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‘Bomen houden herinnering levend’
VIJFHUIZEN - Marion Stienstra en
Simon Groot wonen dicht bij Park
Vijfhuizen, de plek waar momenteel het MH17-monument gebouwd
wordt ter nagedachtenis aan de
298 inzittenden van vlucht MH17.
Om te kunnen meepraten over
zaken die hun leefomgeving en die
van andere omwonenden aangaan,
zitten ze in de begeleidingsgroep.
“Ik raakte tijdens de eerste informatieavond in Vijfhuizen geïnteresseerd.
De meeste inwoners reageerden
net als ik positief op de plannen die
gepresenteerd werden door stichting

Nationaal Monument MH17. Omdat
ik lerares ben op een basisschool,
leek het mij goed om vanuit die rol
voor verbinding te zorgen bij de kinderen uit het dorp”, vertelt Stienstra.
Zonnebloemen
Stienstra kwam op het idee om als
biologieles samen met de scholieren
zonnebloemzaadjes te gaan opkweken. “Ik vind het een mooie manier
om bewustwording te creëren bij
de kids en tegelijkertijd toch met
de biologielesstof bezig te zijn.
De kinderen krijgen binnenkort de
zaadjes en bakjes uitgedeeld. Vlak

voordat het monument geopend
wordt in juli, mogen de scholieren de
volgroeide zonnebloemen planten in
de buitenste ring van de krans van
het monument. De zonnebloemen
refereren aan de zonnebloemvelden
in Oekraïne waar de wrakstukken zijn
gevonden. Zo wordt bewustwording
gecreëerd.”
Prachtig ontwerp
“Het ontwerp voor het monument viel
ook in de smaak bij andere omwonenden. Dat is prachtig, want met
de 298 bomen wordt een gedachte
letterlijk levend gehouden”, voegt
buurman Simon Groot toe. “Ik heb
me aangesloten bij de begeleidingsgroep omdat het monument straks
letterlijk in mijn achtertuin staat. Ook
heb ik vanuit mijn achtergrond als
hovenier veel affiniteit met natuur en
bomen. Ik hoopte dat mijn kennis van
toegevoegde waarde kon zijn. Ook wil
ik meedenken over hoe we niet alleen
de omwonenden, maar ook de overige
inwoners van Vijfhuizen het beste kunnen informeren over de voortgang.”
Vrijwilligers met groene vingers
“We praten nu vooral over het thema
continuïteit. We willen de schoonheid

De begeleidingsgroep van het Nationaal Monument MH17. Van links naar rechts: Jenny
Clay, Wilco Vreugdenhil, Paula Olijerhoek, Marion Stienstra, Saskia van Warmerdam en
Simon Groot. Foto: Jur Engelchor.

van het park graag behouden. Dit
betekent dat het beheer en onderhoud ervan voldoende gewaarborgd
moeten worden. We denken nu mee
over hoe we hieraan kunnen bijdragen
door bijvoorbeeld een vrijwilligersclub
met groene vingers op te zetten.”
Lees het volledige artikel op: haarlemmermeergemeente.nl/nieuwsoverzicht
Besloten Boomplantdagen
Op 18 en 25 maart planten
nabestaanden de 298 bomen
voor hun dierbaren op het
Nationaal Monument MH17.
De bomen vormen samen een
lint dat samenbindt en dient
als oase van bezinning, troost
en hoop. Het planten heeft een
besloten karakter, zodat de rust
voor de nabestaanden zoveel
mogelijk gerespecteerd wordt.
Na 25 maart worden de paden
en wanden aangelegd, het gedenkteken geplaatst en het gras
en de zonnebloemen ingezaaid.
Op 17 juli 2017 is het monument
gereed. Volg de werkzaamheden
op monumentmh17.nl

Uitnodiging inwoners Vijfhuizen
Twee weken voordat het monument op 17 juli geopend wordt, wil de
stichting Nationaal Monument MH17 samen met de gemeente een
bezoekmoment organiseren voor alle inwoners van Vijfhuizen. De
persoonlijke uitnodiging volgt zo snel mogelijk.

Ruim negentig procent van
de 214 zienswijzen steunt de
plannen voor de samenvoeging van Haarlemmerliede en
Spaarnwoude en Haarlemmermeer. Uit de zienswijzen
spreekt veel waardering voor
het proces en de aanpak. De
colleges van beide gemeenten voelen zich gesteund
door de vele positieve zienswijzen van inwoners, dorpsraden, maatschappelijke
organisaties, ondernemers en
buurgemeenten. Ze houden
dan ook met overtuiging vast
aan het herindelingsadvies.
De colleges van de twee
gemeenten lichten dat in
een reactienota toe. Alle
zienswijzen en de reactienota
staan op haarlemmerliedehaarlemmermeer.nl. Op 23
maart is er een hoorzitting
over de zienswijzen. In april
nemen de gemeenteraden
een besluit over het herindelingsadvies.

Bouw distributiecentrum
De Hoek gestart

De bouw van SEGRO Park
Amsterdam Airport op
bedrijventerrein De Hoek
Noord in Hoofddorp is begin
maart van start gegaan. Het
duurzame distributiecentrum
komt bij de Rijnlanderweg
en tussen de A4 en de A5. De
eerste fase van de ontwikkeling omvat ruim 30.000 m2,
waarvan de eerste 10.000 m2
in de zomer van 2017 wordt
opgeleverd. Het bedrijvenpark krijgt het certificaat
BREEAM Excellent, een keurmerk voor duurzaamheid van
gebouwen. De gebouwen in
De Hoek worden energiezuinig met bijvoorbeeld zonnepanelen en een warmte- en
koudeopslag in de bodem
die het distributiecentrum
gaat verwarmen en koelen.

‘Als ze mij begrijpen, is dat een overwinning’
HOOFDDORP – De statushouders
die pas hun intrek hebben genomen in de drie tijdelijke woningcomplexen aan de Binnenweg, Etta
Palmstraat en Lutulistraat in Hoofddorp zijn gestart met ‘voorinburgeringsles’. Met dit extra initiatief wil
de gemeente Haarlemmermeer de
integratie versnellen en de kansen
op de arbeidsmarkt vergroten voor
nieuwkomers. InforMeer schoof bij
een van deze lessen aan.
Docent Christiaan Kaller tekent een
cirkel in het midden van het bord.
Daarna volgen twee wijzers, en de
getallen. “Hoe laat is het?”, vraagt
Kaller. In koor klinkt: “Half twaalf.”
Een enkeling heeft nog een beetje
moeite met de korte klanken. Kaller
geeft ze een tip: “Het is niet ‘twaallef’, maar ‘twaalf’, probeer dat eens.”
De klas zegt hem na.
Uit Syrië
Het is woensdagochtend in Hoofddorp, in een kantoorpand aan de Diamantlaan wordt wekelijks op dinsdag
en woensdag taal- en integratieles
gegeven aan statushouders door het
bedrijf Implacement. De meesten zijn

uit Syrië gevlucht en via vier, vijf of
zes asielzoekerscentra in Hoofddorp
terechtgekomen. Hier krijgen ze de
kans om opnieuw te beginnen. De
klas is goed gevuld. In de hoek staat
een filterkoffie-apparaat te pruttelen.

leden zo bedacht, waarschijnlijk heeft
het met de uitspraak te maken.”
Nederlandse woordjes oefenen
Om 11 uur is het koffiepauze. Souad
en Muhammed, allebei pas woonachtig in Hoofddorp, vertellen hoe ze
wonen: “Ik verblijf aan de Binnenweg in een onzelfstandige woning,
waarbij ik de badkamer deel met
andere statushouders.” Muhammed
woont in een studio aan de Etta
Palmstraat. “Ik ben heel erg blij met
mijn woonruimte. Het voelt goed om
weer een beetje privacy en rust te

hebben in mijn leven, niet steeds te
hoeven verhuizen van azc naar azc.
Het prettige aan mijn gebouw is dat
ik het ook deel met spoedzoekers.
Dit zijn gewone Nederlanders die om
diverse redenen geen dak boven hun
hoofd hebben. Als ik ze tegenkom in
de gangen, probeer ik Nederlandse
woordjes uit”, lacht hij. “En als ze mij
begrijpen, dan zie ik dat weer als een
kleine overwinning.”

‘Achtste’
IJverig lopen de statushouders een
voor een naar het bord om achter ieder tijdstip het volledig uitgeschreven
woord in te vullen. Wanneer ze klaar
zijn, volgen de groene krulletjes van
Lees het volledige artikel op: haarKaller: “Heel goed!” Dit gaat goed,
lemmermeergemeente.nl/nieuwstijd voor de volgende oefening. “Zeg
overzicht
mij maar na: eerste,
tweede, derde,
vierde, vijfde, zesde,
zevende, achtste,
negende en tiende.”
Kaller geeft regelmatig extra uitleg. “Dus
niet op z’n Engels
‘tende’, maar echt
die ‘ie-klank’ gebruiken.” Weer lopen de
studenten een voor
een naar voren om
de woorden netjes
uit te schrijven. Plots
gaat er een vinger in
de lucht: “Waarom
eindigt alles met
een ‘de’ en ‘achtste’
niet?.” Er verschijnt
een lach op Kallers
gezicht: “Scherp
gezien. Dat is lang ge- Geconcentreerd en enthousiast luisteren de statushouders naar de uitleg. Foto: Jur Engelchor.

Meer
Meernieuws
nieuwsop
opwww.haarlemmermeer.nl/nieuws
haarlemmermeer.nl/nieuws

Bij de start van de bouw van het
distributiecentrum is een boom
geplant.

Informatiemarkt
Badhoevedorp

Wat gebeurt er allemaal in
Badhoevedorp? De omlegging van de A9 is bijna klaar.
Het weghalen van de A9
biedt vele kansen voor Badhoevedorp. De leefbaarheid
en het dorpse karakter worden versterkt. Op zaterdag 18
maart van 13.00-16.00 uur is
er in het dorpshuis, Snelliuslaan 35, een informatiemarkt
over de gebiedsontwikkeling.
Belangstellenden kunnen
deelnemen aan een wandeltocht door het park, een
fietstocht naar het centrum
en een bezoek aan de oude
en nieuwe A9. Voor kinderen
zijn er leuke activiteiten zoals
schminken en knutselen en
een ballonnenartiest. Meer
informatie over het programma en de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp op
Haarlemmermeergemeente.
nl/badhoevedorp en op facebook.com/badhoevedorpinontwikkeling.

Ondertekening convenant
Metropoolregio A’dam

Burgemeester Theo Weterings van Haarlemmermeer
ondertekende op maandag 6
maart een convenant over de
samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).
De regionale samenwerking
tussen 33 gemeenten, de
provincies Noord-Holland en
Flevoland en de Vervoerregio
Amsterdam wordt met het
convenant versterkt om zo
gezamenlijk de uitdagingen
van de toekomst aan te gaan.
Samenwerking binnen de
Metropoolregio Amsterdam
is belangrijk voor de economische ontwikkeling, verduurzaming, bereikbaarheid
en woningbouw.

Burgemeester Theo Weterings
ondertekent het convenant.

Cursussen omgaan met
computers en internet

Inwoners van Haarlemmermeer die niet zo thuis zijn in
het omgaan met computers of
internet, kunnen deelnemen
aan een van de cursussen van
de bibliotheek HoofddorpCentrale. Zo is er de cursus
‘Werken met de digitale overheid’ voor wie beter overweg
wil kunnen met websites van
de overheid, of wil weten hoe
DigiD precies werkt. Ook is er
de cursus Klik&Tik, waarin uitgelegd wordt hoe een e-mail
aangemaakt wordt en het
downloaden van bestanden.
De cursussen worden gegeven in de bibliotheek Hoofddorp-Centrale, Raadhuisplein
7 (in het Cultuurgebouw).
Inschrijven of meer informatie
via klantenserviceHDR@debibliotheekhaarlemmermeer.nl,
even langskomen in de bibliotheek kan natuurlijk ook.

Colofon
InforMeer is een uitgave van de
gemeente Haarlemmermeer en
wordt wekelijks huis-aan-huis
verspreid in de hele gemeente.
Haarlemmermeer publiceert
haar officiële gemeentelijke
bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. Het gaat
bijvoorbeeld om aanvragen
en besluiten op vergunningen,
besluiten in bestemmingsplannen
of verkeersbesluiten.
Een abonnement nemen op de
e-mailservice met berichten uit
de buurt kan via Overheid.nl.
Reacties: Cluster Communicatie
en Externe Betrekkingen,
Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp
of nieuws@haarlemmermeer.nl
haarlemmermeer.nl
Facebook.com/
gemeentehaarlemmermeer
Aan de inhoud van InforMeer
kunnen geen rechten worden
ontleend.

Presteren op school én atletiekbaan
HOOFDDORP - Talentontwikkeling en onderwijs kunnen elkaar
flink in de weg zitten. Daar weet
de 18-jarige Bowien Jansen uit
Hoofddorp alles van. Drie jaar
geleden begon ze met atletiek en
bleek talentvol. Naast haar mboopleiding ontwikkelde ze zich op
de atletiekbaan. “Ik wil niet kiezen,
maar combineren lukt alleen als
betrokken partijen openstaan
voor een gesprek en bereid zijn te
denken in mogelijkheden.”
Bowien Jansen is één van de
sprekers tijdens de conferentie op
de ‘Dag van de Leerplicht’ die de gemeente Haarlemmermeer donderdag
16 maart organiseert. Jaarlijks wordt
landelijk stil gestaan bij het recht op
onderwijs. Jansen hoopt door het
delen van haar verhaal dat scholen,
sportverenigingen, coaches en leerplichtambtenaren dichter tot elkaar
komen. “Talent hebben is fijn, maar
ik wil ook verder studeren en een diploma halen. Talent kan zich immers
nog alle kanten op ontwikkelen. Dat
maakt de toekomst onzeker.”
Gebrek aan kennis
Het ROC Leiden waar Jansen haar
opleiding Sociaal Maatschappelijke
Dienstverlening volgt, had geen
ervaring met topsporters. “Dat is niet
gek. Er zijn maar weinig scholen met
alleen topsporters.” Maar gebrek aan
kennis over talentontwikkeling en
open communicatie bij de schoolleiding, zorgde dat Jansen er alleen
voor stond. “Lange schooldagen en
verplichte stages zorgden dat ik te
laat kwam op trainingen of ze zelfs
moest laten schieten. Dat kwam mijn
sportprestaties niet ten goede.”
Serieus nemen
Een nieuwe directie die Jansen’s
beide belangen serieus nam én de
toekenning van de status ‘International Talent’ door NOC*NSF zorgden
voor een omslag. “Natuurlijk ben ik
degene die het moet doen, maar het
is fijn dat alle docenten op de hoogte
zijn van mijn situatie en bereid zijn
mee te denken over alternatieve
oplossingen.” Een van de resultaten
is dat Jansen op de dag dat zij op Pa-

Bowien Jansen moet veel trainen om op een hoog niveau te komen en te blijven in haar sport, atletiek. Foto: Jur Engelchor.
pendal in Arnhem traint eerder weg
mag van school. Ook zijn er concrete
afspraken gemaakt hoe zij deze tijd
thuis inhaalt.
Leer méér
De prestaties van Jansen, gespecialiseerd in sprint op de 60, 100 en 200
meter, zijn flink verbeterd. “Sinds
september doe ik op woensdag
krachttraining, eerder kreeg ik hier
geen tijd voor, wat mijn doorgroei
belemmerde.” Aandacht voor talentontwikkeling is noodzakelijk volgens
Jansen omdat het, ongeacht welke
talent iemand heeft, ook bijdraagt
aan de groei en persoonlijke ontwikkeling. “Ik leer nu dingen die ik op
school niet had geleerd, zoals dit

Dag van de Leerplicht
Op de ‘Dag van de Leerplicht’ wordt de leerplicht onder de aandacht
gebracht bij leerlingen, ouders, scholen en andere betrokkenen. In
Nederland is het recht op onderwijs goed geregeld, maar er zijn nog
steeds jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school
gaan. Volgens de huidige leerplichtwet moeten kinderen en jongeren
verplicht naar school vanaf hun 5e tot en met het schooljaar waarin
ze 16 jaar worden. Heeft een jongere op zijn 16e geen startkwalificatie
(diploma havo, vwo of minimaal mbo niveau 2)? Dan moet hij tot zijn
18e onderwijs volgen. Onderwijs is belangrijk, omdat kinderen en
jongeren zich kunnen ontwikkelen en kunnen bouwen aan een goede
toekomst. Een startkwalificatie biedt jongeren een betere kans op de
arbeidsmarkt en het helpt hen makkelijker een baan te vinden.

EK Italië
Jansen hoopt begin juli een mooie
prestatie neer te zetten op het EK
Junioren in Italië. In de toekomst

is haar streven deelname aan de
Olympische Spelen. “Daarnaast start
ik in augustus met de hbo-opleiding
Sportkunde in Arnhem. Natuurlijk
heb ik soms de neiging om atletiek op één te zetten, maar school
is minstens zo belangrijk. Die staat
absoluut niet op de tweede plek!”

Raadsplein is de naam voor de vergaderingen van de gemeenteraad.
Inwoners, ondernemers en belangstellenden zijn van harte welkom, ook
om alleen een onderdeel bij te wonen. De agenda’s zijn onder voorbehoud
van wijzigingen. Actuele informatie over de agenda’s via Twitter, iBabs,
haarlemmermeer.nl/gemeenteraad of bij de griffie.
■ Raadsplein 16 maart
17.00-17.15 uur Opening, mededelingen, vaststellen van de agenda,
		
verslagen van 26 januari en van de lijst van ingekomen
		
brieven en stukken. Raadzaal
17.15-18.15 uur Vragenuur. Raadzaal
18.15-19.00 uur Pauze.
19.00-20.00 uur Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp: Definitief ontwerp
		
park en voorzieningengebied Quatrebras; uitvoerings		
krediet voorzieningengebied (2017.0006928). Raadzaal
		
Na deze sessie is er een besloten bijeenkomst over de
		
Samenwerkingsovereenkomst Badhoevedorp - Centrum
		
2016.
22.15 uur
Stemmingen. Raadzaal
Op 23 maart is er een hoorzitting van de gemeenteraad samen met de
gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude in de Klaas van
Kietenzaal van De Zoete Inval te Haarlemmerliede. Aanvang 19.00 uur.
Indieners van zienswijzen kunnen dan hun zienswijze toelichten, na
aanmelding bij de raadsgriffie van Haarlemmermeer: griffie@haarlemmermeer.nl of telefonisch op 023 567 6819.

Werken aan de weg
Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:

interview geven. Daarnaast kan ik
veel plezier en emotie kwijt in mijn
sport.”

Landleeuw, 20 maart,
weg half afgezet.

Badhoevedorp
Sloterweg tussen H. Dijklaan en
Pelikaanstraat, 16-28 maart, geheel
afgesloten.

Nieuw Vennep
IJweg, 21-22 maart,
weg half afgezet.

Hoofddorp
Rosa Spierstraat, 20 maart,
weg half afgesloten.

Rijsenhout
Konnetlaantje, 21-22 maart, weg half
afgezet en fietspad afgesloten.

Tussenweg, 20-24 maart,
plaatsing schildjes.

Zwanenburg
Sparrenlaan, 20-31 maart,
weg geheel afgesloten.

Het complete overzicht van de nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelenis te
vinden op haarlemmermeer.nl/verkeershinder. Voor smartphones is er
live.andes.nl/ltcmobile/Haarlemmermeer.

Meer nieuws op haarlemmermeer.nl/nieuws

■ Meekijken en raadsstukken
Raadsplein volgen kan vanaf de tribune, maar ook via gemeenteraad.haarlemmermeer.nl. Daar staat ook het videoarchief van de raad. Actuele raadsstukken, ook die in de vergadering komen (moties, amendementen, insprekers) via
ibabs.eu of de iBabs-app. Inloggen met Haarlemmermeer/burger/burger.
■ Inspreken
Inspreken kan in het vragenuur en bij raadsdebatten en -sessies. Spreektijd
maximaal vijf minuten. Op gemeenteraad.haarlemmermeer.nl staan de
regels. Meer info ook bij de griffie.
■ Info, vragen en contact
haarlemmermeer.nl/gemeenteraad
griffie@haarlemmermeer.nl
023 567 6819
@HlmmrRaad

Baggerwerkzaamheden langs IJtocht afgerond
HOOFDDORP - Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft afgelopen
week baggerwerkzaamheden laten uitvoeren langs de IJtocht in Hoofddorp. De bagger, waarvan de hoeveelheid groter was dan verwacht, is
door de aannemer op een grasveldje gestort tussen de IJtocht en Ravensbos in Hoofddorp. Door een misverstand zijn de omwonenden niet
vooraf op de hoogte gesteld. Iets dat de gemeente betreurt.
Zoals op de foto te zien is, zijn
inmiddels de borden waar ten
onrechte ‘Pas op drijfzand’ stond,
vervangen door borden met de

juiste beschrijving en instructie, namelijk: ‘Niet betreden, bagger’. Ook
staan er hekken rondom de bagger.
De direct omwonenden zijn vorige

Conceptstore in oud
graanpakhuis

week met een brief geïnformeerd
door de gebiedsbeheerder van de
gemeente. Ook de wijkraad is op de
de hoogte gesteld over de baggerwerkzaamheden.
Waarom is er gebaggerd?
Het baggeren van de IJtocht is
nodig om de doorstroming van het
water in de IJtocht te bevorderen.
Ook zijn de baggerwerkzaamheden
belangrijk voor een goede waterkwaliteit. Het waterleven profiteert
hier namelijk van, waardoor er meer
ruimte ontstaat voor de ontwikkeling van een gevarieerd ecosysteem.

Waarom is de bagger op de kant
gestort?
Met het Hoogheemraadschap heeft
de gemeente de afspraak gemaakt
om de bagger zoveel mogelijk op de
kant te storten, omdat het afvoeren
veel geld kost, maar ook omdat de
bagger vruchtbaar is en op den duur
de biodiversiteit vergroot.
Tijdens het baggeren langs de IJtocht
is een bovengemiddelde hoeveelheid
bagger omhoog gekomen. Dit is de
gemeente nog niet eerder tegengekomen. Om in de toekomst te
voorkomen dat een te grote hoeveelheid bagger op één locatie gestort
wordt, is de gemeente nu op zoek

naar alternatieven, zoals bijvoorbeeld
het storten van de bagger op grond
van boeren.
Wat gebeurt er verder met de
bagger?
De bagger wordt zoveel mogelijk op
de kant verspreid. Afhankelijk van de
weersomstandigheden zal het ongeveer twee maanden duren voordat
de bagger droog is. Daarna wordt
de grond geëgaliseerd en weer
ingezaaid met gras en een kruidenrijk mengsel om het oorspronkelijke
beeld te herstellen. De verwachting
is dat in het voorjaar van volgend
jaar de eerste resultaten zichtbaar
worden.

Ingrid van Dijen, Ellen Ros-Immink, Charlotte Ros en Maurits Ros voor conceptstore
Hartelijk. Foto: Jur Engelchor.
HOOFDDORP - Iedere maand publiceert de gemeente zo’n 250 officiële bekendmakingen. InforMeer
gaat op zoek naar de verhalen
achter die bekendmakingen. Ellen
Immink vroeg voor haar concept
store ‘Hartelijk’ in het centrum van
Hoofddorp een vergunning aan.
“Concept stores zijn op steeds
meer plekken te vinden. Waarom
niet in Hoofddorp?”
“Vaak is er eerst een plan en volgt
daarna de zoektocht naar een
bedrijfspand. Bij ons ging het min of
meer andersom”, vertelt Ellen Immink
lachend. Ze groeide op in het woonhuis naast de twee graanpakhuizen
aan de Hoofdweg 661 in Hoofddorp. De twee schuren uit 1900 en
1930 werden twee generaties lang
gebruikt voor de opslag en verkoop
van graan. “Toen mijn vader tien jaar
geleden stopte met de zaak, werden
de schuren verhuurd. Als mijn zus of
ik de zaak hadden willen voortzetten,
zou een bedrijfsverhuizing de enige
optie zijn geweest. Simpelweg omdat de panden niet meer voldoen aan
de eisen die worden gesteld.”
Tweede leven
Sinds een jaar woont Immink met
haar gezin in haar geboortehuis dat
pal naast de twee pakhuizen ligt.
“Al gauw borrelden oude ideeën
omhoog. Hoe leuk zou het zijn een
plek te creëren waar mensen kunnen vergaderen of een creatieve
workshop volgen? Zelf organiseerde
ik al biologische high tea’s.” Stap voor
stap werden de plannen concreter.
Immink gelooft niet in ‘altijd meer en

spotgoedkoop’. “Ik vind het mooier
als spullen een tweede leven krijgen
of dat je weet waar het vandaan
komt. Die duurzaamheidsfilosofie
passen we toe op producten die we
verkopen, maar ook op het eten waar
mensen van kunnen genieten. Het is
plantbased, dus veel fruit, groenten, noten en verschillende soorten
granen.”
Voor iedereen
De voorste schuur met houten voorgevel is dertig meter diep en heeft
binnen een prachtig balkenplafond en
een stalen draagconstructie. Daarboven is een zolder waar de houten
dakspanten goed te zien zijn. Het
achterste deel is geïsoleerd en geschikt als vergaderruimte. “Ook zou
ik graag muzikanten maandelijks een
podium bieden om op te treden en
lokale kunstenaars een ruimte bieden
waar ze hun werk kunnen exposeren.
Maar activiteiten als zang-, yoga- of
schilderworkshops behoren ook tot
de mogelijkheden.”
Vergunning
De conceptstore opent donderdag
16 maart de deuren. Van oudsher had
het pand de bestemming ‘agrarische
handel en kleine industrie.’ “Voor de
gewijzigde bedrijfsdoeleinden moest
de vergunning worden uitgebreid
met ‘detailhandel en ondersteunende
horeca’. Voor de vergunningaanvraag
leverden we een uitgebreid plan aan,
zodat precies te zien was wat wij
willen doen en aanpakken.”

Bij de bagger op het grasveld is een bord geplaatst. Foto: Jur Engelchor.

Drie generaties onder één dak
ABBENES - Niets zo kenmerkend
voor Haarlemmermeer als de Ringvaart en de Ringdijk. De gemeente
is benieuwd naar de verhalen
hierover. Inwoners worden uitgenodigd hun verhalen te delen. In
deze aflevering Maurice Houdijk
uit buurtschap Vredeburg. Een 300
meter lang lintdorp naast Abbenes
dat bestaat uit 16 huizen. Daar
runt hij samen met zijn vrouw Gertine en schoonvader Piet Roos een
akkerbouwbedrijf en T-Toys, een
winkel in agrarisch speelgoed.”
“Ik ben import”, lacht Maurice Houdijk. “Maar mijn drie zonen, vrouw én
schoonvader, die ook op de boerderij

woont, zijn hier allemaal geboren.”
Ook de voorouders van de familie
Roos zijn oorspronkelijke Haarlemmermeerders. “Het akkerbouwbedrijf van overgrootvader Roos in
Rijk moest in 1918 wijken voor de
aanleg van Schiphol. De familie kon
terecht in de grote statige boerderij
‘Vredeburg’, waar ook de naam het
buurtschap aan is ontleend.” Zelf is
Houdijk geboren en getogen op een
melkveehouderij bedrijf in Ter Aar.
Boer en verkoper
“De akkerbouw kent golfbewegingen. Intensieve perioden van
oogsten en rooien worden afgewisseld met rustige tijden. Terwijl een

Meer informatie via hartelijkhoofddorp.nl

melkveehouder meer constante
dagen kent. De koeien moeten elke
dag, zeven dagen per week, twee
keer worden gemolken en gevoerd.”
Naast zijn werk als boer werkt
Houdijk drie dagen per week als vertegenwoordiger en verkoopt veevoer
aan boeren. Zijn vrouw Gertine runt
grotendeels de speelgoedwinkel aan
huis, die naast agrarisch speelgoed
ook bouwspeelgoed verkoopt.
Kop-romp-hals boerderij
De statige kop-romp-hals boerderij
uit 1913 is groot. “We hebben zo’n
twintig deuren in huis en vijf wc’s.
De opa van Gertine woonde er niet
alleen met zijn vrouw en drie kinderen, maar ook met twee van zijn
zussen. Beiden waren vrijgezel. In de
boerderij hadden zij hun eigen kamer,
keuken en douche.” Inmiddels wonen
er drie generaties onder het dak van
de boerderij. In 2007 namen Maurice
en Gertine het bedrijf over van haar
vader. Ondanks dat (schoon)vader
Piet Roos officieel is gestopt met
werken, is hij graag bezig. “Hij blijft
een boer en die zitten nooit stil.”
Het volledige artikel is te vinden op
Haarlemmermeer.nl/nieuws.

Officiële bekendmakingen per e-mail

Verhalen delen
De gemeente is op zoek naar
verhalen over de Ringvaart. Elke
herinnering aan de Ringvaart en
Ringdijk is welkom. Verhalen,
foto’s of filmpjes delen kan via
verhalen@haarlemmermeer.nl,
0900 1852 of facebook.com/
gemeentehaarlemmermeer.nl.

Vergunningaanvragen, -verleningen en andere officiële bekendmakingen (bijvoorbeeld verkeersbesluiten of aanpassingen van een bestemmingsplan) van de gemeente, het hoogheemraadschap van Rijnland,
de provincie en het Rijk zijn te vinden via officielebekendmakingen.nl.
Via overuwbuurt.overheid.nl kan iedereen een abonnement nemen op
een e-mailservice en zo bekendmakingen over zijn of haar buurt (‘Berichten over uw buurt’) via e-mail ontvangen. De app ‘Over uw buurt’
maakt overheidsberichten uit heel Nederland toegankelijk. Wie geen
toegang heeft tot internet, kan contact opnemen met de gemeente.
Maurice en Gertine Houdijk voor hun woning in Abbenes. Foto: Jur Engelchor.

Meer nieuws op haarlemmermeer.nl/nieuws

‘Het ultieme is, als warmtenet Burgerveen lukt’
Openbare masterclass ZAAI
ZAAI Haarlemmermeer heeft als doel om startende ondernemers
in de gemeente te helpen succesvol te ondernemen. Dat gebeurt
door individuele coaching, intervisie-sessies en masterclasses aan te
bieden en door starters te verbinden met elkaar en met het bestaande
lokale midden- en kleinbedrijf. Op 28 maart is er een openbare masterclass, van 19.00-21.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur) bij de Rabobank
in Hoofddorp. Startende ondernemers zijn welkom, wel vooraf aanmelden via zaaihaarlemmermeer.nl.

levende bewijs dat ZAAI, bedoeld om
beginnende ondernemers wegwijs te
maken, werkt.

Wethouder Ap Reinders, Youri Visser en Jarno van Westreenen van SamenWarm op de trappen van het nieuwe gemaal De Lijnden.
Foto: Margo Oosterveen, gemeente Haarlemmermeer.
HAARLEMMERMEER – ZAAI-deelnemers Youri Visser (34) en Jarno van
Westreenen (41) van SamenWarm in Hoofddorp laten er geen misverstand over bestaan. Ze kozen het historische gemaal De Lijnden uit voor
een bedrijfsbezoek van wethouder Ap Reinders (Ondernemerschap). Het
signaal dat ze daarmee afgeven is duidelijk: we gaan nog veel van beide
duurzame ondernemers horen!

Op de vraag van de wethouder wat
hen helpt om vooruit te komen, zeggen beide ondernemers veel profijt
te hebben van hun deelname aan
ZAAI Haarlemmermeer. Youri Visser
en Jarno van Westreenen zijn het

Winnaars blij met SHARE Award
HAARLEMMERMEER – In mei
van dit jaar wordt alweer voor de
zevende keer de SHARE Award
uitgereikt. De prijs is een blijk van
waardering voor een bedrijf dat
zich onderscheidt op het gebied
van duurzaamheid. Hoe is het eerdere winnaars vergaan? Wat heeft
de prijs hun opgeleverd?
“Mijn mede-genomineerden waren
KLM en Meerlanden, dus ik was zeer
verrast dat ik won”, lacht architect
Joost Valk van Vital Places. Hij was in
2010 de allereerste die de prijs in de
wacht sleepte. “Ik maakte in die tijd
de transitie naar duurzaam bouwen.
Het was voor mij een belangrijke erkenning dat ik op de goede weg was.”
Valk ontwierp onder meer kinderdagverblijf De Boshoeve. Zijn laatste
project is een villa in Lisse, gemaakt
met natuurlijke materialen zoals hout
en stro, natuurlijke ventilatie, veel
daglicht en zonne-energie.

Park20I20
Winnaar in 2012 was het cradle-tocradle Park20I20. “Voor het hele team
vond ik het superleuk”, aldus Coert
Zachariasse, CEO van ontwikkelaar
Delta Development. “Bovendien heeft
zo’n prijs een versterkend effect: anderen zien dat wat jij doet de moeite
waard is om te volgen. Vanuit binnenen buitenland is er veel belangstelling
voor PARK20I20. Wij adviseren nu bij
de ontwikkeling van duurzame bedrijvenparken in Duitsland, Luxemburg,
Taiwan en Amerika.”
Nieuwe fase
Op weg naar een circulaire economie
gaan we een nieuwe fase in, meent
Zachariasse. “Acht jaar geleden
had duurzaamheid een marketingwaarde, dat is er nu wel zo’n beetje
af. Bedrijven lijken minder bereid

om alleen daarvoor in duurzaamheid
te investeren. We moeten duurzaam ondernemen beter definiëren
en de voordelen zichtbaar maken
in businesscases: laten zien dat
duurzaamheid echt goed is voor de
bedrijfsresultaten. SHARE kan daarin
een belangrijke rol spelen.”
Trots
“De SHARE Award is een erkenning
van onze inzet voor een duurzame
omgeving. Daar zijn we trots op”,
zegt Gerard Nijssen van Nijssen
Recycling BV, bekroond in 2013. “Het
beeldje staat bij ons in de hal en we
vermelden ook op onze website dat
we de prijs gewonnen hebben. Op
het moment dat je die award krijgt
is er natuurlijk publiciteit, we hebben
leuke reacties gekregen. Sinds die
tijd zijn we niet stil blijven staan.

Los van aardgas
Het bedrijf SamenWarm wil het voor
bewoners mogelijk maken om, samen met de buurt, te verduurzamen.
En niet meer afhankelijk te zijn van
aardgas. Dit levert milieuvoordelen
op, is goedkoper, veiliger en het versterkt de buurt. Samen met buurten
wil SamenWarm energie-coöperaties
oprichten om een duurzame lokale
warmtevoorziening te realiseren.
In plaats van aardgas wordt zonneenergie ingezet als bron. De buurt
wordt eigenaar van het systeem
en deelt mee in de winsten van de
warmtecoöperatie. In Burgerveen
weten ze daar intussen alles van: het
dorp zet nu samen met SamenWarm
de eerste stappen naar ‘Van gas los’,
zoals dat heet.
Airport Business Park Lijnden
“Mijn collega John Nederstigt,
wethouder Duurzame economische
ontwikkeling, is natuurlijk enorm
in de plannen voor Burgerveen
geïnteresseerd”, zegt wethouder Ap
Reinders. “Haarlemmermeer heeft
duurzaamheid hoog in het vaandel
staan. In 2050 moet Nederland energieneutraal zijn.” Tijdens het werkbezoek wordt de reden van de locatie
van het werkbezoek aan De Lijnden
meteen duidelijk. Want het vlakbij gelegen Airport Business Park Lijnden
gaat, als het aan Youri Visser en Jarno
van Westreenen ligt, van het gasnet
af. Het plan is om gebruik te maken
van het water dat via het gemaal de
Ringvaart wordt ingepompt om de
polder droog te houden.

in de zomer sla je het warme water
op voor de winter en in de winter
sla je het koude water op voor de
zomer. De aanleg is een kwestie
van leidingen aanleggen naar het
bedrijvenpark en bronnen aanleggen.” Dit heet ook wel het Smart
Polder-concept en de komende tijd
gaat uitwijzen of dit met De Lijnden
gaat lukken. Ze werken hieraan
samen met het hoogheemraadschap
van Rijnland, Vereniging Airport Business Park Lijnden, I.F. Technology en
SADC.
Betere aarde doorgeven
Het warmtenet Burgerveen en Airport Business Park Lijnden zijn twee
van de in totaal tien SamenWarmprojecten waaraan beiden werken.
De verduurzaming op gang brengen
en de economische kans zijn niet het
állerbelangrijkste voor Youri Visser.
“Een betere aarde doorgeven aan
mijn dochter vind ik nog veel belangrijker”, verklaart hij. “Wat wordt jullie
grootste succes?,” vraagt wethouder
Ap Reinders. “Als het systeem dat
wij bedenken, ook daadwerkelijk
werkt en dat het gekopieerd gaat
worden”, zegt Jarno van Westreenen.

Thermosfles
Youri Visser legt uit hoe het werkt.
“’s Winters is dat water heel koud
en ’s zomers is het warmer. Het is
te vergelijken met een thermosfles:

Het Groenste Idee
Het begon allemaal voor beide
ondernemers toen ze begin vorig
jaar deelnamen aan het Groenste
Idee van Haarlemmermeer. Het
voornaamste doel was om contacten
op te doen en te netwerken. Ook
maakten ze uitgebreid kennis met
NMCX Centrum voor Duurzaamheid
en met participatiefonds Meermaker.
Eind maart gaan ze in gesprek met
Enginn, dat begeleiding biedt aan
startende, innovatieve ondernemers
op het gebied van duurzaamheid.
De ondernemers popelen om een
project echt in gang te zetten, dan
is hun missie helemaal geslaagd.
“Het ultieme is als Burgerveen lukt”,
besluit Youri Visser.

Ons doel is afvalstromen steeds
fijnmaziger aan de bron te scheiden,
zodat die opnieuw als grondstof

kunnen worden gebruikt. Vooral voor
kunststof en piepschuim hebben we
daarin nieuwe stappen gezet.”
Meer dóen
“Wat zo’n prijs precies oplevert,
is moeilijk te definiëren”, meent
akkerbouwer Gert-Jan Petrie van
de Miscanthus Groep, die in 2014
won. “We waren natuurlijk heel blij.
Het SHARE-netwerk is belangrijk
en biedt kansen, al moet je oppassen dat je niet blíjft vergaderen.
We moeten minder praten en
meer dóen.” De Miscanthus Groep
bestaat uit vier boeren die miscanthus (olifantsgras) verbouwen,
een gewas dat geschikt is voor
veel toepassingen. “Samen met
marktpartijen zijn wij steeds op
zoek naar nieuwe mogelijkheden.
Het olifantsgras wordt al verwerkt
tot papier, bioplastic en beton. Van
miscanthus-beton is vorig jaar een
ecologische geluidswal gemaakt en
het wordt nu gebruikt bij de aanleg
van een lichtgewicht fietspad op
zachte veengrond. Het is keihard
werken, maar we zitten in een positieve flow.”

Sociale duurzaamheid
“Ik ben verbindingen aangegaan
met verschillende andere SHAREdeelnemers”, vertelt Valk. “Dankzij
SHARE is een netwerk ontstaan van
lokale ondernemers die elkaar op
het gebied van duurzaamheid weten
te vinden. Die verbindingen zijn ook
goed voor de sociale duurzaamheid
in de polder.”
Aanmelden
SHARE Haarlemmermeer is
een gezamenlijk initiatief van
gemeente en bedrijfsleven.
Bedrijven kunnen zichzelf of een
collega-bedrijf aanmelden voor
de SHARE Award tot 31 maart
via sharehaarlemmermeer.nl/
share-award. De uitreiking is
tijdens het negende SHARE
congres op 29 mei.
Gerard Nijssen van Nijssen Recycling BV, winnaar van de SHARE Award in 2013. Foto: Jur Engelchor.
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