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Van uw redactie 

Door: de redactie van “Heen en Weer” 

Op zaterdag 29 oktober ging veerman Michel Monster zijn laatste nachtdienst in op het pont. Klokslag 

22.00 uur verzamelde zich een groep Kagers bij de pont om Michel bij aanvang van zijn dienst te 

bedanken voor zijn jarenlange inzet om ons veilig heen en weer te brengen; eerst bij de firma Ponto en 

later bij Blue Amigo. Na enkele dankwoorden en de overhandiging van een aantal ‘klotspakjes’ en 

andere blijken van waardering, werd gezamenlijk nog een overvaart gemaakt. Ook van Krien nemen wij 

later deze maand afscheid. En dan hebben we het nog niet eens over alle krachten voor korte of iets 

langere tijd die na de overname door Blue Amigo voor de overzet zorgden. Gelukkig hebben wij 

genoeg goede, hartelijke veermannen over. Desalniettemin is het verloop bij Blue Amigo aan de hoge 

kant en dat baart zorgen. Want iedere keer opnieuw moeten nieuwe mensen worden ingewerkt.  

Het bouwplan bij de Twee Wilgen gaat een volgende fase in nu de gemeente groen licht heeft gegeven 

voor het plan. Met dit en andere bouwplannen die voor de Kaag in ontwikkeling zijn kom je op een 

behoorlijke toename van het aantal woningen. Zonder de herbouw bij Eijmershof mee te rekenen, staat 

een toename van het aantal woningen van 17,5% gepland. Tel je Eijmershof mee dan heb je het over 

circa 57 extra woningen op het eiland. Zie ook het stuk van de dorpsraad en de krantenartikelen vanaf 

pagina 15. Dat roept vragen op of de voorzieningen, zoals riolering, stroomvoorziening en ook pont 

hier berekend op zijn. In het nieuws ook een artikel over de nieuwe Belangenvereniging Buitenkaag die 

streeft naar een eigen dorpsraad. Daarmee denkt men de belangen van Buitenkagers beter te kunnen 

behartigen dan nu gebeurt door de gezamenlijke dorpsraad. Wij zijn benieuwd hoe zich dat verder gaat 

ontwikkelen. 

Wij wensen u een mooie november!  
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Van uw dorpsraad  

 

Herinrichting gebied bij Gemaal Leeghwater 

Zoals u allemaal heeft kunnen merken en zien zijn de werkzaamheden voor het herinrichten van het 

park bij het gemaal en omgeving inmiddels begonnen. 

Bij het Gemaal Leeghwater wordt het gebied rondom het gebouw en het groen aangepast. Hierdoor 

wordt de historische verbinding met het gebouw en de omgeving versterkt. Ook wordt hierdoor 

zichtbaar gemaakt hoe het gemaal als essentieel onderdeel van het poldersysteem fungeert. Het groen 

wordt meer toegankelijk gemaakt voor iedereen door het verwijderen van hekken. Er worden 

bloemenmengsels en stinzenplanten ingezaaid en geplant waardoor er een biodiverser gebied 

ontstaat. 

Impressie na herinrichting 

 

Ook komt het beeld van Leeghwater vanuit Hoofddorp naar de Buitenkaag en bij zijn eerste gemaal op 

een sokkel gehesen bij de nieuwe padenstructuur. 

Het groen wordt meer toegankelijk gemaakt voor iedereen door het verwijderen van hekken.  

‘Belangengroep Buitenkaag’ en Buitenkagers 

Er is een groepje van 8 bewoners die naar buiten treden als ‘de belangengroep Buitenkaag’ en geheel 

zelfstandig de gemeente Haarlemmermeer en de pers te woord staan en de indruk wekken dat zij alle 

bewoners van de Buitenkaag zouden vertegenwoordigen. Ook in het Witte Weekblad d.d. 26 oktober jl. 

wordt de suggestie gewekt als zou heel Buitenkaag strijden voor een eigen dorpsraad. De 

desbetreffende journalist (Eric Hoenson) gaat er in het artikel vanuit dat de heer Broersma spreekt 

namens heel de Buitenkaag. Het optreden van de ‘belangengroep Buitenkaag’ vindt plaats zonder 

overleg met de Dorpsraad Kaag-Buitenkaag. Wij weten niet of de belangengroep samenwerkt met 

andere bewoners van de Buitenkaag. De Dorpsraad heeft al diverse malen aangegeven dat zij graag 

versterking willen hebben vanuit de bewoners van de Buitenkaag. Al enige tijd heeft de Dorpsraad een 

vacature voor iemand van de Buitenkaag. De gemeente Haarlemmermeer vindt het niet wenselijk om 

met meerdere partijen te praten en zoekt naar een oplossing. De gemeente heeft hiertoe ‘mediation’ 

aangeboden tussen de Dorpsraad en de belangengroep Buitenkaag. De Dorpsraad neemt dit aanbod in 

overweging. 

Secretariaat: Nick Surber, Huigsloterdijk 359 

Mail: dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl 

Website: http://www.kaag-buitenkaag.nl 

Facebook: www.facebook.com/DorpsraadKaagBuitenkaag2.0 

mailto:dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl
http://www.kaag-buitenkaag.nl/
http://www.facebook.com/DorpsraadKaagBuitenkaag2.0


4 

Kaag en Buitenkaag vormen al decennialang een dubbeldorp, waarbij de dorpsraad Kaag-Buitenkaag is 

opgericht om op te komen voor het algemeen belang van alle inwoners richting de gemeentes 

Haarlemmermeer en Kaag & Braassem en andere overheidsinstanties. Kaag en Buitenkaag vormen de 

leefomgeving van ons allemaal en wij delen met elkaar voorzieningen, zoals de Ontmoeting, de school, 

de tennisbaan etc. Wij denken dat het voor Kaag en Buitenkaag onder alle omstandigheden beter is om 

samen te werken en met elkaar in gesprek te blijven in plaats van de confrontatie op te zoeken. De 

Dorpsraad zal de ‘Belangengroep Buitenkaag’ uitnodigen voor een gesprek. Wij zijn benieuwd te horen 

hoe de meerderheid van de bewoners van de Buitenkaag, die niet tot de belangengroep hoort, over het 

onderwerp denkt. Wij willen jullie uitnodigen ook jullie mening te delen. 

Nieuw extra parkeerterrein voor Van Lent 

Alle voorbereidingen voor het nieuwe extra parkeerterrein zijn inmiddels afgerond, zowel vanuit Van 

Lent als de grondeigenaar, het wachten is nu nog op een vergunning van de omgevingsdienst 

(ODNZKG). 

Maar dit hangt weer af van de instemming van de gemeenteraad met de bestemmingsafwijking die 

allereerst nodig is, dit is een zogenaamde VVGB (Verklaring Van Geen Bezwaar). 

Inmiddels is de eerste stap om te komen tot deze verklaring genomen en staat het onderwerp nu op de 

agenda van de gemeenteraad voor de raadsvergadering van 17 november 2022.

Herbestemming Julianalaan 68-70 Kaag  

Wellicht heeft u het wel meegekregen via de (livestream van de) 

gemeenteraadsvergadering, dat (een meerderheid van) de gemeenteraad van Kaag en 

Braassem op maandag 10 oktober het bestemmingsplan ‘Julianalaan 68-70, Kaag’ heeft 

vastgesteld. Het besluit houdt in dat de bestemming ‘recreatie’ van de Julianalaan 68-70 

gewijzigd wordt in ‘wonen’. Het plan ligt van 20 oktober t/m woensdag 30 november 2022 

gedurende zes weken ter inzage. Met de IMRO-code NL.IMRO.1884.JULIANALAAN68EN70-

VAS1 is het plan in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Wij zullen de nota van 

beantwoording zienswijzen op de website van de Dorpsraad plaatsen. Diegenen die een 

zienswijze hebben ingediend, kunnen bezwaar maken tegen het besluit van de 

gemeenteraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 

2500 EA Den Haag.  

Van de Pontraad  

Op 12 oktober jl. hadden wij een gesprek met de wethouder over de situatie rondom de 

pont. Namens de pontraad waren aanwezig Eric van de Wansem, Jan van Liempt en Renee 

Smit. Namens Royal van Lent was aanwezig Marieke Kuppens. Wij hebben, namens de 

bewoners en namens de bedrijven op de Kaag, aangegeven dat al geruime tijd, eigenlijk 

sinds 2019, de operatie van de pont (te) veel aandacht nodig heeft. Waar de problemen 

aanvankelijk technisch van aard waren, zijn deze op dit moment organisatorisch van aard. 

Wij hebben genoemd dat op dit moment de situatie opnieuw onrustig is op de pont, omdat 

ten eerste er (opnieuw) een aantal veermannen opgezegd hebben. Daarnaast hebben we 

genoemd dat nieuwe veermannen ons inziens onvoldoende begeleid worden en te snel 

zelfstandig ingezet worden. Veermannen lijken aan te geven niet meer voor hun werkgever 

te willen werken. Tenslotte is genoemd dat wij van diverse bewoners signalen ontvangen, dat 

er zorgen zijn over werk- en rusttijden van de veermannen. Kortom, op het eiland wederom 

zorgen over de continuïteit en de veiligheid van de pont. Royal van Lent heeft 

bovengenoemde observaties bevestigd en de algehele zorg die er is over de kwaliteit, 

schipper bezetting/inzet en technische problemen toegelicht. Tevens is er genoemd dat als 

gevolg van de problemen met de pont er ook financiële gevolgen zijn. 

Wij hadden een goed gesprek. De gemeente heeft aangegeven begrip te hebben voor de 

zorgen die er zijn. Wij hebben aangegeven dat we met elkaar op een eiland wonen dan wel 

werken en dat wij allemaal behoefte hebben aan een betrouwbare veerdienst. Dat daar ook 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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geduld en begrip bij hoort. Echter, dat praten over de diverse problemen alleen niet helpt en 

dat wij graag zien dat onze zorgen weggenomen worden. 

De gemeente stelt zich op het standpunt dat zij onze zorgen deelt. Echter, de gemeente 

geeft ook aan dat zij op het moment formeel geen gronden heeft om te interveniëren.  Het 

contract tussen de gemeente en Blue Amigo leent zich daar ook niet voor. De gemeente 

heeft aangegeven in overleg te gaan met Blue Amigo. 

Het gesprek over de evaluatie van het experiment ‘betalingen vanaf het eiland’ is uitgesteld 

naar 10 november as. Als u constructieve feedback heeft over dit experiment, dan horen wij 

dat heel graag. Wilt u ons dan mailen via pontraad@kaag-buitenkaag.nl  

 

 

Studiedag Raad Kaag en Braassem in Kaag 

Zaterdag 1 oktober verzamelde de raad van Kaag en Braassem voor een studiedag in Ontmoetings- en 

bezinningscentrum De Stal op Kaageiland. Niets nieuws, vroeger heette het een ‘heidag’. Maar waarom 

zou je ‘de ‘hei’ opzoeken als het op een na mooiste eiland van Nederland bij je om de hoek ligt? 

Onderwerpen als ‘wat maakt de politicus’ en ‘de spelregels van het debat’ hielden de raadsleden bezig. 

Ook het ‘politiek opdrachtgeverschap’ en ‘politieke stijlen’ maakten deel uit van de agenda. 

Gemeentesecretaris Robert van Zijl wees de raad de weg in de ambtelijke organisatie. Of het allemaal 

ontspannen toeging, is de vraag. Op een foto kijkt de bestuurlijke driehoek ons verveeld en gemelijk 

met weinig uitstraling aan. Heeft zo’n dag nut? 

 “Het was een enerverende dag, waarbij we elkaar als raadsleden ook beter leerden kennen” 

Dat is mooi meegenomen, elkaar beter leren kennen. Wellicht is de pauze benut om het pand 

Julianalaan 13a te verlaten en door te lopen naar de huisnummers 68 en 70. In 2018 is het college van 

B&W onder voorwaarden akkoord gegaan met amoveren van deze panden en er tien appartementen 

voor terug te laten plaatsen. In 2020 lag het ontwerp-bestemmingsplan hiervoor ter inzage. Er werden 

zienswijzen ingediend waarop de initiatiefnemer besloot het ontwerp te herzien. Nu, weer twee jaar 

later, lag er een aangepast plan bij de gemeenteraad op tafel met in totaal 17 zienswijzen.  

Enkele bezwaarden lichtten hun bezwaren tijdens de hoorzitting van 26 september toe. Daarna 

kwamen nog schriftelijke reacties van de Dorpsraad/de Stichting Promotie Kaag en een inwoner. De 

eersten pleitten voor uitstel. De tweede, sinds 2002 op het eiland wonend, schrijft als voorstander van 

de bouw, in een larmoyante brief zich een echte “Kager” te voelen. Gevoel en ratio gaan niet altijd 

samen. Hoe je als importbewoner een echte Kager kunt worden, laat ik me graag nog eens uitleggen. 

Echt op het eiland geboren en getogen Kagers zijn er naar ik vermoed in de minderheid.  

Op 10 oktober stond het bouwplan als hoofschotel op de raadsagenda. Het voorgerecht was divers. 

Geen herdenking van het op 6 oktober overleden CDA-raadslid Job Duivenvoorden (99). Hij diende van 

1982 tot 1994 in Alkemade. Wellicht had de familie de gemeente niet ingelicht. Dan hebben we dit nog 

te goed. Afmeldingen waren er wederom van Gino Wesselman, Evert Henrotte en Sandra de Wagenaar. 

Sandra heeft ziekteverlof aangevraagd. Nog eens zestien weken zullen we haar moeten missen. Het is 

nog maar de vraag of ze daarna weer aantreedt. Van ziekte kun je genezen, wat ik vurig voor haar en 

haar geliefden hoop. Maar hoe herstel je van politieke onkunde en ongeloofwaardigheid? Dat lukt niet 

binnen zestien weken. Daarvan kun je behoorlijk gestrest raken en zelfs weer ziek worden. Dit moet je 

jezelf en je collega’s niet willen aandoen. PRO heeft geensterke opvolging. De kandidaten 8, 9 en 11 op 

Informatie en communicatie 

Zoekt u meer informatie of wilt u iets met ons delen. Wij zijn actief op Facebook! U kunt ons 

vinden via www.facebook.com/DorpsraadKaagBuitenkaag2.0.  En kijk ook weer een keer op onze 

site: https://www.kaag-buitenkaag.nl. De WhatsApp groep Dorpsraad Kaag-Buitenkaag wordt 

gebruikt voor het melden van incidenten, storingen en berichten die echt haast hebben. U kunt 

zich bij één van de bestuurders aanmelden als u deel wilt nemen.  En natuurlijk het Heen en Weer. 

Het vertrouwde maandelijkse blad voor Kaag en Buitenkaag.  

mailto:pontraad@kaag-buitenkaag.nl
http://www.facebook.com/DorpsraadKaagBuitenkaag2.0
https://www.kaag-buitenkaag.nl/
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PRO-lijst laten hun kans voorbijgaan. Nummer 12, Tanja van Klink, treedt weer aan. Als zij niet blijvend 

opvolgt, dan is Hans Klink (13) weer aan de beurt. Die kun je om een boodschap sturen.  

Ruim een half uur had de raad nodig om over de afhandeling van de ingekomen stukken te beslisssen. 

De lokale Vera Bergkamp had er zichtbaar moeite mee. De remedie: geen eindeloze discussie meer, 

alleen erover stemmen. Hoewel Ruud van der Star geen fractievoorzitter meer is, moest hij voor Rick 

van Seggelen de kolen uit Moorens vuurtje halen. Je kon duidelijk merken dat de raadsleden op 

1oktober elkaar nog niet echt beter hebben leren kennen. In plaats van een Italiaanse maaltijd kwam er 

een Italiaanse discussie. Vermaak is leuk, maar het moet wel kwaliteit hebben.  

Een tiental Kagers, echte of niet, had de moeite genomen op de publieke tribuneplaats te nemen. 

Gedurende drie kwartier konden zij horen hoe de voors en tegens van het bouwplan werden 

uitgemeten. Geen enkel raadslid bracht het ontwikkelingsprincipe “eerst bewegen dan bouwen” naar 

voren. Dat geldt ook voor het kleinschalige Kaag. Als je het eiland goed kent, dan weet je dat het 

verkeersknelpunt minder in de pont zit dan op de smalle Julianalaan ter hoogte van het eilandje 

Vogelskamp en Orion. Met alle toekomstige bouwplannetjes die volgens de Omgevingsvisie 2.0 kunnen 

worden toegestaan, loopt het gemotoriseerd verkeer vaker vast. Bewegen op het eiland betekent een 

omleidingsweg door de polder. Zie daarvoor maar de handen op elkaar en geld bijeen te krijgen. 

Het bouwplan voorziet wel in een unieke voorziening: parkeren op eigen erf in een parkeergarage. Dit 

wijst uit dat er geen sociale woningbouw verrijst. De tien panden zullen aan buitenpoorters gesleten 

worden. Over twintig jaar voelen die zich ook een echte Kager. Volgens tegenstanders CDA en SvKB 

neemt het aandeel recreatie door woningbouw af. Dat zal zeker het geval zijn als op de plek van de 

afgebrande Eimershof ook permanente bewoning wordt toegestaan. Enige winst van de avond zou 

moeten zijn dat de gemeente in samenspraak met de Dorpsraad in de toekomst nog eens via een 

nieuw verkeersonderzoek bekijkt of de capaciteit van de pont toereikend is. Bij dat onderzoek worden 

de bouwplannen, die nu al in de Omgevingsvisie 2.0 staan, buiten beschouwing gelaten. 

Verkeerslichten op de Julianalaan, ik zie het voor me.  

Als uitsmijter van de avond, was er de CDA-motie vreemd om zo snel mogelijk een verkeersrapport 

voor Kaag te laten opstellen. Vooraf was er geen steun gevonden. De uitslag was voorspelbaar. Voor 

vier fracties niet nodig en door het college ontraden. Desalniettemin vergeefs in stemming gebracht. 

Tijdverspilling.  

Bij en na dit alles moest ik denken aan mijn goede, wijze vriend Hans Bruijn. Op 26 maart namen we in 

Wassenaar afscheid van hem. Kaag ging hem aan het hart. Bebouwing op dit gevoelige punt van het 

eiland had, zeker gezien vanaf het water, niet zijn voorkeur. Het zal mij niet verbazen dat, indien deze 

bestemmingswijziging bij de Raad van State (RVS) op tafel komt, de gemeente opdracht krijgt vanwege 

de gehanteerde afstanden in het kader van de Algemene wet bestuursrecht een bestuurlijke lus toe 

passen. Tenzij de RvS ook een loopje neemt met de wet. Het is fijn wandelen op het Laarzenpad. In het 

broedseizoen (15 maart-15juli) niet toegankelijk.  

Henk van Tol. (Onechte Kager) 

 

Vertrek Jacques Glaudé en Marleen Bakker bij SPK 

Door: Paul Verhaak 

Onlangs heeft de heer J. Glaudé aangekondigd te bedanken voor zijn bestuursfunctie binnen SPK. 

Ook Marleen Bakker heeft te kennen gegeven te stoppen met haar bestuurstaken binnen de SPK. We 

zijn Jacques en Marleen zeer erkentelijk voor hun jarenlange support en inzet. 

SPK is op dit moment op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden die verschillende posities met nieuw elan 

kunnen gaan invullen. Een commissie houdt zich hiermee bezig. 

Mocht u ideeën hebben of zelf zijn geïnteresseerd neem contact op met Paul Verhaak (06-28717582) 

of Eric van der Wansem (06-18178050). 
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Energiewerkgroep Kaag 

Door: Hans Doedijns 

In de vorige uitgave van het Heen en weer schreef 

ik dat nog een paar praktische zaken moesten 

worden geregeld, waarna we aan de slag zouden 

kunnen gaan als energie coach. 

We zijn blij met de warmtecamera, die we van de Gemeente ter beschikking kregen en waarmee we 

warmtelekken in beeld kunnen brengen. 

Het wachten is nu nog op het Hoom dossier. Het Hoom dossier is een software tool waarmee we de 

staat van een woning gestructureerd in kaart kunnen brengen, de gekozen verbeteropties kunnen 

invoeren, waarna overzicht van de aanpakken met de besparingen eruit rolt. Eind volgende week is het 

Hoom dossier beschikbaar en dan kunnen we echt aan de slag. 

Als u geïnteresseerd bent in een gesprek met een Kaagse energiecoach, stuur dan een mail naar 

Duurzaam@kaag-buitenkaag.nl of bel mij op 06-54234095. U kunt ook naar de Gemeente bellen 

(071-3327272), die dan een energie coach voor u selecteert. 

Hans Doedijns 

 

 

Inloopavond nieuwbouwproject Eijmershof 

Door: Mariëlle Refos, Plancoördinator Heembouw Wonen B.V. 

In de nacht van 20 februari 2022 heeft een brand gewoed in Eijmershof, dat direct aan de Kagerplassen 

is gelegen. De brand heeft desastreuze gevolgen gehad en was voor iedereen zeer aangrijpend, zo 

heeft het een verplettende leegte achtergelaten. Het appartementencomplex van 22 woningen was na 

de brand volledig verwoest en niet meer bewoonbaar.  

Daarom is de eigenaar van het appartementencomplex, in samenwerking met de gemeente Kaag en 

Braassem, op zoek gegaan naar een aannemer die een nieuw plan voor een appartementencomplex op 

deze locatie zou kunnen verwezenlijken. In deze zoektocht kwamen zij al snel uit bij de lokale 

ontwerpende bouwer, Heembouw uit Roelofarendsveen. 

De betrokken partijen hebben vervolgens de afgelopen periode gebruikt om op zoek te gaan naar de 

juiste ontwikkeling voor de mooi gelegen kavel op Kaageiland. Na een nauwe samenwerking is daar 

een voorlopig ontwerp uitgekomen waarbij duurzaamheid, biodiversiteit en vooral een positief 

woongenot erg hoog in het vaandel staan. 

Om de prachtige locatie aan de Kaag te complementeren is ervoor gekozen om een 

appartementencomplex van 22 woningen van volledig massief hout te gaan realiseren. Hout is een 

veelzijdig en duurzaam bouwmateriaal dat erg goed toepasbaar is bij dit specifieke plan en een lage 

ecologische voetafdruk heeft. 

Met de duurzaamheidsambitie in gedachten en gelet op de beperkte mogelijkheden voor het aanvoeren 

van het bouw verkeer, is besloten om het complex volledig modulair te bouwen. De houten modules 

zullen per schip aangevoerd worden om zo de overlast op het eiland te beperken. Alles bij elkaar is dit 

een uiterst duurzaam en natuur inclusief plan waar de betrokken partijen erg enthousiast over zijn. 

Daarom willen de partijen dit graag voorleggen aan de omwonenden en bewoners van Kaageiland in de 

vorm van een inloopavond. 

Graag nodigen wij u uit op 14 november 2022 van 16:00 – 19:00 uur in Jachthaven ’t Fissertje. Tijdens 

deze avond gaan de eigenaren van Elstgeest Vastgoed en de collega’s van Heembouw graag met u in 

gesprek over het voorlopige ontwerp. Wij zien u graag op 14 november! 

 

 

 

mailto:Duurzaam@kaag-buitenkaag.nl
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SPK, programma 2023, een eerste tipje van de sluier 

Door: Paul Verhaak 

Zoals u in de vorige Heen en Weer heeft kunnen lezen zijn we met werkgroepen de activiteiten voor 

2023 aan het plannen en uitwerken. Binnen de werkgroepen Watersport, Horeca en Cultuur wordt hard 

gewerkt aan de 2023 programmering. Op dit moment zijn ongeveer 50 vrijwilligers enthousiast bezig. 

31 Oktober hadden we een interessante vergadering over de activiteiten voor 2023. Alle werkgroepen 

hadden goed presentaties voorbereid met eerste voorstellen. Wij gaan al in December 2022 van start! 

- Half December wordt er door de Horeca groep een eerste (Buiten)Kaag diner georganiseerd bij 

Quatro. Matt’s staat gepland voor Januari. Details volgen binnenkort, graag snel reageren want de 

plaatsen zijn gelimiteerd. 

- Tijdens de kerstweek zijn er al verschillende events gepland. Vrijdagavond 16 December komt het 

komische cabaret ‘Een linkse vrouw’ naar de Kaag. Locatie is de kerk. 

- Op zondag 18 December komt er een lichtjes kerst optocht. Dit wordt een feestelijke optocht voor 

jong en oud. Vertrek van de kerk op de Buitenkaag naar de de Stal op de Kaag. 

- En 22 December zal er een kerstconcert worden gegeven worden in het kerkje op de Kaag 

Om alvast een eerste idee te krijgen wat we in 2023 van plan zijn, hierbij een eerste tipje van de sluier; 

- Watersport: Een openingsweekend met veel watersport activiteiten voor jong en oud 

- Horeca; (Buiten)Kaag voor (Buiten)Kagers 

- Cultuur: Dutch Don't Dance Devision en Open Monumenten weekend 

Verder zijn de werkgroepen Logistiek, PR en Promo/finance bezig om te zorgen voor de noodzakelijke 

ondersteuning. Dankzij de enthousiaste vrijwilligers gaat er een aantrekkelijk 2023 programma komen. 

Dinsdag 6 december willen we 's avonds de activiteiten op een bijzondere, bruisende manier aan u 

allen presenteren. Een uitnodiging gaat u de komende weken nog ontvangen maar blokkeer 

dinsdagavond 6/12 vast in uw agenda. 2023 gaat een bijzonder jaar worden!

 

Boekennieuws 

Door: Glynis Breman  

‘Willem die Madoc maakte’ van Nico Dros 

Met deze titel wordt verwezen naar de auteur van de befaamde ‘Van de Vos Reynaerde’, waarvan 

niemand weet wie de auteur is. In deze pseudohistorische roman krijgt Willem (de Reuvere), een 

geflopte mediëvist (Middeleeuwen kenner) een kostbaar handschrift in handen waaraan nog steeds het 

gezochte Madoc ontbreekt. Hij besluit dan maar zelf de geschiedenis van Madoc in de verf te zetten: 

een hedendaagse Willem die Madoc maakte. 

Het boek speelt zich af in de Middeleeuwen. Een mooie tijd omdat we daar niet alles van weten en we 

dus een groot beroep moeten doen op onze fantasie. Denk aan Umberto Ecco’s ‘In naam van de Roos’. 

Nog steeds mijn lievelings, Middeleeuws boek of Dan Brown’s ‘De Da Vinci Code’. 

Beda, Madoc, Willem, een mogelijk koningskind spoelt aan als enige overlevende van een schipbreuk 

en wordt in een klooster opgenomen. Daar wordt hij door de knapenschender, Elmus, verkracht. Beda 

ontvlucht het klooster, maar die nacht wordt Elmus vermoord en Beda wordt van de moord verdacht. 

Beda, inmiddels Madoc, komt bij een graaf terecht wiens secretaris hij wordt.  

Een woelige tijd breekt aan van oorlog en Madoc verkast naar de omgeving van Gent, waar hij zich 

Willem laat noemen en in het geheim literaire werken van agnostische strekking gaat schrijven.  

Willem wordt aangeklaagd voor godslastering en wordt ingemetseld maar weet te ontsnappen. 

Dus geen Umberto Ecco of Dan Brown met spectaculaire ontsnappingen en speurderij, maar een roman 

over een gewone Middeleeuwse boer, bang voor God en de Duivel: gewoon een boek om ouderwets 

van te genieten. 
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Nieuws uit De Stal 

Door: Ria Stolk, namens het stalteam, info@stalopdekaag.nl, www.stalopdekaag.nl 

Op een dag toen de dauw nog over de weilanden hing, liep Kees Uittenbogaard 

samen met Kees van Lent door de Kagerpolder. Het gras was nat en hun voeten bleven niet droog. De 

naam voor het pad werd geboren: Het laarzenpad. Misschien heeft u het Laarzenpad afgelopen 

oktobermaand wel gelopen. Wat was het mooi weer, en wat is er dan mooier om zomaar alleen of met 

een klein groepje door de polder lopen. Te genieten van de rust en de stilte. Heerlijk toch? 

In de novembermaand en wel op 14 november vieren Clementine en Adriaan Tieleman dat ze 50 jaar 

getrouwd zijn. Vanaf deze plek: Van harte gefeliciteerd lieve mensen, we hopen dat er nog veel mooie 

jaren mogen volgen. 

Als u dit nummer leest is onze Breek in de Week-plus met de Bedside Singers achter de rug. En kijken 

we uit naar nieuwe activiteiten die op ons programma staan. We hebben ze voor u op een rijtje gezet. 

Lees ze even door en wie weet is er iets bij waarvan u zegt, dat wil ik meemaken. Weet dat u hartelijk 

welkom bent. Let wel, voor de theatervoorstellingen moet u zich snel aanmelden, via: 

info@stalopdekaag.nl. Bij de Breek in de Week kunt u spontaan binnenlopen zo ook bij de 

kerstsamenzang. 

Breek in de week-plus in de Stal: De traditie van de Kerststal 

Woensdagmorgen 7 december. 

Met in het achterhoofd dat het volgend jaar 800 jaar geleden is dat Franciscus van Assisi de eerste 

levende kerststal introduceerde gaan we nadenken en kijken wat die eerste kerststal zoal teweeg heeft 

gebracht. Met name in de RK- traditie is hij niet weg te denken en steeds meer protestanten hebben 

inmiddels ook een stalletje in huis. Waarom doen mensen dat? 

Als gastspreker komt Ben Dieper naar ons toe. Hij schreef een aantal jaren geleden een kleine brochure 

over de kerststal in en rond de Gerardus Majellakerk in de Indische buurt in Amsterdam-Oost. Hij 

neemt ons mee in de traditie van de kerststal, laat ons kennismaken met de personen die er zoal in 

staan en al kijkend en pratend ontdekken we de betekenis en waarde die Franciscus eeuwen geleden in 

gang heeft gezet. 

Vanaf 10.00 uur is er koffie en om 10.30 uur begint het programma. 

Toegang is gratis. Gift voor koffie en thee wordt op prijs gesteld. 

Theatervoorstelling ‘Een flinke linkse vrouw’ in de Kaagse Kerk 

16 december 2022 

Margje heeft een groot hart voor mens, dier en plant. Zij redt graag schepsels van de straat. Dit keer 

haalt zij een uitdagend project in huis: Jan. Jan is vaak te vinden voor de supermarkt. Maar is deze 

straatkrantverkoper wel zo oprecht en is Margje wel zo onbaatzuchtig als zij zich voordoen? Een Flinke 

Linkse Vrouw van Aaf Brandt Corstius gaat over visite en vis, winners & losers en Homeless van Paul 

Simon. Linda en Casper vinden elkaar in de geestige dialogen tussen twee eigenzinnige en totaal 

verschillende karakters en maken dit stuk tot een zinderend feest. 

Tekst: Aaf Brandt Corstius, regie: Ariane van Vliet, speling: Linda Møller & Casper van Bohemen 

Prijs: €28,50 per persoon. Inloop: 19.15 uur, aanvang: 19.45 uur en na afloop Meet & Greet 

Kerstsamenzang onder de hooiberg 

Zondag 18 december 2022 

We zetten onze traditie voort. Al vanaf het ontstaan van ons bezinningscentrum is er op de zondag 

voor kerst een samenzang onder de hooiberg. Pastoor Kees van Lent leest het kerstevangelie, en 

medewerkers van de Stal verlenen hun medewerking bij het lezen van teksten. Adriaan begeleid de 

zang op zijn accordeon en na afloop is er chocolademelk en een broodje.  

We kijken ook al even vooruit naar het nieuwe jaar en voor januari staat er opnieuw een 

theatervoorstelling gepland in de Kaagse kerk. 

Vrijdagmiddag 29 januari speelt theater Zeevlam: ‘Doek’. Inloop 15.30 uur, aanvang 16.00 uur en na 

afloop Meet & Greet. Prijs €28.50  

 

mailto:info@stalopdekaag.nl
http://www.stalopdekaag.nl/
mailto:info@stalopdekaag.nl
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KAAG OPEN GOLF op 15 oktober 2022 

Door: Hans Doedijns 

Even leek het erop dat het jaarlijkse Kaag Golf Open dit jaar niet zou kunnen plaatsvinden, maar met 

inzet en vereende krachten was het voor 5 teams mogelijk de (golf)degens te kruisen.  

Om met Texas scramble, de gekozen wedstrijdvorm, goed te scoren is het nodig dat de teamleden 

goed met elkaar samenwerken, waardoor een zwakker moment van de ene speler kan worden 

opgevangen door een sterker moment van een andere speler. Dat maakte dat een ronde van 18 holes 

interessant, maar vooral ook gezellig was. 

Het eerste team startte om 14.00 uur, nog net een beetje in de motregen, die gelukkig snel 

plaatsmaakte voor droog weer; een wolkje met een zonnetje, prima omstandigheden om met een mooi 

resultaat het clubhuis in te lopen. Tegen de schemer kwam het laatst gestarte team in het clubhuis en 

zijn de scores berekend.  

De uitslagen zijn:  

Op de eerste plaats het team bestaande uit Sander Overbeek, Henk Scheffer, Hans Doedijns en Conner 

Vermeer. 

Op de tweede plaats het team bestaande uit Richard Kuijper, Ron Verstelle en Justin Gandy. 

Op de derde plaats het team bestaande uit Ron Bruijn, Remigiusz Horodyski, Sophie Scheffer-

Brauckmann 

Longest drive dames gespeeld door Sophie Scheffer-Brauckmann. 

Longest drive heren gespeeld door Remigiusz Horodyski. 

Neary gespeeld door Justin Gandy 

Al met al een zeer geslaagd evenement 

  

 

Het kampioensteam 
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IJsvereniging Kagermeer (KGM)  

Opgericht in 1914, inmiddels108 jaren jong 

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

Door Aad Onderwater, secretaris  

(Jeugd)schaatsen bij Trainingsgroep BOLLENSTREEK (TGB) 

Begin snel met het verbeteren van je conditie en je ijsvaardigheden. De Covid-19 maatregelen zijn 

voorshands zodanig versoepeld dat we normaal aan de gang kunnen. Je kan al bij de TGB terecht vanaf 

7 jaar. Bel met jeugdtrainer Jan Rodewijk, 06 3193 6670, als je belangstelling hebt. Schaatsen is een 

gezonde sport, en de trainingen en wedstrijden zijn heel gezellig. De TGB heeft als doelstelling de 

leden door training en begeleiding de techniek van het (hard)schaatsen bij te brengen. Zie:  

www.wijc.nl .  

Algemene Ledenvergadering (ALV) uitgesteld/contributie 

De door deskundigen verwachte toename van het aantal besmettingen zijn zichtbaar. Hoewel de 

overlast in veel gevallen mild is, worden we wel geconfronteerd met quarantaine en andere 

voorzorgsmaatregelen. We sluiten niet uit dat onze traditionele ALV hierdoor hinder ondervindt. We 

hopen en deskundigen verwachten dat in het voorjaar de dreiging van Corona afneemt. Daarop 

inspelend heeft het bestuur besloten de ALV door te schuiven naar het voorjaar van 2023, misschien 

maart. De jaarlijkse inning van de contributie wacht daar niet op. November was en is daarvoor de tijd. 

RABO ClubSupport 2022 

Vlak voor de vakantie kregen we in juni bericht van de RABOBANK, toevallig ook onze bankier. Bekend 

werd gemaakt dat RABO weer een steunactie ging organiseren onder de titel Rabo ClubSupport 2022. 

Een mooie klus voor een secretaris om met wat schrijfwerk de vereniging aan te melden voor 

deelname. Op 1 juli kregen we bericht dat de inschrijving ontvangen was door RABO. Al drie dagen 

later volgde het bericht dat we als deelnemer waren geaccepteerd. De inschrijving eindigde overigens 

eerst op 22 augustus, dus we waren er vlot bij. In 

het bevestigingsbericht stond vermeld dat de 

stemperiode zou lopen van 5 tot en met 27 

september. Stemgerechtigden, RABO-klanten, 

kregen in die periode de gelegenheid de club van 

hun voorkeur een stem te geven. Helaas bleek 

dat we een beperkte achterban hebben, waarvan 

de leden ook niet allemaal bij RABO bankieren, 

en waarvan zakelijke klanten van RABO geen 

stemrecht hebben. Heel blij waren we dat we dat 

RABO ons op 17 oktober jl. meedeelde dat we 

mochten rekenen op een donatie van €250,- 

Weliswaar de basisdonatie, maar voor een kleine vereniging als de onze een mooi bedrag. Bij deze 

danken we alle dubbeldorpers voor hun stem. RABO hebben we uiteraard onmiddellijk na het goede 

bericht een bedankje gestuurd. Het bestedingsdoel luidt: Schaatsen en tochten organiseren. Dat 

schaatsen is al volop begonnen, voor tochten hebben we de ‘weergoden’ nodig … 

 

  

Schaatsen met een helm op: een verstandige zaak*), geldt ook voor skeeleren en fietsen. Gebruik je 

hersens én bescherm ze met een helm.  

*) bij schaatstrainingen en wedstrijden inmiddels verplicht. 

http://www.ijsclubkagermeer.nl/
mailto:secr.kgm@kaag.nl
http://www.wijc.nl/
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Kaagfit 

Door: Marleen Bakker 

 

 

We zijn heel blij dat we Ana Bom en Anne-Marie van Gerven bereid hebben gevonden om het bestuur 

van Kaagfit te versterken. Na het vertrek van Judith naar Sassenheim en het overlijden van Joke van 

Stam was ons bestuur behoorlijk uitgedund. 

Het uitje naar de Heemtuin in Aalsmeer was ontzettend leuk. We werden rondgeleid door een 

enthousiaste vrijwilliger, die heel veel leuke en interessante anekdotes wist op te halen over het 

ontstaan van het gebied, de bloemenveiling, het kweken van seringen en nog veel meer. 

De lunch in het restaurant van het museum viel zeer in de smaak en tot slot werden we getrakteerd op 

een toetje of een drankje door Ingrid.  

Ook was er een winkeltje waar in het museum gekweekte groenten, fruit en bloemen gekocht konden 

worden. 

De spelletjesmiddag is tot nog toe erg gezellig. Er kan worden gebridged, u kunt ook klaverjassen, 

sjoelen, biljarten, darten of meedoen aan een bordspel. Maar gewoon gezellig langskomen voor een 

praatje kan ook. Voor de bridge en klaverjas hebben we een app-groep gestart, zodat we van tevoren 

weten of de tafels compleet zijn, of dat we op zoek moeten naar een invaller. Wil je ook in de app-

groep, laat het dan even weten aan Marleen. Het verplicht je tot niets, maar je kan wel reageren om al 

dan niet mee te doen. 

Aanmelden voor de andere activiteiten hoeft niet. U kunt gewoon binnenlopen. Neem ook kennissen of 

familie mee. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 

Op woensdag 12 oktober was het weer bloemschikken. We hebben op een schaal gewerkt en een taart 

van bloemen gemaakt. Voor de kerst organiseren we op 7 december weer een bloemschikmiddag. 

Diegenen die in oktober meegedaan hebben kunnen hun schaal weer meenemen. Voor de overige 

deelnemers hebben we ook al schalen gekocht. Er hoeft dus niets meegenomen te worden. Opgeven 

kan via de app of per mail bij Marleen. 

De bridgedrive is op de laatste zaterdagmiddag van de maand in de Ontmoeting, dus op 26 november. 

Aanvang 13.00 uur in de Ontmoeting. 

Aanmelden kan via Rob.Enthoven@kpnmail.nl of 0252-544692 

Ook de open tafel in hotel Orion gaat deze maand weer van start en wel op vrijdag 18 november, dus 

niet op de laatste vrijdag van de maand dit keer! Aanmelden kan bij Marleen via app of mail. 

De activiteiten op een rijtje:  

7 november  spelletjesmiddag in de Ontmoeting aanvang 14.00u 

14 november  spelletjesmiddag in de Ontmoeting aanvang 14.00u 

18 november diner in Hotel Orion  

21 november  spelletjesmiddag in de Ontmoeting aanvang 14.00u 

26 november  bridgedrive in de Ontmoeting aanvang 13.00uur 

  aanmelden bij Rob.Enthoven@kpnmail.nl of 0252 544692 

28 november  spelletjesmiddag in de Ontmoeting aanvang 14.00u 

7 december Bloemschikken in de Ontmoeting aanvang 14.00u 

  opgeven via whatsapp 0617672058 of marleen@kaag.nl 

 

Groot onderhoud Lisserbrug 

Op 28 november wordt gestart met groot onderhoud aan de Lisserbrug. Deze zal daardoor zo’n vier 

maanden gesloten zijn voor het scheepvaartverkeer. Naar verwachting zal het werk op 17 maart zijn 

afgerond. Van 9 t/m 15 januari en van 2 t/m 15 maart is de brug afgesloten voor autoverkeer. Voor 

wandelaars en fietsverkeer komt er een tijdelijke brug ter hoogte van de Kruisbaak in Lisserbroek.   
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Slim systeem voor boten Kaagdragons 

Door: Hannerieke Dekkers 

Zaterdag 10 september was het burenmiddag bij Royal Van Lent Shipyard op Kaageiland. Mariette 

Ramondt, director human resources, overhandigde deze middag drie gloednieuwe bootkarren aan 

drakenbootvereniging de Kaagdragons, die ook de thuisbasis op Kaageiland heeft. De bootkarren zijn 

door Van Lent op maat gemaakt met een vernuftig systeem.  

Jarenlang was het veel gesjouw om de drakenboten, die op Kaageiland liggen, in en uit het water te 

halen. Dat moest toch anders kunnen, dacht het bestuur van de vereniging. Na een paar gesprekken 

met Van Lent werd het als een uitdaging gezien om ‘iets’ te bedenken om de ruim 12 meter lange 

boten makkelijker in en uit het water te krijgen. Van Lent ging samen met de Kaagdragons aan de slag 

en er werd een slim systeem bedacht, waarbij de boot met rollen en katrollen makkelijk op de kar 

getrokken kan worden.  

De eerste kar werd een paar weken getest, er werden nog wat aanpassingen gedaan en toen werd het 

fantastische hulpmiddel opgeleverd. Daarna volgde voor de andere boten ook zo’n prachtige kar. Van 

Lent heeft de karren deels gesponsord en hiermee het plezier en gemak van het drakenboot peddelen 

nog groter gemaakt.  

De Kaagdragons peddelen van maart tot oktober op woensdagavond. Vertrek is rond 19.00 uur, naast 

de pont. www.kaagdragons.nl 

 

 

• 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. 

http://www.kaagdragons.nl/
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Stichting WIJ Presenteert 

Door: Alice Bakker 

Stichting WIJ Presenteert heeft als doel om in Kaag en Braassem zo'n divers mogelijk cultureel 

programma neer te zetten. Al meer dan dertig jaar verwondering en blije gezichten. Meer dan dertig 

jaar kunst en cultuur voor alle leeftijden, dicht bij huis. We maken jullie graag attent op de komende 

voorstellingen. 

Het volledige programma staat op www.wijpresenteert.nl. 

DEBBY PETTER - NIET TE GELOVEN! 

Zaterdag 19 november – 20.30 uur 

Muzikaal cabaret - €15 

Poco Más, Noordhoek 19, Roelofarendsveen 

Een beklemmende en toch ook luchtige monoloog over een vrouw die opgroeit in een diepgelovige en 

bange gemeenschap. Een sekte waar God alles wat leuk is verboden heeft. Vanaf haar zestiende wist ze 

dat ze weg wilde uit dit ronduit beklemmende milieu, maar dat lukt haar pas jaren later, als ze zelf 

moeder is. Ze vlucht en neemt alleen haar zoon mee. Daarna breekt iedereen met haar. 

 

JOOST SPIJKERS – HOTEL SPIJKERS 

Zaterdag 3 december – 20.30 uur 

Kleinkunst - €19,50 

Poco Más, Noordhoek 19, Roelofarendsveen 

In Hotel Spijkers, ver weg van de waan en de sleur van alledag, wordt eindeloos gezongen en gedanst, 

gelachen, gehuild en gedronken. Hier hoeft een mens nooit meer alleen te zijn. Hier zou je wel voor 

eeuwig willen blijven logeren. Hotel Spijkers is een waar visueel, muzikaal en theatraal spektakel. Voor 

zijn vorige voorstelling won Spijkers de Poelifinario in de categorie Kleinkunst, de prijs voor de meest 

indrukwekkende cabaretvoorstelling van het seizoen. Na het winnen van de Annie MG Schmidtprijs 

2021 voor het nummer Welkom Thuis uit Hotel Spijkers is Joost klaar voor het grote publiek! 

 

MADE: TYPISCH KAAG EN BRAASSEM 

Vrijdag 23 december t/m zaterdag 30 december – 10.30-17.00 uur 

Kunsttentoonstelling - gratis 

Sluis en nabije omgeving, Roelofarendsveen 

Wat is typisch? Het gelijknamige televisieprogramma volgt gewone mensen in een bepaalde 

leefomgeving: wie zijn ze en hoe zien hun levens eruit? Wij zijn benieuwd, wie of wat vinden onze 

creatieve inwoners nou typisch Kaag en Braassem? Zijn het de molens, het water en die ene inwoner of 

heeft Kaag en Braassem veel meer dan dat? Interesse in deelnemen aan de kunsttentoonstelling? Mail 

dan naar made@wijpresenteert.nl. 

 

Schippertjes 

Gratis af te halen: 

Gratis af te halen een plastic traptractor met kar en een plastic glijbaan voor een boomhut.  

Wim de Man, tel 545818 

Te koop: 

Transport-Solarium PHILIPS, tijdschakelaar max 60 min. Makkelijk te verplaatsen in transportstand 

(bijvoorbeeld onder een bed) Hoogte  95 cm, lengte 1.50 m, Prijs € 55,- 

Draadkooi voor groote honden  (Schaferhond) € 25,- 

Draadkooi voor kleinere honden (poedel, mops) € 15,- 

S. Negre, Julianalaan 17, Kaageiland, 54 52 48, srieling@hetnet.nl 

 

 

http://www.wijpresenteert.nl/
mailto:made@wijpresenteert.nl
mailto:srieling@hetnet.nl
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Uit het nieuws 

Groen licht voor huizen op Kaageiland 

Nieuwbouw gaat door tegen de wil van de dorpsraad in 

Bron: Leidsch Dagblad, woendag 12 oktober 2022 

De bouw van tien nieuwe appartementen die heel Kaageiland bezig houden, kan doorgaan. Tegen de 

wil van de dorpsraad en van de Stichting Promotie Kaag in, stemden de elf raadsleden van de fracties 

van Pro, D66 en de VVD maandagavond in met woningbouw op de plek van twee bestaande huizen. 

De acht raadsleden van de fracties SvKB, het CDA en MKB stemden tegen, maar vormden een 

minderheid. 

Het bouwplan maakt al enkele jaren veel los op het eiland. Twee weken geleden toen het plan in een 

commissievergadering werd besproken, deden enkele omwonenden een emotionele oproep aan de 

raad om niet akkoord te gaan. 

Bezwaren 

De afgelopen weken kwamen er op het gemeentehuis diverse brieven van voor- en tegenstanders 

binnen. Initiatiefnemer Nu Projectontwikkeling weerlegde in een uitgebreid schrijven nog eens alle 

bezwaren die er zijn. 

Een oudere eilandbewoner hoopte ook op groen licht voor het project omdat hij er graag wil wonen en 

daarmee kans ziet zijn oude dag op het eiland te slijten. 

De dorpsraad en de Stichting Promotie Kaag vroegen om uitstel van het besluit. Ze willen eerst een 

'integraal plan' voor Kaageiland met daarin opgenomen de vraag waar en hoeveel huizen het 400 

inwoners tellende eiland er nog bij kan hebben. Ze willen ook een verkeersonderzoek dat uitwijst 

hoeveel extra drukte het pontveer nog aankan en een onderzoek naar de toekomst van de recreatie. 

Ze kregen slechts de steun van het CDA, MKB en SvKB en dat is te weinig om het bouwplan uit te 

stellen. Voor deze drie fracties telde zwaar mee dat de appartementen dicht bij de naastgelegen 

scheepswerf komen te staan. De toekomstige bewoners zouden het de ondernemer lastig kunnen 

maken als ze gaan klagen. Ook betwijfelen ze of de pont de extra drukte aankan. 

Voorstemmers 

De voorstemmers zijn voor meer huizenbouw. Ze schaarden zich achter het college van burgemeester 

en wethouders dat vindt dat deskundigen het bouwplan aan alle mogelijke wetten en regels heeft 

getoetst en dat gebeurt straks ook als de vergunningaanvraag binnenkomt. Bovendien heeft de 

doorgaans kritische welstandsclub Dorp Stad en Land ingestemd met het bouwplan. 

Behandelend wethouder Yvonne Peters denkt niet dat de buurman hoeft te vrezen voor klachten van 

toekomstige bewoners. Ze weten immers dat ze naast een scheepswerf komen te wonen en hebben 

dus geen recht van spreken. 

 

Kwestie van lange adem 

Buitenkaag blijft strijden voor eigen dorpsraad 

Bron: Witte Weekblad, Eric Hoenson, woendag 26 oktober 2022 

Er is een lange weg te gaan, maar uiteindelijk zal Buitenkaag een eigen dorpsraad krijgen, los van de 

combinatie met het in de gemeente Kaag en Braassem gelegen Kaageiland. Daar is voorvechter Fokko 

Boersma van overtuigd. 

Broersma is voorzitter van de belangenvereniging Buitenkaag, die acht leden telt. Doel is om een eigen 

dorpsraad op te richten voor de 480 inwoners. “Al geruime tijd is dit onderwerp voor ons van belang 

omdat wij met Kaag slechts twee gemeenschappelijke doelen hebben, namelijk het personenpontje en 

het vrachtpontje.” 
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“Op de laatste algemene ledenvergadering is een peiling gehouden of Buitenkaag een eigen dorpsraad 

kan oprichten. Tachtig procent was voor. Vorig jaar is er een stemming gehouden onder de bewoners 

van Buitenkaag en daar bleek dat 63 procent voor een eigen dorpsraad is.” 

Daardoor gesterkt ging de belangenvereniging vol aan de slag. "We hebben diverse vergaderingen 

belegd, waarin wij diverse onderwerpen hebben besproken en oplossingen hebben gezocht teneinde 

onze eigen dorpsraad te kunnen oprichten. Ook is er herhaaldelijk contact geweest met de gemeente.” 

Boersma: “Onderwerpen die we hebben besproken zijn onder andere de (geluids)overlast en veiligheid 

nabij de laad- en loswal Lisserdijk; parkeerproblematiek; gesprekken met de gebiedsmanager van de 

gemeente Haarlemmermeer; de pontraad; een eigen vlag voor Buitenkaag en het aanvragen van de 

participatiebijdrage 2023. Dit laatste is reeds ingediend.” 

“Wij weten dat wij nog een lange weg te gaan hebben, maar wij hebben vertrouwen in de 

totstandkoming van een goed functionerende dorpsraad Buitenkaag. Nu krijgt de gezamenlijke 

dorpsraad subsidie van Kaag en Braassem en van Haarlemmermeer. We zijn benieuwd of de gemeente 

bereid is om de dorpsraad Buitenkaag te ondersteunen. Binnenkort worden wij uitgenodigd door de 

gemeente die een mediator heeft benoemd om onze problemen te bespreken, vervolgens hebben zij 

een gesprek met de dorpsraad Kaag-Buitenkaag en daarna zullen zij hun conclusie trekken.” 

 

Ongenoegen borrelt op Kaageiland 

Dorpsraadvoorzitter Renée Smit geeft uitleg 

Bron: Leidsch Dagblad, Marieta Kroft, dinsdag 25 oktober 2022 

Huizenbouw die de nodige emoties oproepen, meer autoverkeer en een pont die regelmatig overbelast 

lijkt. Nu wil ook nog een groep bewoners liever bij Teylingen horen, in plaats van Kaag en Braassem. 

Wat is er aan de hand op het pittoreske Kaageiland? Al wandelend geeft dorpsraadvoorzitter Renée 

Smit uitleg. 

Een stralende zon en nauwelijks wind. Kaageiland had deze middag niet beter tot zijn recht kunnen 

komen. Dat het er niet zo vredig is als het lijkt, blijkt meteen al bij de oversteek op het pontveer. Een 

medewerker die ’niets meer te verliezen heeft en toch binnenkort weggaat’ klampt voorzitter Smit aan 

over zorgen die hij heeft. Smit belooft hem er op een later tijdstip op terug te komen. 

Blue Amigo 

Het pontveer is een bron van zorg, ook onder de eilandbewoners. De dorpsraadvoorzitter merkt dat uit 

de mailtjes, appjes en telefoontjes die ze krijgt en de reacties op straat. Het is iets van de laatste paar 

jaar. Tot 2019 was de pont in handen van het familiebedrijf Hogenboom, maar dat zag geen kans meer 

om mee te doen aan de nieuwe aanbesteding. 

Sindsdien doet Blue Amigos de overzet. “Een bedrijf uit de buurt van Rotterdam’’, zegt Smit. ,,Het is 

wennen voor iedereen, ook voor het bedrijf zelf. Er waren aanvankelijk veel technische problemen, 

waardoor de pont nogal eens stil lag. Die zijn nu zo goed als opgelost. Beide ponten hebben een grote 

revisie gehad.” 

Oude garde 

Maar ook voor het pontpersoneel is het wennen. Blue Amigo nam in 2019 iedereen over. “Het ziet 

ernaar uit dat de oude garde eind dit jaar helemaal weg is.”  

Wie het eiland op of af wil, is aangewezen op de pont. “We kunnen geen omweg nemen, zoals elders in 

Nederland. Iedereen op het eiland kent de veermannen. Als ze dan één voor één vertrekken, zijn we 

bezorgd of er dan wel voldoende nieuwe en goed opgeleide mensen voor terug komen, zeker in deze 

tijd van arbeidskrapte. Kan de pont wel dag en nacht blijven varen? Kan de hulpverlening het eiland 

nog wel bereiken? Dat zijn vragen die spelen.” 

De dorpsraad besprak de zorgen over het pontveer onlangs met de gemeente. “Die zegt niets te 

kunnen doen omdat er tot nu toe geen echte incidenten waren. Dat klopt. De roosters zijn altijd nog 

rondgekomen, maar wij vinden het wel spannend. Het gaat steeds net aan goed.” 
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Julianalaan 

De wandeling gaat over de ’hoofdverkeersader’ van het eiland: de Julianalaan. Het is een smal 

weggetje, waarbij twee auto’s elkaar niet kunnen passeren. Een man klust aan zijn huis en roept iets 

naar Smit. Iedereen op het eiland kent haar wel, vooral van de dorpsraad Kaag en Buitenkaag waar ze al 

een jaar of vier bij zit. “We vormen als dorpsraad een leuk team met een bewoner die tot in detail alles 

van beide dorpen weet, een ondernemer, juristen en een expert op het gebied van energietransitie.” 

Smit woont er sinds 2005 samen met twee zoons. Als kind kwam ze er al vaak met haar ouders voor 

vakantie. “Het is een heerlijke plek om er te wonen, zo aan het water”, zegt de zwem- en 

zeilliefhebster. “En ik woon vlakbij mijn werk bij de KLM.” 

Twee Wilgen 

Aan het eind van de Julianalaan biedt het gesloten restaurant De Twee Wilgen een desolate aanblik. Op 

en om de plek van de twee ernaast gelegen huizen staan drie gebouwen gepland van in totaal tien of 

elf appartementen. Recent ging een verdeelde gemeenteraad akkoord met het plan. 

Onder omwonenden is er veel weerstand. “Zo maken ze zich zorgen over de parkeergarage die hier 

moet komen. Gaan de vlakbij gelegen woningen niet bewegen tijdens graafwerkzaamheden? Wij als 

dorpsraad begrijpen hen wel.” Ze wijst ook op het stukje weide aan het water. “Het is een van de 

weinige stukjes aan het water waar passanten kunnen aanleggen, maar dat verdwijnt.” Ook het 

aanzicht verandert. De hoogte van de gebouwen gaat naar elf meter. “Vanaf het water zie je straks een 

groot blok woningen.” 

Brand 

Het is niet het enige bouwplan op het eiland. We lopen langs Quattro, dat samen met Het Kompas het 

laatste nog in bedrijf zijnde restaurant is op het eiland. Naast Quattro ligt een door bouwhekken 

begrensd stuk braakliggende grond. Het is de plek waar in februari een verwoestende brand 

appartementencomplex Eijmershof in de as legde. Smit hoorde dat de eigenaar er 22 luxe 

appartementen wil bouwen en dat er geen plek meer is voor restaurant Benjamin. Eijmershof bestond 

juist uit goedkope woningen. “De diversiteit op Kaag verandert”, zegt ze spijtig. “We hebben nauwelijks 

meer sociale woningen.” 

Waarschijnlijk verdwijnt ook de passantenhaven, die voor veel bedrijvigheid zorgde. De plannen zijn 

nog niet officieel, dus de dorpsraad heeft er nog geen bemoeienis mee. 



18 

De wandeling gaat via de Irenelaan naar de voormalige camping dat nu oogt als een park, maar waar 

ook huizen staan gepland. Een wandelaar laat er zijn hond uit. “Er lopen altijd heel veel mensen”, weet 

Smit. “Een groot deel van het park blijft, maar in die hoek staan elf woningen gepland. Met een 

bouwhoogte van elf meter, terwijl de huizen eromheen tot zeven meter gaan. Er lopen nu een aantal 

bezwaren bij de Raad van State.” 

Leuk plan 

Wel een paar keer herhaalt ze dat het een leuk plan is van de projectontwikkelaar. “Hopelijk komt er 

nog een goed gesprek over het positioneren van de nieuwbouw, zodat de Raad van State niet meer 

nodig is. Het alternatief is 22 recreatiewoningen, en daar vinden we ook weer wat van.” 

Eigenlijk zijn alle vier de bouwplannen die momenteel concreet zijn voor Kaageiland, mooie plannen, 

vervolgt de dorpsraadvoorzitter. Ze heeft het dan over de Twee Wilgen, de Irenelaan waar we nu staan. 

En verder is er een plan voor zeven appartementen op de locatie Julianalaan 55 en zes op de plek van 

hotel Orion. In totaal zijn het er 35. 

Pijnpunt 

35 nieuwe huizen bovenop de 200 die Kaag nu telt, dat zijn er 17,5 procent meer, zo rekende Smit uit. 

Daar zit het plan voor de EIJmershof nog niet bij. Bij deze forse toename ligt volgens haar het grootste 

pijnpunt. Vier kleine plannen kunnen elk afzonderlijk misschien wel passen, tel je ze bij elkaar op dan 

is het heel wat voor zo’n eiland. “Wat betekenen 35 huizen meer voor het verkeer en voor de belasting 

van de pont? Bedenk wel: 35 extra huizen zou voor Roelofarendsveen slechts een fractie van het totaal 

zijn. Voor Kaag is het 17,5%.” 

Volgens de gemeente liggen er verkeersonderzoeken waaruit blijkt dat de 35 huizen acceptabel zijn 

voor de pont. Veel Kagers twijfelen aan de betrouwbaarheid ervan. “Een van de onderzoeken in 

opdracht van projectontwikkelaars was op 9 februari. Het was coronatijd en dus was er veel minder 

verkeer. Bovendien was het tussen half acht en half tien in de ochtend. Kijk je over twee uur dan is het 

gemiddeld rustig. De piek waarbij wachttijden soms oplopen tot veertig minuten ligt juist vooral tussen 

half acht en half negen.” 

De dorpsraad pleit dan ook voor een nieuw verkeersonderzoek. “We zijn met de gemeente in gesprek 

over een onderzoek dat ook door de bewoners wordt gedragen.” 

Afsplitsen 

De zorgen over de bereikbaarheid, de forse woningbouw en de dreigende vermindering van watersport 

en recreatie: onder de oppervlakte borrelt het ongenoegen. Wil daarom een groep bewoners zich 

afsplitsen van de gemeente Kaag en Braassem en liever bij Teylingen horen? Smit glimlacht. Afgelopen 

zomer sprak ze regelmatig met twee bewoners die zeiden namens een grote groep te spreken. 

“Uiteindelijk zeggen we allebei hetzelfde en hebben we dezelfde belangen. Zij zeggen: laten we naar 

een gemeente gaan die wél naar ons luistert. Ik heb zelf geen mening over een overstap. Het gras is 

natuurlijk altijd groener elders. Op dit moment hoor ik er ook niet meer zoveel over.” 

Buitenkaag 

Weer lopend richting de pont wijst Smit regelmatig op het unieke karakter van Kaageiland (’er is ook 

veel positiefs’) en de innige band met Buitenkaag. De ’dubbeldorpen’ delen de dorpsraad. “Eigenlijk 

moeten we ook nog een rondje lopen door Buitenkaag”, zegt de dorpsraadvoorzitter als de pont koers 

zet naar het vaste land.  

Wordt vervolgd! 

 

Dubbeldorp  

Kaageiland met zijn circa 200 huizen en 465 inwoners vormt een uniek dubbeldorp met het ongeveer 

even grote Buitenkaag. Ze worden met elkaar verbonden door het pontveer én door dezelfde 

dorpsraad. Kaag ligt in de gemeente Kaag en Braassem in de provincie Zuid-Holland. Buitenkaag ligt in 

de gemeente Haarlemmermeer in de provincie Noord-Holland. 
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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


◉Nassaulaan 2
      (carport)

Emmalaan 12◉

◉Hotel Orion
      Julianalaan 19  

◉
   Royal Van Lent
      Julianalaan 3

  

◉Jachthaven
      Julianalaan 1c  

◉Pont
      Veerstoep, Buitenkaag  

◉De Ontmoeting
      Hoofdweg (Oostzijde) 2038  

Locaties van AED’s op Kaag en Buitenkaag

Wilhelminalaan 12◉

◉Kerkwijck
      Julianalaan 7  

◉ Eimerstraat 10 (op voorgevel)




