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De Gorgels goed voor taalontwikkeling
HAARLEMMERMEER – Lezen is leuk! Om het leesplezier van kinderen te
bevorderen, werken de Bibliotheek Haarlemmermeer en scholen samen
in ‘de Bibliotheek op school’. Wethouders John Nederstigt (Onderwijs) en
Derk Reneman (Cultuur) namen een kijkje bij De Bosrank en De Optimist.
De Gruffalo, de Gorgels, Superjuffie, Mees Kees: voor kinderen van
alle leeftijden zijn er heel veel leuke,
grappige, spannende of avontuurlijke boeken. Of ze nou in een deuk
liggen om ‘Het leven van een loser’
of zich helemaal verliezen in ‘De

waanzinnige boomhut’, het belangrijkste is dat kinderen plezier hebben
in lezen. “Als ze ontdekken hoe leuk
het is, gaan ze meters maken en
worden ze beter in taal. Dat is essentieel om goed mee te komen op
school, en later in de samenleving”,

aldus Mariette van Midde, projectleider van ‘de Bibliotheek op school’.
Bijna tien procent van de bevolking
in Nederland is laaggeletterd, van de
15-jarigen is dat maar liefst veertien
procent.
Leescoördinator
Donderdag 23 maart gaf Van Midde
een presentatie van ‘de Bibliotheek
op school’ voor de wethouders
Nederstigt en Reneman. Het samen-

Van links naar rechts: Hilde Eradus, educatief specialist van de bibliotheek, wethouders John Nederstigt en Derk Reneman, Clinton
Feurich, directeur van de bibliotheek, Bart Fiers, voorzitter raad van bestuur van Het Cultuurgebouw, Henny Blijleven, leesconsulent
van de bibliotheek en Mariette van Midde, manager educatie en leesbevordering van de bibliotheek. Foto: Het Cultuurgebouw.

werkingsverband bestaat vijf jaar en
draait nu op achttien scholen in Haarlemmermeer. “Het is een gestructureerde aanpak om lezen bij kinderen
te stimuleren. Vanzelfsprekend door
leuke, actuele boeken aan te bieden
in de schoolbibliotheek, maar ook via
de Rode Draad, een programma van
leesactiviteiten voor alle groepen.
Voorleesprojecten bijvoorbeeld of
het uitnodigen van schrijvers met
wie de kinderen in gesprek gaan. Op
de school is een leescoördinator die
verantwoordelijk is voor de uitvoering
van het leesbeleid. Die wordt ondersteund door een leesconsulent van
de bibliotheek.”
Enthousiast
De wethouders bezochten de basisscholen De Bosrank in Overbos
en De Optimist in Floriande om de
schoolbibliotheken te bekijken en de
ervaringen van de scholen te horen.
Op beide scholen is ruim aandacht
voor lezen. Er wordt veel voorgelezen
en elke ochtend mogen de kinderen
een kwartier vrij lezen. Leerlingen uit
de hoogste groepen helpen kinderen
uit de groepen 3 en 4 die een extra
steuntje in de rug kunnen gebruiken.
De scholen zijn enthousiast over ‘de
Bibliotheek op school’ als aanvulling
op het leesonderwijs. Via een jaarlijks
uitgevoerde monitor krijgen zij beter
inzicht in het lees- en leengedrag van
de leerlingen en de activiteiten die
de leerkracht in de klas onderneemt.
Daar kunnen zij hun leesbeleid op
aanpassen. Uit die monitor blijkt dat
‘de Bibliotheek op school’ werkt: de
leerlingen gaan meer lezen én met
meer plezier.

Drieduizend huishoudens in
Haarlemmermeer ontvangen
begin april een uitnodiging
van de gemeente om deel te
nemen aan een tweejaarlijks
woononderzoek. Samen met
32 andere gemeenten in de
regio onderzoekt Haarlemmermeer de woonwensen
van de inwoners. De vragen
gaan over de huidige woonsituatie en woonbehoeften.
Als iemand wil verhuizen,
welk type woning zoekt diegene dan? Inwoners helpen
zo de gemeente en regio om
te bepalen waarop zij moeten
inzetten in hun woonbeleid.
Hoe meer inwoners deelnemen aan het onderzoek,
hoe scherper het beeld dat
ontstaat.

Meedenken over
inrichting PARK21 in
Nieuw-Vennep

Achter de Van Zantenhal
aan de IJweg ligt een stuk
grond dat de gemeente
voor PARK21 in handen
heeft gekregen. In 2017 wil
Haarlemmermeer dit tot
leven laten komen samen
met omwonenden, inwoners
van Nieuw-Vennep en de
initiatiefnemers die hier al
bij betrokken zijn. De eerste
stap is het ontwerpen van de
inrichting met een openbaar
park. Inwoners van NieuwVennep kunnen meedenken
in de ontwerpfase. Vanaf
half april tot juni komt de
ontwerpgroep drie tot vijf
avonden bij elkaar onder
begeleiding van de landschapsarchitect van PARK21.
Wie interesse heeft om hierbij aan te sluiten, kan voor 5
april een korte motivatie en
naam, adres en telefoonnummer sturen naar park21@
haarlemmermeer.nl. Wie
vragen heeft, kan contact
opnemen met Eva Reichardt
via 023-5676176 of park21@
haarlemmermeer.nl.

Maatjes via ‘Haarlemmermeer voor Elkaar’
HAARLEMMERMEER - “Het begon met een paar pantoffels en een ijsje.”
Met een glimlach om de mond denkt vrijwilliger Gerrit van Essen terug
aan zijn kennismaking met de 90-jarige Gerrit Looijen vorig jaar augustus. De twee leerden elkaar kennen via de website ‘Haarlemmermeer
voor Elkaar’. Dit matchingsplatform verbindt mensen met een hulpvraag,
vrijwilligers en professionals in Haarlemmermeer.
“Nadat ik mijn werk verloor, wilde
ik absoluut niet thuis blijven zitten.
Ik wilde andere mensen helpen met
mijn kennis van administratie.” Gerrit
van Essen meldde zich aan als vrijwilliger op het matchingsplatform ‘Haarlemmermeer voor Elkaar’. Kort nadat
hij een profiel had aangemaakt, werd
hij benaderd door zowel Stichting
Thuisadministratie als de Voedselbank. Bij beide kon hij direct aan de
slag. “Daarnaast wilde ik letterlijk
naar buiten. De vacature ‘maatje om
te fietsen met een rolstoel’ geplaatst
door zorgcentrum Meerstede, sprak
mij aan.”

een platform voor een elektrische
fiets wordt geplaatst, ontmoette hij
Gerrit Looijen. De oud-groenteboer
en café-eigenaar uit Amsterdam had
direct een klik met Van Essen. Beiden
zijn geboren en getogen Amsterdammers én liefhebber van Ajax. “Toen
ik meneer Looijen vroeg waar de
eerste fietstocht naartoe mocht gaan,
kreeg ik als antwoord: ‘Ik heb nieuwe
pantoffels nodig.’ Uiteindelijk belandden we bij McDonald’s. Een goede
vriendin van mij, die we onderweg
waren tegengekomen, had gezegd
dat ik altijd op ijsjes trakteer. Die belofte moest dus worden ingelost.”

Rolstoelfietstocht
Tijdens één van Van Essens eerste
fietstochtjes, waarbij een rolstoel op

Fotoalbums
Op zijn kamer in zorgcentrum Meerstede wijst Gerrit Looijen naar de
flinke stapel fotoalbums. “Dankzij de
hulp van mijn jongere naamgenoot
liggen alle foto’s weer op de juiste
volgorde. Elke week komt Gerrit zo’n
anderhalf uur bij mij langs en praten
we over Amsterdam, onze jeugd en
vaak gaat het ook over Ajax.” Hij zegt

het niet met zoveel woorden, maar
Looijen is blij met de bezoeken van
Gerrit. “Het is altijd gezellig als hij
er is.”
Amsterdam-West
Het toeval wil dat beide heren zijn
opgegroeid in dezelfde buurt, de
Admiraal de Ruyterweg in Amsterdam-West. Van Essen: “Mijn vader
overleed toen ik jong was. Meneer
Looijen is ongeveer even oud als

mijn vader zou zijn geweest. Door
zijn verhalen over vroeger, krijg ik ook
een beter beeld van de tijd waarin
mijn vader is opgegroeid. Dat is toch
bijzonder.” Van Essen ziet zijn vrijwilligerswerk als een win-win situatie.
“Je doet iets voor een ander, maar
tegelijkertijd verbreed je je eigen kijk
op de wereld. Hoe mooi is dat?!”
Meer informatie via
haarlemmermeervoorelkaar.nl

Gerrit Looijen en Gerrit van Essen praten samen vaak over Ajax. Foto: Jur Engelchor.
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PARK21. Foto: Danny de Casembroot.

VVV-informatiepunt
geopend

Het VVV-informatiepunt
in Haarlemmermeer is
geopend. Het informatiepunt
is gevestigd in Boekhandel
Stevens in Hoofddorp. In
Haarlemmermeer komen
jaarlijks meer dan een miljoen unieke bezoekers, de
meesten vanuit Amsterdam
of uit de nabije omgeving
daarvan. De gemeente vindt
het belangrijk dat er een
fysiek punt is waar zij terecht
kunnen voor informatie.
Het VVV-informatiepunt
wordt later dit jaar officieel
geopend, waarschijnlijk in de
zomer, na een verbouwing
van Boekhandel Stevens. Bij
het VVV-informatiepunt kunnen inwoners en bezoekers
van Haarlemmermeer nu
al terecht voor onder meer
VVV-bonnen en verschillende
fiets- en wandelroutes.

Startersplatform

Voor iedereen die de afgelopen drie jaar is gestart met
een eigen onderneming of
een bedrijf gaat starten is
op woensdag 19 april het
Startersplatform Haarlemmermeer. Gastspreker is
Floris van de Peppel, senior
account manager bij Google.
Hij richt zich in zijn werk op
online succes van organisaties. Van de Peppel vertelt
hoe een organisatie de
online zichtbaarheid kan optimaliseren. Vijf ondernemers
krijgen tijdens het Statersplatform de kans om op een
zeepkist in drie minuten hun
bedrijf in de schijnwerpers te
zetten. Het Startersplatform
is op woensdag 19 april in
de burgerzaal van het raadhuis in Hoofddorp, inloop
vanaf 19.00 uur. Deelname is
gratis, graag aanmelden via
ondernemersplein@haarlemmermeer.nl. Meer informatie:
haarlemmermeer.nl/startersplatform.

Skatebaan Raadhuisplein
wordt natuurspeelplaats

De gemeente maakt van
de oude skatebaan op het
Raadhuisplein een natuurspeelplaats. Kinderen kunnen
samen met hun ouders meehelpen door plantjes, kruiden
en boompjes te planten, hutten te vlechten van wilgen en
met boomstammen aan de
slag te gaan. De eerste drie
meehelpdagen zijn ingepland
op de donderdagmiddagen
30 maart en 6 april van 13.00
tot 17.00 uur en op zaterdag 1
april van 10.00 tot 16.00 uur.
Aanmelden kan via info@
hoofddorpwinkelstad.nl.
Meer informatie via hoofddorpwinkelstad.nl/nieuws.

De natuurspeelplaats op het
Raadhuisplein. Foto: Jur Engelchor.

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.

Start besluitvorming over herindeling
HAARLEMMERLIEDE – Acht
mensen namen vorige week de
uitnodiging aan om de gemeenteraden van Haarlemmerliede en
Haarlemmermeer toe te spreken
over hun zienswijzen op de plannen voor de samenvoeging van
de twee gemeenten. De hoorzitting op 23 maart in De Zoete Inval
markeert de start van het officiële
besluitvormingsproces van beide
gemeenteraden.
In totaal werden 237 zienswijzen
ingediend, waarvan 217 ondersteunend (dat is ruim 91 procent) en 20
met een aantekening. Iedereen die
een zienswijze had ingestuurd, kon
die op de hoorzitting mondeling nog
eens toelichten, aan de gemeenteraadsleden, maar ook aan andere
inwoners en ondernemers die de
bijeenkomst bijwoonden.
Spaarndam
Acht van de indieners maakten dus
gebruik van die mogelijkheid. Twee
van hen waren ondersteunend en
zes plaatsten kanttekeningen. De
onderwerpen die de insprekers
onder de aandacht brachten waren
bijvoorbeeld het grote groengebied
Groene Buffer en de N200. De kanttekeningen gaan veelal over de positie van Spaarndam, een dubbeldorp
dat sinds 1926 deels in de gemeente
Haarlem en deels in Haarlemmerliede en Spaarnwoude ligt. Onder
anderen de Haarlemse wethouder
Merijn Snoek pleitte voor een grenscorrecties. “Het is een unieke historische kans om een gemeenschap in
twee delen samen te brengen”, aldus
Snoek tijdens de hoorzitting. Maar, zo
verwoordt burgemeester Weterings
de mening van beide colleges: “Er is
na de fusie tussen Haarlemmermeer
en Haarlemmerliede geen reden om
verandering te brengen in de positie
van Spaarndam. Haarlemmermeer
kent meerdere dubbeldorpen langs
haar grenzen en zal altijd in goede afstemming met haar buurgemeenten
de voorzieningen voor de gemeenschap in stand houden.”
Herindelingsadvies
De gemeenteraden bespreken de
plannen voor de samenvoeging,
formeel het herindelingsadvies, en
de zienswijzen op 4 april in de raadscommissie in Halfweg en op 6 april

Twee gemeenteraden luisteren in De Zoete Inval in Haarlemmerliede naar de mening van insprekers over de plannen voor de samenvoeging van Haarlemmerliede en Haarlemmermeer. Foto: Jur Engelchor.
in de raadssessie in Hoofddorp. De
indieners van de 23 zienswijzen die
aanvankelijk over het hoofd waren
gezien, kunnen op 4 en 6 april de
raadsleden toespreken. Op 13 april
vergaderen de gemeenteraden tegelijkertijd. Ze besluiten dan definitief
over het herindelingsadvies. Als ze
daarmee akkoord gaan, worden het
herindelingsadvies en de zienswijzen voor 1 mei naar de provincie
Noord-Holland gestuurd. Daar buigen
Gedeputeerde Staten en Provinciale
Staten zich erover. Bij een positief
besluit is het uiteindelijk aan de
minister van Binnenlandse Zaken en
de Tweede en Eerste Kamer om de
Herindelingswet te maken en goed
te keuren. De nieuwe gemeente

Werken aan de weg
Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:
Abbenes
Dokter Heijelaan, 27-31 maart,
weg geheel afgesloten.
Badhoevedorp
Sloterweg tussen Pelikaanstraat en
Stevinstraat, 3-10 april, weg geheel
afgesloten.
Buitenkaag
Kaagweg/Lisserweg, 31 maart,
rijdende afzetting.
Leidsemeerstraat, 3-27 april,
parkeerplaatsen afgezet.
Burgerveen
Weteringweg, 3-6 april, rijdende
afzetting.
Cruquius
Cruquiusdijk, 4 april, weg geheel
afgesloten.

Hoofddorp
Asserweg, 3-21 april, weg half afgezet
en fietspad afgesloten.
Egholm, 3-21 april, fietspad
afgesloten.
Grote Belt, 3-21 april, weg half
afgezet.
Rijnlanderweg, 3 april-27 juli, weg half
afgezet.
Nieuw-Vennep
Vivaldisingel, 3-14 april, brug half
afgezet.
Vijfhuizen
Vijfhuizerdijk, 3-7 april, weg half
afgezet.
Zwanenburg
Sparrenlaan/Kerkhoflaan, 3-15 april,
weg geheel afgesloten.
Gemeente Haarlemmermeer
algemeen
Diverse kortstondige werkzaamheden
aan de berm met rijdende afzetting.

Een compleet overzicht van de nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen staat
op haarlemmermeer.nl/verkeershinder. Voor smartphones is er live.andes.nl/
ltcmobile/Haarlemmermeer.

Meer nieuws op haarlemmermeer.nl/nieuws

Haarlemmermeer is dan per 1 januari
2019 een feit.
De hoorzitting bekijken kan op youtu-

be.com/user/GemHaarlemmermeer.
Voor nieuws over de samenvoeging,
volg haarlemmerliede-haarlemmermeer.nl of Twitter: #HenS-HLMR.

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 6 april
19.00-19.30 uur: Vragensessie. Raadzaal
19.30-20.30 uur: Herindelingsadvies nieuwe gemeente Haarlemmermeer
		
tot samenvoeging van de gemeenten
		
Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer;
		
Reactienota zienswijzen (2017.0010124). Raadzaal
19.30-20.30 uur: Cofinanciering publieke internationale school
		
Haarlemmermeer (2017.0009058). Heijezaal
■ Raadsplein 30 maart
Raadzaal: 17.00 uur: Opening, 17.15 uur: Vragenuur, 19.00 uur: Sessie
Stankoverlast de Meerlanden (2016.0058908) / Plan van aanpak Meerlanden februari 2017 (2017.0010979) / Informatie sessieverzoek fractie HAP
inzake stankoverlast Meerlanden (2017.0001934), 20.30 uur: Sessie RKC
Notitie vervolgonderzoek Groot Groen (2017.0012011) / Bestuurlijke reactie
B&W op het Vervolgonderzoek Groot Groen (1688818), 22.15 uur: Stemmingen.
Heijezaal: 19.00 uur: Hoorzitting en Sessie Bestemmingsplan Beinsdorp
(2017.0009937), 20.30 uur: Hoorzitting en Sessie Bestemmingsplan Hoofddorp Zuidrand Arie Cornelis hoeve (2017.0009956).
■ 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

Woningen in noodlokalen voor ‘spoedzoekers’
HAARLEMMERMEER – Wie met spoed op zoek is naar een woning,
bijvoorbeeld wie door een scheiding plotseling met kinderen op straat
staat, kan in aanmerking komen voor een midstay-urgentie. Dat is nieuw
in Haarlemmermeer.
Met het nieuwe type urgentie
kunnen deze mensen een midstaywoning huren voor twee jaar. In
die periode kunnen ze hun leven
weer op orde brengen en op zoek
gaan naar een andere, permanente
woning. De inschrijfduur bij WoningNet loopt tijdens de twee jaar in een
midstay-woning gewoon door.
Fanny Blankers Koenlaan
In Haarlemmermeer komen op
verschillende plekken midstay-

woningen. De eerste van deze woningen staan aan de Fanny Blankers
Koenlaan in Hoofddorp. Voormalige
noodlokalen van het Haarlemmermeer Lyceum zijn daar omgebouwd
tot achttien appartementen van
ongeveer vijftig vierkante meter.
Elke midstay-woning hier heeft een
woonkamer, een of twee slaapkamers, een keuken, toilet, douche
en berging. De appartementen
zijn bereikbaar via een gedeelde
centrale hoofdentree en gang.

De woningen komen dit voorjaar
beschikbaar. De huurprijzen zijn nog
niet bekend, maar zullen onder de
huurtoeslaggrens liggen. Deze woningen worden alleen verhuurd aan
mensen met een midstay-urgentie
en worden niet via WoningNet
aangeboden.
Voor wie is het bedoeld?
De midstay-urgentie is bedoeld om
woningzoekenden met een zeer ernstig huisvestingsprobleem op korte
termijn een dak boven hun hoofd te
bieden. Ook woningzoekenden die
geen algemene urgentieverklaring
krijgen (die voorrang geeft bij de
woningen die via WoningNet worden

aangeboden) kunnen mogelijk wél
een midstay-urgentie krijgen. Die
woningzoekenden moeten wel ouder
zijn dan 18 jaar en minstens twee
jaar in Haarlemmermeer wonen.
Inschrijving bij WoningNet is geen
voorwaarde voor een midstay-urgentie, maar wel aan te raden om de
kans op een permanente woning na
de twee jaar in een midstay-woning
te vergroten.
Hoe werkt het?
Het Vierde Huis behandelt de

In de schapenstal op
zoek naar verbinding
AALSMEERDERBRUG/RIJSENHOUT – Het Fort bij Aalsmeer en
de naastgelegen Fortboerderij
Dijkzicht vormden vrijdag 24 maart
het schilderachtige decor van de
tweede ‘SHARE meets’. Ondernemers en gemeente gingen in
gesprek over herbestemming en
innovatie op weg naar de circulaire
samenleving.

Dit voorjaar worden achttien appartementen aan de Fanny Blankers Koenlaan in Hoofddorp verhuurd aan mensen die met spoed een
dak boven hun hoofd nodig hebben. Foto: Jur Engelchor.

Les in opwekken duurzame energie
HOOFDDORP - Kinderen toekomstbehendig maken in duurzame
energie. Daar is in februari en
maart aan gewerkt bij de Circular
Valley in Hoofddorp. Driehonderd
basisschoolleerlingen hebben zich
daar gebogen over de vraag ‘Hoe
kan je energie op een duurzame
manier opwekken?’.
Rudy Klaassen van NMCX Centrum
voor Duurzaamheid liet de leerlingen onder andere een realtime
webpagina zien over de hoeveelheid
duurzame energie die wordt opgewerkt. “Zo zagen de kinderen wat er
gebeurt als de zon bijvoorbeeld nog
niet op is: duurzame energie komt
dan van biogas en wind. En zodra de
zon schijnt, zien ze dat wordt overgeschakeld naar zonne-energie.”
Zelf aan de slag
“Het windlab was voor de meeste
kinderen het hoogtepunt”, merkte
Rudy. “Daar konden ze zelf een
kleine kartonnen windmolen ontwerpen en bouwen. Ze moesten
zelf bedenken hoeveel wieken ze
van welke lengte wilden gebruiken
en in welke vorm. Er werd out-ofthe box gewerkt, bijvoorbeeld met
plastic bekertjes als wieken.” Bij het
uittesten van de windmolens werd

Olivier Broekman, Olivier Mellink en Yuri Mok (niet op de foto) maakten de snelst draaiende molen met kartonnen wieken. Dagvoorzitter Henk-Jan Wijnholds riep ze uit tot
winnaars. Foto: Matty Maas.
het spannend: zou hij het wel doen?
Wekken de wieken genoeg energie
op? Wat kunnen we doen om nog
meer energie op te wekken en winnaar te worden van onze klas?
Meeste energie
De leerlingen die met hun windmolen de meeste energie opwekten,
waren Olivier Broekman, Olivier
Mellink en Yuri Mok van de Burgemeester Amersfoordtschool, afdeling
Leonardo, uit Badhoevedorp. Hun
windmolen wekte maar liefst 5,7 Volt

Laat Maar Waaien!
‘Laat Maar Waaien! in The Valley’ is een initiatief van I-Link, Groene
Transitie en Urban Wind in samenwerking met Alliander, Valley Beta,
Schiphol Trade Park, het Nova College en NMCX. Het project is mede
mogelijk gemaakt door de bijdragen van gemeente Haarlemmermeer,
Stichting Promotie Techniektalent en de Rabobank regio Schiphol met
een donatie uit het Coöperatiefonds van de bank. Meer informatie via
groenetransitie.nl/laatmaarwaaien.html.

op. “We hadden niet echt een vooropgesteld plan. Toen we aan de slag
gingen, kwamen we op het ontwerp.
We ontdekten dat de wieken van
onze molen steeds tegen elkaar aan
liepen. Toen hebben we er knipjes
in gemaakt. Die knipjes waren een
ontdekking, want daardoor ging het
soepeler en sneller!”
Mini-windmolenpark
Vijftien groepen uit Haarlemmermeer
en omgeving hebben bij de Circular
Valley les gevolgd over duurzame
energie. De les hoorde bij het project
‘Laat maar waaien! in The Valley’.
Een zichtbaar resultaat: een park met
mini-windmolens van zes meter hoog
die zijn aangesloten op het energienet. Het mini-windmolenpark is te
bezoeken bij de Circular Valley aan de
Rijnlanderweg 916 in Hoofddorp. De
mini-windmolens blijven tot en met
de zomervakantie staan.

Meer nieuws op haarlemmermeer.nl/nieuws

aanvragen voor de nieuwe midstayurgentie. Wie in aanmerking wil
komen kan een gesprek aanvragen
met een medewerker van Het Vierde
Huis. Er is elke donderdagochtend
tussen 11.00 en 13.00 uur een open
spreekuur in het raadhuis in Hoofddorp. Een afspraak maken voor een
gesprek op donderdag tussen 9.00
en 11.00 uur kan via hetvierdehuis.nl.
Als de medewerker van Het Vierde
Huis adviseert om een midstayurgentie aan te vragen, zijn de kosten
van de aanvraag 50 euro.

“Hoe zouden wij met alle kennis van
nu de polder inrichten als die leeg
was? Waarschijnlijk zou het landschap er dan heel anders uitzien”,
aldus John Nederstigt, wethouder
Duurzame economische ontwikkeling, in zijn welkomstwoord. “Feit is
dat we te maken hebben met ontwikkelingen uit het verleden. In deze
omgeving staan veel lege kassen.
Welke kansen en mogelijkheden zijn
er om dit gebied klaar te maken voor
de 21e eeuw?”
Kassengebied
Over de toekomst van het glastuinbouwgebied bij Rijsenhout wordt
deze ochtend gediscussieerd onder
leiding van Henk de Ruiter van Green
Port Aalsmeer. Wat voor bedrijven
zijn hier wenselijk en kansrijk? Wat
moet er gebeuren met de verouderde gebieden waar kassen staan
te verpauperen? “Kijk naar de unieke
waarde van deze grond in de Randstad. Ruimte en lucht zijn van enorm
belang in zo’n dichtbevolkt gebied.
Haal dat glas weg en laat het gebied
vergroenen”, vindt Piet Brandjes van
APPM, bewoner van Rijsenhout.
Algen
In de gespreksronde over duurzame
innovatieve pioniers laat Robert
Baard van Algae Innovations een
andere mogelijkheid zien. Hij vertelt
over de algenkwekerij die hij in 2015
is begonnen in een leegstaande
kas in Rijsenhout. Algen hebben
alleen zonlicht en water nodig om te
groeien en ze halen in vergelijking
met bomen vijf keer meer CO2 uit de
lucht. De algen worden onder meer

gebruikt voor gewasbescherming,
maar er zijn nog veel meer toepassingen mogelijk.
Meermaker
Algae Innovations is een van de
duurzame initiatieven die de afgelopen jaren ondersteuning kreeg van
Meermaker. Dat is het participatiefonds van de gemeente Haarlemmermeer om duurzaamheid in de polder
te versnellen. Ook Direct Current
BV heeft met steun van Meermaker
een succesvol project gerealiseerd in
Rijsenhout: belichting met gelijkspanning in de kassen van een kwekerij.
Directeur Harry Stokman: “Dat was
ons eerste project. We hebben inmiddels al zo’n 90 kilometer openbare
verlichting in Nederland op gelijkstroom gerealiseerd.”
Op strobalen
Gezeten op strobalen in de schapenstal van boerderij Dijkzicht maken
de deelnemers aan het eind van de
ochtend de balans op. “Gras gaat
niet harder groeien als je eraan trekt.
Wat je wel kunt doen is de optimale
omstandigheden creëren. Dat geldt
ook voor de circulaire economie”, zegt
gastheer boer Bos. SHARE zet zich in
voor die optimale omstandigheden,
onder meer met bijeenkomsten als
deze. Ondernemers kunnen elkaar
hier inspireren, nieuwe ideeën opdoen en verbindingen aangaan. Een
van de aanwezigen concludeert: “Natuurlijk zouden we allemaal sneller
willen, maar de spirit is hier absoluut
aanwezig.”
SHARE
SHARE Haarlemmermeer is
een gezamenlijk initiatief van
gemeente en bedrijfsleven. Op
29 mei wordt de SHARE Award
2017 uitgereikt aan een bedrijf
dat zich het afgelopen jaar heeft
onderscheiden op het gebied
van duurzaamheid. Meer informatie: sharehaarlemmermeer.nl.

Gezeten op strobalen in de schapenstal van boerderij Dijkzicht maken de deelnemers
aan het eind van de ochtend de balans op. Foto: Jur Engelchor.

