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Festival Grazende Zwaan
Theaterfestival Grazende 
Zwaan komt er weer aan. Van 
21-23 september kan jong en 
oud genieten van straatthea-
ter, familietheater en nog veel 
meer op en rond boerderij 
Kleine Vennep in Nieuw-Ven-
nep. Naast theatervoorstellin-
gen zijn er onder andere een 
wildpluk safari, een nachtelijke 
fotografiewedstrijd en een 
muzikaal kleurfeest. De entree 
en meeste activiteiten van 
Grazende Zwaan zijn gratis, 
voor sommige voorstellingen 
is er een kleine toegangsprijs. 
Meer informatie op grazen-
dezwaan.nl.

Foto: Danny de Casembroot

Informatiemarkt nieuwe 
gemeente 22 september
Voor alle inwoners van 
Haarlemmerliede en Spaarn-
woude is er zaterdag 22 
september een informatie-
markt in Spaarndam over de 
samenvoeging met Haarlem-
mermeer. Van 10.30-15.00 uur 
in de sporthal van Dorpscen-
trum Spaarndam, Ringweg 
36, 2064 KK Spaarndam. Doel 
van de markt is inwoners 
informeren over de verande-
ringen die de fusie met zich 
meebrengt. Zo veranderen de 
belastingtarieven en vergoe-
dingen in 2019 en kan ieder-
een straks met een vraag, 
klacht of wens terecht bij de 
gebiedsmanagers. Cliënten 
van jeugdzorg of mantelzorg-
ondersteuning krijgen ook te 
maken met veranderingen. 
Ook wordt de laatste verjaar-
dag van de gemeente gevierd 
met taart voor iedereen 
(op=op)! Kijk voor het hele 
programma op haarlemmer-
liede-haarlemmermeer.nl.

Healthy Hoofddorp
De tweede editie van Ontdek 
Hoofddorp op zaterdag 29 
september biedt 24 uur lang 
leuke, mooie, spannende en 
ontspannende activiteiten. 
Zoals de workshop Healthy 
Hoofddorp die wordt ver-
zorgd door Mainport Crossfit. 
Wat is nou écht gezond eten 
en goed bewegen? En wat 
kun je het beste eten voor 
of na een work-out? Dit en 
nog veel meer komt aan 
bod. Uiteraard is er ruimte 
om vragen te stellen aan de 
experts. Wie wil kan boven-
dien meedoen met een 
heuse nachtelijke challenge, 
Crossfit at Night. Aanmelden 
voor de workshop en de 
challenge kan via uitinhaar-
lemmermeer.nl/evenemen-
ten. Hier zijn ook de bijna 
vijftig andere activiteiten van 
Ontdek Hoofddorp te vinden.

Wat kun je het beste eten voor of 
na een work-out? 
Foto: MAX fotografie

Hier kunnen kinderen pas echt spelen

HOOFDDORP - Anderhalf jaar geleden was het nog een traditioneel plein 
bij een school. Veel beton, saai, weinig uitdagend. Nu is het plein bij het 
Integraal Kind Centrum (IKC) Wereldwijs in Graan voor Visch een speel-
paradijs voor kinderen uit de hele wijk.

“Jullie zijn bikkels. Jullie doen alles 
zelf: plannen maken, geld ophalen, 
jullie steken zelf de handen uit de 
mouwen bij de aanleg en jullie hou-
den ook zelf toezicht. Complimen-
ten”, zei wethouder Tom Horn (Zorg, 
Welzijn en Wonen) afgelopen vrijdag 
tegen de vrijwilligers van Stichting 
Het Wereldplein. De stichting is 
speciaal opgericht om van het plein 
een van de opvallendste speelplek-

ken van de polder te maken. Ouders, 
buurtbewoners en de wijkraad zijn 
in de stichting vertegenwoordigd. 
Hoewel het plein nog niet helemaal 
af is, wordt het al wel dagelijks druk 
bezocht. De wethouder reikte de vrij-
willigers een pluim uit, die verbonden 
is aan de Meer voor Elkaar-toer, om 
de waardering van het college over 
te brengen. 

Palmboom
De vrijwilligers vertelden Tom Horn 
enthousiast over de totstandkoming 
van het speelplein. Bijna elk speeltoe-
stel en onderdeel is een verhaal apart. 
Neem de palmboom. Die stond dood 
te gaan bij een hovenier omdat een 
klant de boom te groot vond en deze 
daarom afbestelde. Of de mensen van 
het Wereldplein de palmboom op hun 
plein wilden? Daar hoefden ze niet 
lang over na te denken. Of neem de 
piramide. Die stond bij ‘iemands opa’ 
in de tuin maar nam daar best veel 
ruimte in beslag. En nu is het een van 
de pronkstukken op het speelplein. 

Ontwerp
“Het voelt als je eigen tuin”, zegt 
een vrijwilliger. “Als ik hier kom, ga 
ik ook meteen glimmen. Ik denk dat 
dat voor iedereen geldt. Ook voor de 
kinderen. Ook zij hebben op alle mo-
gelijke manieren geholpen.” Sterker 
nog, het speelplein is gebaseerd op 
hun ideeën, vertelt penningmeester 
Kees Klaassen van de Stichting Het 
Wereldplein, tevens voorzitter van 
de wijkraad. Met de bijdrage van een 
anonieme sponsor is een architect 
betaald die van de inbreng van de 
kinderen een ontwerp heeft ge-
maakt. Het plein is zo’n vierduizend 
vierkante meter en opgedeeld in 
werelddelen: Oceanië, Zuid-Amerika, 
Zuid-Afrika, Azië en Europa.

Geld, materialen, ideeën
Klaassen en zijn mensen hebben 
bewust gekozen voor een lokale 
kleine zelfstandige die het plein aan-
legt. De geraamde kosten bedragen 
zo’n 160.000 euro maar de pen-
ningmeester hoopt en verwacht dit 
bedrag te kunnen halveren. Gewoon 
door veel zelf te doen. Stichting 
Het Wereldplein haalt ondertussen 
overal geld en materialen vandaan. 
Daarbij is onder meer gebruikge-
maakt van crowdfunding via nieu-
wepioniers.nl. De penningmeester 
laat weten dat geld, materialen en 
ideeën nog steeds welkom zijn. 
Meer informatie op stichtinghetwe-
reldplein.nl.

Dit is een bewerkte en ingekorte 
versie van een artikel op haarlemmer-
meer.nl/informeer.

Tessa maakt kans op 
titel ‘beste vakvrouw’
BADHOEVEDORP - Tessa Schönhage (21) uit Badhoevedorp maakt kans 
op de titel ‘beste vakvrouw van Europa’ in het vakgebied Fashion Tech-
nology. Van 26-28 september doet ze mee met de Europese kampioen-
schappen voor beroepen in Boedapest, Hongarije. Ze is nog hard aan het 
trainen. “Ik werk vooral aan mijn tempo.”

Tessa heeft alle voorrondes gewon-
nen. Eerst op haar eigen school, het 
ROC van Amsterdam MBO College 
Zuid, en daarna landelijk. Dankzij de 
blouse met pofmouwen die ze bij 
de finale maakte, is Tessa sinds april 
Nederlands kampioene mode maken. 
“Ik had het echt niet verwacht. 
Natuurlijk vond ik het hartstikke leuk 
om te winnen, maar ook doodeng 
dat ik het podium op moest, haha. 
Het is niet echt mijn ding om in de 
spotlights te staan.”

Koks, kappers, metselaars
Maar wie weet beklimt ze straks nóg 
een podium, tijdens EuroSkills. Dat 
is de officiële naam van de Europese 
kampioenschappen die eens in de 
twee jaar voor studenten in een 

groot aantal vakgebieden worden ge-
organiseerd. Denk aan koks, kappers, 
metselaars, tegelzetters, grafisch 
ontwerpers en andere vakmensen. 
Bijna alle mbo-scholen in Nederland 
doen mee aan de voorronden. 34 
Nederlandse winnaars - samen Team 
NL - reizen straks af naar Boedapest 
om daar de strijd aan te gaan met 
honderden collega’s uit 28 Europese 
landen.

Mystery-opdracht
Tijdens EuroSkills vormt Tessa een 
team met Ivana Thies uit Hilversum, 
die een designopleiding volgt. Ivana 
maakt het ontwerp en de technische 
tekeningen, Tessa de patronen en 
het echte kledingstuk. Ze weten al 
dat ze een regenjas gaan maken, 
maar krijgen ter plekke ook een 
mystery- opdracht. Tessa heeft zich 
voorgenomen vooral van alles te 
genieten. “Het is echt een heel 
groots evenement met een officiële 
openings- en een slotceremonie, net 
als bij Olympische Spelen.”

In een ijsbad
Ze heeft sowieso al enorm veel 
geleerd van dit hele traject, vindt ze. 
Tessa traint veel en krijgt intensieve 
begeleiding van haar school en van 
de Skillsorganisatie. “We hebben 
een coach vanuit Skills en er zijn 
bijeenkomsten met Team NL. We 
krijgen onder meer socialmediatrai-
ning en mental coaching. Ik heb zelfs 
in een ijsbad gezeten! Je leert je 
ademhaling onder controle te krijgen 
om te kunnen focussen tijdens de 
wedstrijd.” 

Gothic kleding
EuroSkills wordt georganiseerd door 

WorldSkills. De organisatie wil met 
de vakwedstrijden het beroepson-
derwijs promoten en de vaktrots 
en de talentontwikkeling van jonge 
professionals bevorderen. Tessa is 
zeker trots op haar vak. “Het leuke 
vind ik dat je van gewoon een lap 
stof een heel kledingstuk kunt 
maken. Voor mezelf maak ik het 
liefst jaren 60-cirkelrokken en gothic 
kleding. Twee uitersten, maar ik vind 
allebei mooi!” 

Kijk voor meer informatie op team-
nederland.com. Tessa volgen kan via 
Facebook en op Instagram 
@tessateamnl.

Tessa is nog hard aan het trainen voor het EK voor beroepen. “Ik werk vooral aan mijn 
tempo.” Foto: Jur Engelchor 

Kinderen uit de hele wijk weten het Wereldplein al goed te vinden. Foto: Jur Engelchor



Raadsplein is de naam voor de vergaderingen van de gemeenteraad. In-
woners, 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, haarlem-
mermeer.nl/gemeenteraad of bij de griffie.                              
       
 Raadsplein 27 september
19.00-19.30 uur Vragensessie. Raadzaal
19.30-20.30 uur Sessie Knalvuurwerk (sessie aangevraagd door 
  Onafhankelijk Liberaal). Raadzaal
19.30-20.30 uur Sessie Zienswijze programmabegroting Vervoersregio 
  Amsterdam (VRA) 2019-2022. Heijezaal
20.30-21.30 uur Sessie Deltaplan Bereikbaarheid Uitvoeringsprogramma 
  2018 (2018.0044252). Raadzaal

 Raadsplein 20 september
17.00 uur: Opening, mededelingen, definitief vaststellen van de agenda  
en van de lijst van ingekomen brieven en stukken; Stemming over de  
(her)benoeming leden jongerengemeenteraad (Raadzaal); 17.15 uur:  
Vragenuur (Raadzaal); 18.15 uur: Pauze; 19.00 uur: Raadsdebat RKC onder-
zoek Deltaplan Bereikbaarheid (Raadzaal); 20.30 uur: Sessiedebat Actieplan 
Haarlemmermeer Smart City (Raadzaal); 20.30 uur: Sessie Voortgangs-
rapportage Luchthavenzaken 2017 (Heijezaal). Ca. 22.15 uur: Stemmingen  
(Raadzaal).

Volgend Raadsplein is op donderdag 4 oktober.

■ Meekijken en raadsstukken
Raadsplein volgen kan vanaf de tribune, maar ook via gemeenteraad.haarlem-
mermeer.nl. Daar staat ook het videoarchief van de raad. Actuele raadsstuk-
ken, 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

Colofon

InforMeer is een uitgave van de 
gemeente Haarlemmermeer en 
wordt wekelijks huis-aan-huis 
verspreid in Haarlemmermeer 
en Haarlemmerliede en Spaarn-
woude. Al het nieuws van de 
gemeente staat op haarlemmer-
meer.nl/informeer. Abonneren op 
de nieuwsbrief van InforMeer 
online kan via haarlemmermeer.
nl/nieuwsbriefinformeer.

Haarlemmermeer publiceert 
haar officiële gemeentelijke 
bekendmakingen op officiele-
bekendmakingen.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

Aan de inhoud van InforMeer 
kunnen geen rechten worden 
ontleend.

Onderzoek koopgedrag
Half september start een 
groot onderzoek naar koop-
gedrag. Een aantal willekeu-
rig geselecteerde inwoners 
ontvangt een uitnodiging in 
de brievenbus om mee te 
doen. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd in opdracht van 
de provincies Noord-Holland, 
Utrecht en Zuid-Holland. 
Provincies en gemeenten 
gebruiken de resultaten om 
te werken aan aantrekkelijke 
winkelcentra en een com-
pleet winkelaanbod. Inwo-
ners die geen uitnodiging 
ontvangen, maar wel graag 
willen meedoen, kunnen onli-
ne de vragenlijst invullen via 
startvragenlijst.nl/kso2018. 
Onder alle deelnemers wor-
den vijftig cadeaubonnen van 
25 euro verloot. Meer infor-
matie: kso2018.nl. Mailen kan 
naar: info@kso2018.nl.

Word fotograaf voor      
OntdekHaarlemmermeer
Wie wil een maand lang het 
Instagramaccount @Ontdek-
Haarlemmermeer overnemen 
en hier zijn of haar foto’s van 
de polder delen? Denk aan 
foto’s van mooie onontdekte 
plekken, bijzondere natuur of 
bekende plekken maar dan 
nét even anders op de foto 
gezet. Eerder namen Heleen 
Janssen-van Loon en Paul 
Conijn het stokje over van 
dit Instagramaccount van de 
gemeente. Een interview met 
hen staat op haarlemmer-
meer.nl/informeer. Stuur een 
e-mail met motivatie naar 
citymarkteting@haarlemmer-
meer.nl.

Heleen en Paul zagen door hun 
cameralens een andere kant van 
Haarlemmermeer. Foto: Jur Engelchor
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Een compleet overzicht van de tijdelijke verkeersmaatregelen staat op
haarlemmermeer.nl/verkeershinder. Voor smartphones is er haarlemmermeer.nl/
werkenaandeweg.  

Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:

Hoofddorp
Capricornus, 22 september, 
afgesloten.
Deltaweg rotonde Nieuwe 
Bennebroekerweg, 24-25 september 
(’s avonds en ’s nachts), afgesloten.
Draverslaan en Parklaan, 24 septem-
ber-5 oktober, gefaseerde afsluitingen.
Stanislas, 27 september, afgesloten.
Taurusavenue, 24-28 september, 
weg half afgezet.
Verbeekstraat, 27 september, 
weg half afgezet.

Lisserbroek
Lisserbroekerweg, 22-23 september, 
afgesloten. 

Nieuw-Vennep
Elemastraat, 22 september, afgeslo-
ten (Muzikale Kofferbakmarkt).
Hoofdweg-Oost- en Westzijde ter 
hoogte van viaduct Noordelijke Rand-
weg, 21-23 september, afgesloten 
(Festival Grazende Zwaan).

Schiphol
Buitenvelderttunnel Loevesteinse 
Randweg (fietspad), 26 september-
1 oktober, afgesloten.

Zwanenburg
Nauerna, 25 september, afgesloten.

‘De Cruquius verbindt alle inwoners’

Werken aan de weg

Het grootste en meest educatieve 
paardenevenement van Nederland, 
Horse Event, vond afgelopen week
end voor het eerst in de gemeente 
Haarlemmermeer plaats. Iets waar ik 
als burgemeester, maar vooral ook als 
paardenliefhebber, enorm trots op ben. 
Als kind was ik al dol op paarden, vanaf 
mijn tiende reed ik dan ook wekelijks 
in de manege. Ik heb zelfs een eigen 
paard waar ik vaak op heb gereden. 
Sinds mijn burgemeesterschap heb ik 
helaas minder tijd voor deze hobby en 
staat mijn paard niet meer thuis in Bra
bant, maar ergens anders op stal. Als 
ik tijd heb ga ik bij hem kijken en rijd ik 
een stukje. De wisselwerking tussen 
mensen en paarden is heel bijzonder. 
We kunnen veel leren van deze edele 
dieren. Ze kunnen menselijk gedrag en 
emoties goed aanvoelen en spiegelen. 
Dat zag je ook tijdens de diverse work
shops tijdens Horse Event in de Expo 
in Vijfhuizen. Er werden een hoop leer
zame clinics gegeven, maar ook spec
taculaire shows. Vrijwel alle disciplines 
uit de paardensport kwamen aan bod. 
Het is het tweede grote paarden
evenement dat onze polder kent en 

ik denk dat we ons al voorzichtig een 
paardenpolder mogen noemen. Horse 
Event mag zich zonder twijfel scharen 
tussen andere grote evenementen als 
Mysterland, Awakenings en natuurlijk 
Concours Hippique. Ook MeerLive, 
dat ik vorige week donderdag mocht 
openen, hoort hierbij. We worden een 
steeds belangrijkere speler op het ge
bied van evenementen: familieevene
menten, maar ook evenementen met 
nationale en internationale allure. Na 
de samenvoeging in 2019 van Haar
lemmermeer en Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude neemt dat alleen maar 
toe. Dan kunnen we onze inwoners – 
maar ook bezoekers uit alle windstre
ken – bedienen met nog meer prach
tige evenementen voor jong en oud.

 Column burgemeester 

Burgemeester Onno Hoes. 
Foto: Renata Jansen-Fotografie

CRUQUIUS - Gemaal De Cruquius 
torent boven Derk Reneman uit. 
Hij staat in het parkje grenzend 
aan het museum en wijst naar de 
gigantische balansarmen die als 
reuzenhengels uit de gotisch ge-
vormde ramen lijken te steken. De 
wethouder Financiën, Verkeer en 
Vervoer en Cultuur van Haarlem-
mermeer vertelt met passie over 
de plek die alle inwoners van de 
polder met elkaar verbindt.

Reneman: “Alles wat je ziet, is één 
brok techniek. In drie jaar tijd heeft 
deze stoommachine, de grootste ter 
wereld, samen met de gemalen in 
Lijnden en Buitenkaag het immense 
Haarlemmermeer drooggelegd. 
Zelfs vandaag de dag is dat een hele 
prestatie, maar dit gebeurde ruim 
honderdvijftig jaar geleden!” Het 
plekje is verbazingwekkend stil, zelfs 
de nabij gelegen N201 is nauwelijks 
hoorbaar. “Het hoogteverschil dat je 
hier ervaart, maakt dat je nog beter 
beseft dat de grond onder je voeten 
ooit gewoon water was.”

Leeuw temt wolf
De plannen van waterbouwkundige 
Leeghwater voor de drooglegging van 
het Haarlemmermeer lagen al rond 

1640 op tafel, maar om-
liggende steden verzet-
ten zich. Leiden wilde 
zijn visrechten niet 
kwijtraken en Haarlem 
was bezorgd zijn sterke 
handelspositie te ver-
liezen als het Haarlem-
mermeer verdween. 
“Toch pleitte dichter 
Joost van den Vondel 
in zijn ‘Aen den Leeuw 
van Hollant’ [in 1641 - 
red.] voor drooglegging. 
In het gedicht stelt hij 
het water voor als een 
wolf die het lichaam 
van Holland, gesymbo-
liseerd als leeuw, van 
binnenuit aantast.” Pas 
tweehonderd jaar later 
hakte Koning Willem I de 
knoop door en besloot 
de ‘waterwolf’ te tem-
men: het water moest land worden. 

Energie en kracht
De strijd tegen het water is kenmer-
kend voor de geschiedenis van Ne-
derland. “Kijkend naar De Cruquius 
zie ik de energie, kracht en moeite 
die het heeft gekost om al dat water 
weg te pompen. Tegelijkertijd staat 

het voor mij ook symbool voor het 
huidige Haarlemmermeer: een 
economisch krachtige gemeente.” 
De technologische ontwikkelingen 
van toen hebben gezorgd voor de 
mogelijkheden van nu. “Kijk naar 
Schiphol en de werkgelegenheid die 
daarmee gepaard gaat. Maar we blij-
ven afhankelijk van de techniek, want 
zonder watermanagement staat ons 
land weer zó onder water.”

Verhaal dat verbindt
Onlangs stelde de gemeenteraad 
extra geld beschikbaar voor museum 
De Cruquius om het verhaal over de 
waterwolf en de landleeuw toegan-
kelijker te maken voor het publiek. 
“Inwoners van Haarlemmermeer 
komen overal vandaan. Eén ding heb-
ben ze gemeenschappelijk: de plek 
waar zij wonen. Het verhaal van die 
plek moeten ze kennen!”

Mijn Haarlemmermeer
Haarlemmermeer fuseert 1 januari 2019 met Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude. De acht wethouders en twee burgemeesters vertel-
len in de serie Mijn Haarlemmermeer over een bijzondere plek in de 
nieuwe gemeente die het bezoeken waard is. Deze keer: wethouder 
Derk Reneman van de gemeente Haarlemmermeer. Woensdag 21 
november zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe 
gemeente Haarlemmermeer.

Derk Reneman: “Kijkend naar De Cruquius zie ik de energie, kracht en moeite die het heeft gekost om al 
het water uit het Haarlemmermeer weg te pompen.” Foto: Jur Engelchor


