gezegd dat dit niet 

zou plaatsvinden. Nu wijzen de ingevulde enquêtes helaas iets anders uit.   

Buitenkaag is niet automatisch de gewezen plaats om problemen die spelen in de Kaag op te lossen. 

Een leefbaarheids probleem verschuiven daar is niemand meegeholpen. Er moet gezocht worden 

naar oplossingen zonder daarbij je buren met overlast op te zadelen.  

In het vorige Heen en Weer stelde een anonieme brievenschrijver uit de Kaag dat een enkeling vraagt 

om een brug. Het was geen vraag in de enquête en toch hebben 31 mensen aangegeven dat ze als 

oplossing een brug zien. Los van het feit of een brug wel of niet realistisch is, zouden mensen zich 

moeten afvragen waar dit sentiment vandaan komt.   

Er werd ook gewezen door de anonieme brievenschrijver om het terrein van de Lisserdijk te 

gebruiken, omdat de gemeente dit heeft aangekocht. Dit klopt ten dele. De locatie is aangewezen 

voor piek parkeren. De invulling hiervoor staat ook in het bestemmingsplan namelijk in de zomer en 

winter maanden.  

En eveneens in het bestemmingsplan vermeld t.b.v. recreatie. Dit doel is in 1972 geformuleerd. Men 

had voor ogen om de vele watersport recreanten in de zomer en de schaatsers in de winter hiermee 

te willen opvangen. Dit is wezenlijk wat anders dan 12 maanden per jaar voor “minimaal” 5 jaar 

Royal van Lent in je achtertuin te hebben. Wanneer men een huis koopt is het wat anders om auto’s 

van schaatsers periodiek op te vangen dan een heel jaar medewerkers van Van Lent.  

Ook werd In het vorige Heen en Weer aangegeven dat de dorpsraad en de parkeergroep in essentie 

hetzelfde willen. En dat klopt ook. Wij hebben inmiddels overleg gehad met de dorpsraad. De 

communicatielijnen staan open en de samenwerking wordt opgezocht. 

Hoe nu verder? Wij delen deze resultaten met de gemeente(s) dorpsraad, Royal van Lent, politieke 

partijen en de media.   
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Alle hens aan dek! 

Door: Caroline Kuyl, namens Weidevogelvogelwacht Rijpwetering e.o. 

Het voorjaar zit al in ons hoofd met zon, vogelgeluiden en kieviten boven het 

weiland. De eerste van de weidevogels die zich al goed laat horen. De grutto’s, 

tureluurs en scholeksters zullen binnenkort ook een kijkje gaan nemen in onze 

prachtige polders om ook dit jaar weer te gaan broeden. 

Het afgelopen jaar was een somber jaar wat betreft broedresultaten. De weidevogels hebben het steeds 

moeilijker om hun soort in stand te houden door allerlei oorzaken. Op de website van de 

Vogelbescherming staat veel informatie hierover. In de Tweede Kamer is veel steun voor de realisatie 

van het Aanvalsplan Grutto om de weidevogels in Nederland te redden. Alle hens aan dek dus! 

Laten we in ieder geval op ons mooie Kaageiland met elkaar zorgen voor rust in de polder tijdens het 

broedseizoen, zodat we het de weidevogels niet nog moeilijker maken. De boeren doen wat ze kunnen, 

wij als weidevogelbeschermers zullen blijven monitoren en registreren en ook u kunt helpen door in 

het broedseizoen niet de polder in te gaan. Door uw hond (het hele jaar) niet het weiland in te laten 

gaan en uw kat ‘s nachts binnen te houden. 

Het broedseizoen is in deze polder van 1 maart tot 1 juli. 

Het meest gehouden huisdier, onze huiskat, zorgt samen met de verwilderde kat in Nederland, volgens 

de laagste schattingen voor ongeveer 18 miljoen slachtoffers aan vogels per jaar (bron: Steen en 

Dekker). 

De populaties van de algemene vogelsoorten staan in Nederland op landelijk niveau niet onder druk 

hierdoor, maar sommige soorten wel. Zoals de grondbroeders en dan vooral die vogels waarvoor 

geschikt leefgebied steeds minder aanwezig is en de populaties hard achteruitgaan, zoals de 

weidevogels. 

Oproep dus aan de kattenbezitters op de Kaag om uw allerliefste pluizenbol na haar/zijn diner binnen 

te houden en geen killer in de nacht te laten worden, zodat de weidevogels ’s nachts hun broodnodige 

rust hebben en de kuikens de kans krijgen om groot te worden. 

Als u het idee heeft dat er verwilderde katten rondlopen, dan graag melden bij Caroline Kuyl, 

0620535235, werkzaam bij dierenbescherming met TNR-methode (trap, neuter, return) voor 

verwilderde katten. 

Ook de webcams van Beleef de Lente staan weer aan! Neem een kijkje live in het gezinsleven van 

meerdere vogelsoorten. 

Verwijzingen naar sites: 

https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/onze-boerenlandvogels 

https://www.natuurenmilieufederaties.nl/wp-content/uploads/2020/11/aanvalsplan-Grutto.pdf 

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente 

  

https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/onze-boerenlandvogels
https://www.natuurenmilieufederaties.nl/wp-content/uploads/2020/11/aanvalsplan-Grutto.pdf
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente
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Van het oranje comité 

Door: Erik van Dorp, namens het Oranje comité  

In maart afgelopen jaar hadden we de voorbereiding voor de feestelijkheden op en rondom koningsdag 

klaar. Afspraken waren gemaakt, de proefdruk van het programmaboekje was klaar en niets leek ons 

ervan te kunnen weerhouden u een leuk programma aan te bieden. Maar helaas kwam corona en ook 

wij waren genoodzaakt het hele programma af te blazen. En zoals zovelen hadden we de hoop dat we 

de crisis in de loop van het jaar wel weer onder controle zouden hebben zodat we in 2021 weer een 

leuk feest zouden kunnen organiseren. 

Inmiddels is het februari en het ziet er helaas naar uit dat we ook in april nog te maken zullen hebben 

met allerlei beperkende maatregelen. We houden er dus ernstig rekening mee dat we ook dit jaar geen 

volledig programma kunnen organiseren. Helaas, het is niet anders. 

We hebben de koppen (via video vergaderen) virtueel bij elkaar gestoken en gebrainstormd over wat 

wel mogelijk is. We hebben een aantal ideeën en gaan die nu bekijken op haalbaarheid en eventueel 

verder uitwerken. 

Wij denken o.a. na over:  

• Facebook actie eendje zoeken: Via instructies op Facebook op zoek naar het eendje. 

• Knutselpakket voor de kinderen: Daarbij kunnen de kinderen een knutselpakket bestellen en 

thuis lekker creatief bezig zijn met instructie via you tube 

• Bingoavond: Online bingo. Via onlineverbinding zal de bingo gespeeld worden met vooraf 

aangeschafte bingo kaarten. 

• Heel (Buiten)kaag plakt. De bewoners versieren hun ramen en fleuren op die manier de buurt 

op.  Er wordt een winnaar gekozen op het eiland en een winnaar op de vaste wal. 

• Een familie speurtocht. 

• Online bier proeverij.  

• Kleurplaat. 

• Kahoot. Dit is een online quiz, in dit geval met vragen over het OC, koningsdag en ons 

dubbeldorp. 

• Misschien kunnen we de jaarlijkse fietstocht en viswedstrijd wel organiseren. Bij deze 

evenementen is het goed mogelijk om voldoende afstand te houden. 

In de volgende Heen en Weer kunnen we u waarschijnlijk meer vertellen over de definitieve uitwerking 

van deze ideeën. Ondanks alle beperkingen willen we graag iets leuks maken van de activiteiten 

rondom koningsdag. We houden u op de hoogte. 

 
Twee provincies, twee gemeentes, 1 dorp 

Door: Marleen Metzlar 

In het verleden was er het eiland Kaag en besloot men de Haarlemmermeer droog te leggen. Hierdoor 

viel 1 boerderij buiten de boot. Deze belandde aan de andere kant van de Ringvaart. Daarom werd 

besloten de andere kant Buitenkaag te noemen. In de volksmond werd daarna het eiland dorp 

genoemd. Langs de snelweg staat tot de dag van vandaag Kaag(dorp) op de verkeersborden. Hiermee 

wordt dus bedoeld Kaag en Buitenkaag, ons dubbeldorp. 

De Kaag kan niet zonder de Buitenkaag. De enige mogelijkheid om het dorp te bereiken is via de pont 

verbinding vanuit Buitenkaag. De leden van de sjoelclub, de bridgeclub en de schaatsclub maken 

gebruik van de Ontmoeting. Leden uit Buitenkaag en Kaag. De Roomse kerk en de school staan in 

Buitenkaag, maar in het bestuur en de commissies zitten leden uit Kaag en Buitenkaag, 2 dorpen, 2 

gemeentes, 1 gemeenschap. 

De Buitenkaag kan ook niet zonder de Kaag, want daar is de Protestantse kerk, de tennisbaan, de 

drakenbootclub, het zwemstrandje, de ijszeilclub, de toneelvereniging, de ligplaatsen in de 

jachthavens, 6 restaurants en je kunt er een leuk ommetje maken met of zonder hond. Het eiland is er 

dus voor Kagers en Buitenkagers, 2 dorpen, 2 gemeentes, 1 gemeenschap. 
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De gemeente Kaag en Braassem heeft Kaagfit in het leven geroepen om ouderen actief te betrekken bij 

activiteiten en zo eenzaamheid te bestrijden en de saamhorigheid te vergroten. Ook Buitenkagers 

worden hierbij betrokken. Zo ook het Van der Poel fonds. Alle zieken en oude mensen in Kaag en 

Buitenkaag ontvangen hier regelmatig een aardigheidje van. 2 dorpen, 2 gemeentes,1 gemeenschap. 

Vorig jaar is het Familie Wandelpad Kaag geopend. Een mooie wandeling door onze beide dorpen. 

Vrijwilligers uit Kaag en Buitenkaag hebben zich gezamenlijk ingezet om dit mooie project op de kaart 

te zetten. De subsidie hiervoor kwam van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Kaag en 

Braassem. Maar ook de gemeente Haarlemmermeer laat zich niet onbetuigd, want zij zijn drukdoende 

om de omgeving van het gemaal een facelift te geven. Hiervoor is een landschapsarchitect in de arm 

genomen en is besloten het beeld van Leeghwater een ereplaats te geven bij het gemaal de 

Leeghwater, dat ook onderdeel van het Familie Wandelpad Kaag is. Ook zijn er plannen om een 

Kaagboulevard te maken langs de Ringvaart. Mooie initiatieven voor beide dorpen en hun bewoners. 

De gemeente Haarlemmermeer ziet Buitenkaag als recreatiedorp door de ligging aan de Kagerplassen. 

Er zijn ook niet voor niets diverse watersportbedrijven. De gemeente Kaag en Braassem ziet Kaag ook 

als recreatiegebied binnen hun gemeente. Twee provincies, 2 gemeenten, 1 zelfde 

gebiedsontwikkeling. 

Door alle commotie rond een brug versus een pont dreigen er nu 2 kampen te ontstaan, waarin  

Buitenkaag en Kaag lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Laten we met elkaar in gesprek blijven 

en inzien dat wij 1 gemeenschap zijn en daar ook naar handelen. We zijn nu eenmaal met elkaar 

‘getrouwd’ niet met ringen, maar door de pont over de Ringvaart. 
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Boekennieuws 

Door: Glynis Breman 

‘De Stem’ van Jessica Durlacher 

Het boek vertelt het verhaal over Amal, een devote moslima die zich ontpopt als een bijna perfecte 

vrijheidsstrijder, een kruising tussen Jeanne d’Arc, Ayaan Hirsi Ali en Aretha Franklin. Zij heeft een 

ongelooflijk goede stem en geeft zich op voor een talentenshow. Zij maakt indruk door haar zang maar 

ook door iets spectaculairs te doen (ik verklap het niet), waardoor de hele moslimgemeenschap zich 

tegen haar keert. Ze wordt bedreigd en moet onderduiken. 

De verteller van het verhaal is Zelda. Via haar toont Durlacher dat de dingen niet zo zwart- wit zijn. 

Wat als je eigen huis niet meer veilig is? Hoe belangrijk zijn je idealen nog als het leven van je kinderen 

in gevaar is? Wij willen altijd het goede doen – tolerant zijn maar ook principieel, niemand kwetsen 

maar wel vrijuit spreken, humaan maar ook reëel.  

Amal beveiligen kost klauwen met geld en ze geeft het gezin van Zelda er zo weinig ervoor terug. 

Huiveren over deze slechte gedachten… 

Ik heb het boek in een zucht uitgelezen. Het geeft veel te denken over hoe je zou reageren in bepaalde 

situaties. 

 

Recept: Plantaardige kip in zoetzure perziksaus 

Door: Lia van der Helm 

Een dagje veganistisch eten is zeker geen straf met dit heerlijke recept van Lisa Steltenpool. Het komt 

uit het boek Vegan Vibes en ik kan u verzekeren; er staan nog veel meer lekkere en verrassende 

recepten in. 

Voor 2 personen: 

100 gram zilvervliesrijst 

1 rode paprika 

1 gele parika 

1 groene paprika 

1 ui 

1 eetlepel olie naar keuze 

1 pakje plantaardige kipstukjes 

200 gram perziken (vers, 

diepvries of blik) 

2 eetlepels maple syrup of 

agavesiroop 

2 eetlepels citroen 

1 eetlepel (low salt) sojasaus 

½ theelepel maizena  

 

Optioneel: snufje cayennepeper 

 

• Kook de rijst gaar volgens de aanwijzingen op de 

verpakking. 

• Snijd de paprika’s open, haal de zaadlijsten eruit en snijd 

de paprika’s in blokken van 2x2 cm. Halveer de ui in de 

lengte en verwijder de schil. Snijd nogmaals doormidden 

en maak alle lagen van de ui los. 

• Verhit ½ eetlepel olie in de koekenpan en bak de 

groenten gaar. Schep ze uit de pan en zet apart. Roerbak 

de plantaardige kipstukjes in de resterende olie op 

middelhoog vuur 

• Doe ondertussen voor de saus de perziken, maple syrup, 

het citroensap, de sojasaus, maizena en eventueel de 

cayennepeper in een blender en blend tot een gladde 

saus. (Met een staafmixer gaat dit ook prima.) 

• Doe als de plantaardige kip gaar is de groente en de 

saus erbij en warm nog 1 minuut door. Neem van het 

vuur en serveer met de gekookte rijst. 

 

Garneer eventueel met geroosterde cashewnoten en gehakte peterselie. 

Tip: 

Het is ook lekker om vlak voor het serveren extra stukjes ananas en perzik door het gerecht te roeren. 
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IJsvereniging Kagermeer (KGM)  

Opgericht in 1914, op dit moment bijna106 jaren jong 

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

Door Aad Onderwater, secretaris  

(Jeugd)schaatsen bij STS-KGM 

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

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

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

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

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

En toen was het winter 

Einde week vijf mochten we met enige zekerheid gaan hopen op natuurijs. Vooraf wisten we als 

ijsvereniging, dat Covid-19 het organiseren van evenementen, zoals wedstrijden zou blokkeren, 

jammer. De winterperiode begon met guur weer en relatief veel sneeuw. Meestal niet bevorderlijk voor 

goed ijs. Op de meren en kanalen in onze regio vormde sneeuw echter nauwelijks een beperking. 

Anders was het op de Gouwzee die na wat dagen met vorst, bedekt was met begaanbaar ijs, wel 

sneeuwijs. Wij werden getrakteerd op prachtig zwart ijs. Op de ringvaart kon worden geschaatst maar 

midden in de week was er nog beroepsvaart gepasseerd, wat een vaargeul met schotsen opleverde. 

Vooruitlopend op voldoende dikte hebben we op 10 februari onze reddingsslee op een tactische plek 

neergezet. Piet Biemond bood ons gastvrijheid, waarvoor dank.  Naarmate het weekend naderde 

groeide het ijs op Eijmerspoel en Dieperpoel en de andere plassen aan. Toch heb ik, naar waarheid, op 

onze website aanvankelijk het ijs beschreven als ‘nog niet overal betrouwbaar’. Op vrijdag kwamen de 

ijszeilers op het ijs en werd er ook wat geschaatst. Zaterdag en vooral zondag barstte de ijspret echt 

los. De ijszeilers verplaatsten zich vooral naar de Dieperpoel omdat het op de veel kleinere Eijmerspoel 

door de schaatsers erg druk werd. Op de Dieperpoel ontstond een soort natuurlijke scheiding omdat 

de schaatsers hun routes langs de randen kozen; allemaal blij. Er werd dankbaar gebruik gemaakt van 

de bijna ideale omstandigheden: een zonnetje en een matige wind. Grote groepen reden hun tochtjes 

en al schaatsend werden de Covid-19 adviezen aardig gerespecteerd. De Kagerplassen boden voor het 

eerst sinds 2012 een goede en betrouwbare gelegenheid de schaatssport te beoefenen en ook de 

ijszeilers werden op hun wenken bediend. Trips zoals de laatste jaren naar Polen, Zweden en 

Noord  Italië waren en zijn nog steeds door Covid-19 regels nauwelijks mogelijk, maar Nederland had 

het ditmaal zelf in huis; we konden weer eens van huis uit het ijs op. Regeren is vooruitzien, dat is voor 

het weer slechts ten dele een relevante optie, maar we kunnen wel hopen. Begin veertiger jaren waren 

er drie mooie ijswinters op rij. Die situatie herhaalde zich in 1985-87. Ik kijk even niet naar 

tussenliggende goede ijsjaren, omdat een nieuwe serie van drie winters met ijs beter past in mijn 

wensenpakket. Die instelling is bij hopen niet alleen toestaan, maar maakt er deel van uit. Dus op naar 

de ijswinters van 2022 en ’23. Vooral onze jeugd raad ik aan daar rekening mee te houden. Meld je 

aan als lid en bereid je goed voor op die winters.  

De KNSB biedt een ticketsysteem aan tegen betaling en suggereert een rol te willen spelen bij het 

verkrijgen van vergunningen van lokale overheden voor tochten  

Ik was vorige maand niet zo enthousiast over het voornemen van de KNSB een ticketsysteem in te 

voeren, waarvan wij als medeorganisator binnen de stichting Hollands Merendistrict tegen betaling 

gebruik zouden mogen maken. Ook het streven, gemeentes zo ver te krijgen, dat bemiddeling van de 

KNSB voor het verkrijgen van vergunningen voor Meren- en Molentochten noodzakelijk wordt, trekt mij 

niet. De situaties waar een extra managementlaag wordt gecreëerd, blijken te vaak niet het succes voor 

de uitvoerders én de uitvoering van de taken op te leveren, dat werd voorgespiegeld; bovendien gaan 

de kosten bijna altijd wel omhoog.  

Onbevestigde berichten duiden op het breder wordende besef dat zo’n ticketsysteem gemakkelijker 

wordt gesuggereerd dan operationeel wordt aangeleverd. Het organiseren van meren- en 

molentochten, wat geen ééndagsprestatietochten dan wel wedstrijden zijn voor leden, zoals de Friese 

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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Elfstedentocht, is een gecompliceerde taak. Zeker als daarbij de beheersing van het aantal deelnemers 

op trajecten, het plan is.   

De molen- en merentochten worden, ijs en weder dienende, op meerdere dagen na elkaar 

georganiseerd. Er zijn zeven formele start- en finishplaatsen, én er kan op vier afstanden worden 

gestart.  Het aantal deelnemers per dag, per startplaats en traject, is van tevoren niet bekend. Het 

ticketsysteem moet voor alle parameters een gewogen plek in de procedures krijgen; voorinschrijving 

is daarbij inderdaad noodzakelijk. Ook moet het systeem gevoed worden met de parkeermogelijkheden 

en andere factoren van belang. Flowmanagement op het ijs zou op basis van aangemelde deelnemers 

mogelijk zijn; het aantal andere mensen op het ijs is echter nauwelijks beheersbaar, ook al door het 

gigantisch grote aantal opstapplekken. IJs is nog steeds openbare ruimte. We zijn benieuwd naar de 

ontwikkelingen en de bevindingen bij het testen van procedures. Wordt vervolgd. 

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. 

 

Schippertjes 

 

  

 

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

• Heeft u een gevonden of verloren voorwerp? 

• Wilt u een oproep plaatsen? 

• Heeft u een familiebericht? 

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

Voorwaarden:  

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

Schippertje aanleveren via heenenweerkaag@hotmail.com. 

Vermeld bij uw Schippertje altijd uw naam, adres en telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres. 
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Uit de geschiedenis van de Kagerplassen: Woonschip De Wiekslag 

Bron: geschiedenisvanzuidholland.nl 

Van woon- en atelierschip tot toonbeeld Mobiel Erfgoed 

Veelzijdig kunstenaar Otto van Tussenbroek (1882-1957) liet in 1924-1925 voor hem en zijn vrouw 

een woonschip met atelier bouwen. Architect A.P. Smits ontwierp op een schipachtig fundament, in 

Amsterdamse Schoolstijl, een woonschip dat de naam De Wiekslag kreeg. Ze was een elegante 

verschijning. In stijl van de Amsterdamse School bezat ze subtiele in hout uitgevoerde versieringen, 

reliëfs en accenten, ramen in driehoeks-vorm, een gelaagd dak en een uitgekiende kleurstelling van 

crème en donkergroen. Ook het interieur was smaakvol en van alle gemakken voorzien: sjiek, met 

koper, marmer en fraai verwerkte houten elementen. Er was centrale verwarming, warm en koud 

stromend water en met zeegras geïsoleerde wanden. Voor de watervoorziening waren tanks 

ingebouwd, net onder het dak en onder de vloer: een voor apart gebunkerd water en een voor 

opgevangen regenwater. 

 

 
De Wiekslag in 1927 in Leerdam. (Foto uit het familiealbum van Laurens Geurtz) 

 

De Wiekslag bezat twee voordeuren: een aan bakboord en een aan stuurboord. Bovenop het dak stond 

een met zeildoek overkapte stuurinrichting dat eveneens een luxe was in die tijd omdat schippers toen 

nog in de open lucht aan het roer stonden. Het woonschip was duidelijk ingericht om mee te varen en 

op diverse plekken te liggen. En dat gebeurde ook. Tijdens de wintermaanden lag De Wiekslag in 

Haarlem, later Utrecht, om voor de zomermaanden te verkassen naar de Kagerplassen.  

 

Dat van Tussenbroek in zijn sas was op zijn zomerse ligplaats valt te lezen in een citaat uit een artikel 

in Ons Eigen Tijdschrift in 1931: “De Kager-meren, dat zijn die wijde, met hooge rietkragen omzoomde 

plassen, dichtbij Leiden waar aan de Ringvaart van de Haarlemmermeer op een eiland het vergeten 

dorpje de Binnen-Kaag ligt, geliefd door alle watersportbeoefenaren die er hun boot opbergen in de 

wintermaanden en des zomers genieten van de schoonheid der streek. […]  Een ieder op het eiland is 

er een koning in zijn eigen rijk en wat mij betreft: ik voel mij den koning te rijk als ik in het vroege 

voorjaar met mijn woonschip weer aan de Kaag terugkeer… Geen vrijgevochtener oord, geloof ik, dan 

dit eiland!” 
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Hoewel De Wiekslag op bovenstaande foto alleen lijkt te liggen, was het voor welgestelden, waartoe 

Van Tussenbroek behoorde, in de eerste helft van de vorige eeuw niet uitzonderlijk om in de zomer 

met de woonboot de plassen op te zoeken. Een passage uit het dagboek van een natte aannemer die 

begin jaren veertig in de buurt van de Kagerplassen aan een project werkte, onderschrijft dit. De 

aannemer verhaalde dat hij met zijn met het werk meereizende woonark “terecht was gekomen en 

tussen die grote arken van mensen met poen, die zomerverblijf in Warmond hielden bij de 

Kagerplassen…” Niet zelden lieten deze mensen hun woonschip speciaal ontwerpen, zoals Van 

Tussenbroek heeft gedaan. Met  de Wiekslag was hij in de periode 1925 tot 1939 regelmatig in de 

zomermaanden op de Kagerplas te vinden. 

 

Een toonbeeld van Mobiel Erfgoed 

Woonschip De Wiekslag bestaat nog steeds! Na perioden van ernstige verwaarlozing, opknapbeurten 

en verbouwingen en een zinkpartij in 2005 werd ze gerestaureerd. Nu ligt ze alweer een kleine tien 

jaar in volle glorie aan de Zwanenburgwal in Amsterdam. 

 

Twintig jaar terug begonnen Maarten van de Krol en Cisca de Ruiter met Project Stalen Woonschepen 

Utrecht. Daarin deden zij onderzoek naar de historie van oude woonschepen in die stad. De Wiekslag 

was een van hen. Dat het monumentale woonschip nog bestaat is mede te danken aan het feit dat een 

deel van de rijke historie naar boven is gehaald. Oude foto’s en bewaard gebleven blauwdrukken van 

de architect werden belangrijke documenten waarop de restauratie kon worden gebaseerd en waarmee 

het woonschip, als bewijs van haar authentieke historiciteit, werd toegelaten tot de Amsterdamse 

wateren. Zonder dit alles en het levensverhaal zou het woonschip na de noodlottig zinkpartij niet 

volledig meer behouden zijn gebleven. 
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De subtiele versieringen die in de houten bekleding zijn aangebracht, zijn goed zichtbaar.  

(Foto: Cisca de Ruiter, 2010) 

 

Dat De Wiekslag een bijzonder woonschip is, is gelukkig niet onopgemerkt gebleven. Amsterdamse 

rondvaartschippers wijzen hun passagiers op de mooie en bijzondere opbouw. Maar nog belangrijker: 

het Mobiel Erfgoedcentrum Nederland (MEN) heeft De Wiekslag in 2018 uitgeroepen tot toonbeeld. Dat 

is vrij bijzonder voor een woonboot, omdat deze nog steeds worden miskend als het gaat om 

cultuurhistorisch erfgoed. 

 

Wie helpt het onderzoek? 

Woonbootonderzoeker Cisca de Ruiter hoopt ooit voldoende informatie vergaard te hebben voor een 

grote publicatie over het bijzondere Woonschip De Wiekslag. Daarom is zij op zoek naar verhalen en 

historische foto’s van het schip uit de periode 1925 tot WOII. Heeft u ooit van het schip gehoord? Of 

kent u oude familieleden of kennissen die in deze periode met hun woonschip aan de Kagerplassen 

hebben gelegen of gewoond? Laat het Cisca weten via info@dewittewaterlelie.nl  
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Algemene informatie 

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

Politie kantoornummer 0900 8844 

Spoedeisende hulp huisartsen 's avonds en in het weekend 

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

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

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

Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA  VOORHOUT 

0252-240212 

Nieuw-Vennep en Abbenes: Huisartsenpost in Spaarne Ziekenhuis 

Spaarnepoort 1, 2134 TM  HOOFDDORP 

023 - 8908700 

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

locatie Leiderdorp, Simon Smitweg 1, LEIDERDORP 

0900 - 5138039 

Apotheek 

Duin- en Bollenstreek Apotheek Sassenheim, Hoofdstraat 190, Sassenheim 

Voor spoedgevallen altijd iemand bereikbaar 

Apotheek Sassembourg, Jan van Brabantweg 51, Sassenheim 

 

0252 – 210169 

0252 - 228777 

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

Apotheek Getsewoud, Händelplein 23, NIEUW VENNEP 

0252 – 672971 

088 - 8866444 

Kaag en Braassem Apotheek de Nachtwacht, Leiden 

Apotheek Alkemade, Roelofarendsveen 

071 – 5665019 

071 – 3319100 

Ziekenhuis 

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

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

071 – 5178178 

071 – 5269111 

Leiderdorp 24-uurs ziekenhuisdienst voor ongevallen 

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp 

071 – 5828282 

Overige nummers en informatie  

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

Email: info@st-willibrordusschool.nl 

Website: www.st-willibrordusschool.nl 

0252 - 544308 

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

 Dierenambulance Noordholland-zuid, kantoor 023 - 5491400 

Klachtennummers Stichting Geluidshinder Schiphol, klachtennummer 020 – 6015555 

 Gemeente Kaag en Braassem, klachtennummer 071 - 3327272 

 Rayonbeheer gemeente Haarlemmermeer 0900 - 1852 

Taxibedrijven A-Tax de Vries BV 0252 - 519000 

 Regiorijders 0900 - 9343 

 Ov-taxi Leidse Regio 0900 – 2022368 

AML Flex – Openbaar 

vervoer op afspraak 

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

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

Ma t/m vr: tussen 6.30 – 20.30 uur 

Za/zo en feestdagen: 7.30 – 20.30 uur 

Buurtbus 

 

www.arriva.nl 

 

 

Van Buitenkaag, Kaagpont, naar Lisse 

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

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

Van Buitenkaag, Kaagpont, naar Roelofarendsveen 

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

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

 

mailto:info@st-willibrordusschool.nl
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