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Headville Skatepark participatieproof
HOOFDDORP - Skaters hebben zelf
de opening van Headville Skatepark in Floriande georganiseerd,
inclusief demo’s en wedstrijdjes.
Wethouder Marjolein Steffens-van
de Water vindt het geweldig dat ze
dat hebben gedaan. “Hoe meer dit
gebeurt, hoe beter!” De wethouder gaf de opening op zaterdag 23
september met haar bezoek een
officieel tintje.
Van jong tot oud(er), steppers, skaters,
BMX-ers en skateboarders, ze rollen
met wisselende snelheden soepeltjes
langs elkaar over de nieuwe skatebaan
in de Hoofddorpse wijk Floriande. Een
peuter, speen in de mond en knuffelkonijn over het stuur van zijn stepje,
glijdt langs een dertiger op rolschaatsen over de baan. In de halfpipe iets
verderop flippen skateboarders in de
lucht. Sommige toeschouwers kunnen hun verlangende blik nauwelijks
onderdrukken. Het liefst zouden ze
ook meedoen, zo aantrekkelijk ziet de
nieuwe skatebaan eruit.
Pure participatie
Wethouder Marjolein Steffens
(Participatie en Jeugd) roemt in haar
toespraak de jongeren vanwege hun
betrokkenheid. “Zij namen contact
op met de gemeente toen de voormalige skatebaan aan het Raadhuisplein te onveilig was. Het voorstel
voor de nieuwe plek kwam van hen
én ze dachten actief mee over de
inrichting.” Het nieuwe skatepark
in Floriande, door de jongeren zelf

Illustratie: Meerlanden

Startersplatform

Krap anderhalf jaar na sluiting van het skatepark op het Raadhuisplein is er nu het vernieuwde skatepark van maar liefst 1.500
vierkante meter aan de Deltaweg. Foto: Danny de Casembroot
omgedoopt tot ‘Headville Skatepark’,
is volgens Steffens een staaltje
pure participatie. “Een initiatief is
participatieproof als meedenken,
meepraten en meebeslissen is
gelukt. Behalve de jongeren waren
ook organisaties als MENES, Skate
On en Podium Duyker betrokken. Het
skatepark is dus een prachtig voorbeeld van jongerenparticipatie.”
Graffiti skyline
Patrick, Milan en Diaz zijn drie van

de jongeren die meedachten over de
nieuwe skatebaan. Milan: “Het is leuk
om mee te kunnen praten over iets dat
je zelf graag doet. Als gebruikers weten
we precies welke obstakels prettig
zijn.” Als dank voor de betrokkenheid
van alle jongeren, bood Steffens namens de gemeente een metersgroot
graffiti-kunstwerk aan dat zaterdag
ter plekke werd gemaakt door ‘graffiti
artist’ Joris Abbas: de skyline van
Hoofddorp waar de woorden ‘Headville
Skatepark’ prominent voor opdoemen.

1.500 vierkante meter
Februari vorig jaar werd de skatebaan
aan het Raadhuisplein in Hoofddorp
gesloten. De baan was onveilig en
opknappen te duur. Krap anderhalf
jaar later ligt er een 1.500 vierkante
meter groot vernieuwd skatepark aan
de Deltaweg. Volgens alle betrokken
jongeren een prima plek. Goed bereikbaar en geen woningen op korte
afstand waardoor de geluidsoverlast
miniem is. Lees het volledige artikel
op haarlemmermeer.nl/informeer.

Webinar vol inspiratie
voor puberouders
HAARLEMMERMEER - Pubers in huis…dat is voor veel ouders best
een uitdaging. Naast leuk en lief kunnen pubers ook onvoorspelbaar,
onuitstaanbaar en emotioneel zijn. Een beetje inspiratie is voor ouders
dan wel fijn en handig. Kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve
geeft in opdracht van Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) op woensdag
4 oktober 20.30-21.30 uur een gratis webinar vol eyeopeners, voorbeelden en praktische tips.
“Wat je als ouder van een puber
vooral veel moet doen is hummen”,
zegt Tischa Neve. Hummen? “Veel
‘hmmm….hmmm…’ zeggen als je
kind onredelijk, boos, verontwaardigd
of opgewonden is. Luisteren zonder
te oordelen”, verduidelijkt ze. “Ga niet
preken, oplossingen aandragen, tips
geven of relativeren. Geef je kind de
ruimte om z’n verhaal te vertellen en
probeer je te herinneren hoe het was
om zelf puber te zijn. We hebben het
allemaal meegemaakt!”
Hormonen
In haar webinar (online lezing) gaat
Tischa kort in op wat er allemaal
gebeurt bij jongeren tussen de tien
en zestien jaar: in hun hersenen, in
hun ontwikkeling, met hun hormo-

Waar laat ik mijn spaarlamp,
wat doe ik met mijn chipszak en mag een melkpak bij
het plastic? Iedereen twijfelt
weleens wat in welke bak
hoort. Dat is niet meer nodig.
Meerlanden en gemeenten
introduceren de digitale
Afvalzoeker. Dit is een handig
hulpmiddel waarmee inwoners kunnen opzoeken wat
in welke bak hoort. De Afvalzoeker laat ook zien wat er
van het afval gemaakt wordt.
Een melkpak? Dat wordt
gerecycled tot wc- en tissue
papier. Meerlanden houdt
de Afvalzoeker up-to-date,
maar inwoners kunnen zelf
ook suggesties doen wat er
nog kan worden toegevoegd.
Check afvalzoeker.nl.

nen. En wat de gevolgen daarvan
zijn voor hun gedrag. “Het helpt als
je begrijpt waar dat gedrag vandaan
komt. Dat pubers slecht kunnen plannen, afspraken vergeten, laat gaan
slapen heeft allemaal te maken met
iets in hun hersenen. Dat kunnen ze
niet zomaar veranderen. Het is geen
onwil, maar onmacht.”
Verbinding
Hoe je daarmee om kunt gaan, daar

Thema van het Startersplatform Haarlemmermeer op
woensdag 18 oktober is ‘personal branding’, over zakelijke performance en profilering. Gastspreker Zabeth
van Veen van ImagoMatch
vertelt deze avond onder
meer over de kracht van
onderbewuste beïnvloeding
en hoe je die optimaal kunt
inzetten. Startersplatform
Haarlemmermeer is voor
startende ondernemers die
de afgelopen drie jaar een
bedrijf zijn begonnen of die
van plan zijn dit binnenkort
te doen. Vier ondernemers
krijgen de kans op een heuse
zeepkist hun onderneming
in het zonnetje te zetten. De
avond is van 19.00 tot 22.00
uur in het raadhuis in Hoofddorp. Deelname is gratis,
aanmelden kan via haarlemmermeer.nl/startersplatform.
Aanmelden voor de zeepkist
via ondernemersplein@haarlemmermeer.nl.

Verzoek geheimhouding
persoonsgegevens

De puberteit is een pittige tijd voor zowel kind als ouder. Foto: Shutterstock
gaat het grootste deel van het webinar
over. “Het belangrijkste is dat je het
contact en de verbinding met je kind
houdt. Vandaar ook dat hummen.” Lachend: “Ja, ik weet dat het makkelijker
gezegd dan gedaan is. Daarom geef
ik veel praktische tips en voorbeelden,

Vier webinars
Van 2-8 oktober is de Week van de Opvoeding. Daarom organiseert
het CJG Haarlemmermeer op 4 oktober in samenwerking met Tischa
Neve een gratis en interactief webinar over pubers. Dit is het eerste
van een serie van vier. Een webinar is een lezing of workshop die je
thuis via je computer, tablet of smartphone kan volgen. Bij een interactief webinar kun je via een chatfunctie vragen stellen en antwoord
krijgen. Ook wie op 4 oktober niet live kan kijken, kan zich aanmelden,
want voor de deelnemers blijft het webinar een maand lang beschikbaar. Na het webinar over pubers volgen nog ‘Hoe help ik mijn kind
de scheiding door?’ (19 oktober), ‘Help ik ontplof’ (11 januari 2018) en
‘Opa’s en oma’s als medeopvoeders’ (1 februari 2018).
Meer informatie via cjghaarlemmermeer.nl.

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

ook uit eigen praktijk. Ik heb jarenlang
bij de jeugdreclassering gewerkt, het
zijn niet de makkelijkste pubers waar
je dan mee te maken hebt.”
Pubers zijn leuk
Tischa heeft net de laatste hand aan
haar boek ‘Pubers zijn leuk’ gelegd,
dat 20 november verschijnt. “De
puberteit is een pittige periode voor
zowel kind als ouder. Kinderen moeten leren op eigen benen te staan en
verantwoordelijkheid nemen. Daar
hoort bij dat ze grenzen opzoeken.
Als ouder moet je leren loslaten en
verantwoordelijkheid geven, je raakt
de grip op je kind kwijt. Voor beiden
is het een proces. Ik wil ouders hulp
en inspiratie bieden om dat proces
makkelijker en leuker te maken.”
Aanmelden voor het webinar ‘Pubers!’ kan via cjghaarlemmermeer.nl.

Bij de gemeente staan
persoonsgegevens van
alle inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP).
Persoonsgegevens zijn
onder meer naam, adres
en geboortedatum. De
gemeente mag deze informatie doorgeven aan andere
overheidsorganisaties en
aan instanties zoals pensioenfondsen, verzekeraars
en spaarfondsen. Wie niet
wil dat de gemeente zijn of
haar gegevens aan andere
instanties doorgeeft, kan
om geheimhouding vragen.
Geheimhouding vragen kan
niet voor het verstrekken van
informatie aan overheidsorganisaties, zoals de Belastingdienst, de politie of de
Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW). Meer informatie,
ook over de manier waarop
een verzoek om geheimhouding kan worden ingediend,
op haarlemmermeergemeente.nl (in zoekbalk intypen
‘geheimhouding persoonsgegevens’).

Vlinders vangen tijdens
‘Ontdek Hoofddorp’

Vlinders vliegen niet alleen
overdag, er zijn ook nachtspecialisten. In Nederland
alleen zijn er al 2.400 verschillende soorten. Je ziet ze
alleen minder vaak. Ooit het
gefladder gehoord van vlinders die op strooptocht gaan
in de nacht? Het is bijzonder
hoeveel variatie er zit in de
geluiden die de verschillende
soorten maken. Wie deze bijzondere vlinders in het echt
wil zien, kan zich inschrijven
voor de excursie ‘nachtvlinders vangen’ tijdens Ontdek
Hoofddorp op 30 september.
Om 22.00 uur wordt er verzameld bij Papa’s Beach House.
Vanaf daar neemt de polderecoloog de deelnemers een
uur mee het bos in om nachtvlinders te spotten. Meer
informatie en inschrijven via
uitinhaarlemmermeer.nl/evenementen.

De nachtpauwoog. Foto: iStock

Weekendafsluitingen A4

Vanaf morgen is drie weekenden achter elkaar de A4 in
de richting Den Haag tussen
knooppunt Burgerveen en
Leiden afgesloten. Het asfalt
wordt dan vervangen door
zoab (zeer open asfaltbeton).
Het gaat om het weekend
van 29 september-2 oktober,
het weekend van 6-9 oktober
en het weekend van 13-16
oktober. Ieder weekend
begint de afsluiting vrijdagavond 21.00 uur en eindigt
maandagochtend 5.00 uur.
Verkeer wordt omgeleid.
Automobilisten moeten
rekening houden met extra
reistijd. Meer informatie via
rijkswaterstaat.nl, @Rijkswaterstaat of 0800 8002.

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.

Vier generaties Gorthuis bakkers
HOOFDDORP - “Kijken naar Laurel
& Hardy in de tot bioscoop omgebouwde meelzolder boven de
bakkerij. Nog krijgen we klanten in
de winkel die als kind bij opa Gorthuis films keken.” Aria Gorthuis
vertelt hoe de liefde voor films
van vader op zoon is overgedragen. “Mijn man Peter is de vierde
generatie Gorthuis bakkers en ook
hij maakt en monteert graag filmpjes in zijn vrije tijd, maar brood
bakken is echt zijn passie.” Zondag
1 oktober viert de bakkerij haar
95-jarig bestaan.
In het centrum van Hoofddorp, aan
de parallelweg langs de Kruisweg
staat de winkel en daarachter de
bakkerij van Gorthuis. “Ooit liep er
een slootje en moesten klanten eerst
een bruggetje over voor ze de winkel
in konden.” De bakkerij en de winkel
staan nog steeds op de plek waar
het oktober 1922 allemaal begon.
“Overgrootvader Gorthuis was het
liefst een café annex bioscoop gestart, maar vermoedelijk bracht dat te
weinig ‘brood op de plank’ en koos hij
voor het bakkersvak. Gelukkig, anders
hadden wij nooit als vierde generatie
het bedrijf kunnen voortzetten!”
Gorthuis’ geheim
Ook het assortiment is door de jaren
heen flink uitgebreid. “Vroeger was
de keuze simpel: wit, bruin of volkoren. Tegenwoordig kunnen klanten
kiezen uit tachtig soorten brood.”
Zelf runnen Peter en Aria de bakkerij
sinds januari 1999. De veranderingen gaan door. “Mensen zijn steeds
bewuster bezig met hun eten.
Vezelrijk brood, zonder toevoegingen
vinden ze belangrijk. Ook verkopen
we steeds meer desembrood, dat

Aria en Peter Gorthuis in hun bakkerij die op 1 oktober 95 jaar bestaat. Foto: Danny de Casembroot
niet met gist gerezen is.” Er zijn zelfs
klanten die speciaal uit Den Helder
komen voor hun volkoren brood.
“Om de paar weken worden twintig
broden ingeladen. Ons geheim?
Goed kneden en lange rijstijden.”
Open (zon)dag 1 oktober
Zondag 1 oktober is de bakkerij van
11.00 -14.00 uur open. Bezoekers
zijn welkom om te proeven, voelen,

ruiken én vragen. Televisiepresentator Viktor Brand zal mensen ‘dat-hebik-nou-altijd-al-willen-weten’-vragen
ontfutselen en voorleggen aan de
Gorthuis-bakkers. Natuurlijk laten de
bakkers van Gorthuis die dag zien
hoe ze hun oliebollen maken. “Al
twee jaar op rij met goud bekroond
hè, door het Nederlands Bakkerij

Centrum.” Kinderen kunnen een
speurtocht door de bakkerij doen.
“Ook onthullen we die dag een
nieuw Haarlemmermeers product.
Eén tip: het is geen brood! Dus niet
het desembrood ‘Jubeltje’ dat nu in
de winkel ligt.”
Lees het volledige artikel op
haarlemmermeer.nl/informeer.

Column burgemeester
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.

Tien jaar geleden verscheen uw eerste
column. Lang volgehouden, toch?
“Inderdaad. Om precies te zijn op 27
september 2007, vijf maanden na mijn
aantreden, verscheen de eerste. Dit is
precies de vierhonderdste: nog een
mijlpaal. Een column is een mooi middel om een boodschap uit te dragen,
een onderwerp ter discussie te stellen of uit te leggen. En, als het goed
is, ook een afspiegeling van wat er in
onze polder leeft. Ik heb daarom altijd
geprobeerd om op de actualiteit in te
gaan. Hoewel vooruitblikken en terugblikken, zeker met een historische
betekenis, mij ook niet vreemd zijn.
Vaak kwamen daarbij vanzelfsprekend
ook onderwerpen uit de portefeuilles van de wethouders aan de orde.
Gemiddeld in bijna de helft van de columns. In een dynamische gemeente
als Haarlemmermeer is er altijd wel
wat te melden. Zoals over het feit dat
we vrijwel elk jaar door Elsevier worden bestempeld als de economisch
sterkste gemeente van Nederland. Of
als we op het gebied van duurzaamheid weer eens vooroplopen in ons
land. En ook op bijvoorbeeld sociaal
en cultureel gebied worden steeds

Burgemeester Theo Weterings.
Foto: Renata Jansen-Fotografie
weer stappen voorwaarts gemaakt.
Echter, het is niet altijd zonneschijn.
Denk daarbij aan de vliegrampen met
Turkish Airlines en MH17. Belangrijk
is daarbij dat de nabestaanden een
mooie plek hebben om te herinneren
en te gedenken. Ook dat is Haarlemmermeer. De komende jaren komen
nog voldoende goede en minder
goede gebeurtenissen op ons pad om
over te schrijven. Ik noem daarbij in ieder geval het samengaan op 1 januari
2019 met onze buurgemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Dat
is een wenkend perspectief, dat de
nieuwe gemeente Haarlemmermeer
tot een nog sterkere factor maakt in
het hart van de Randstad. Daar blijven
we met zijn allen hard aan werken. En
daarvan blijf ik verslag doen in deze
wekelijkse column.”

Werken aan de weg
Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:

Zwaanshoek
Brug over de Ringvaart, 2 oktober24 november, afgesloten.

Een compleet overzicht van de nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen staat op
haarlemmermeer.nl/verkeershinder. Voor smartphones is er haarlemmermeer.
nl/werkenaandeweg.

Meer nieuws op haarlemmermeer.nl/informeer

 Raadsplein
17.00-17.15 uur
		
		
17.15-18.15 uur
18.15-19.00 uur
19.00-20.30 uur
		
21.00-22.00 uur
		
Ca 22.15 uur

5 oktober
Opening, mededelingen, definitief vaststellen van de
agenda, van de verslagen van 7 september en van de lijst
van ingekomen brieven en stukken. Raadzaal
Vragenuur. Raadzaal
Pauze.
Sessiedebat versnelling woningbouwproductie
(2017.0037218). Raadzaal
Sessie beleidsnotitie planning- en controlcyclus 2017
(2017.0040561). Raadzaal
Stemmingen.

 Raadsplein 28 september
Raadzaal: 19.00 uur: sessie ongewijzigd voortzetten voucher hulp bij het
huishouden 2018 en 2019; 20.30 uur: sessiedebat kredietaanvraag en concept ruimtelijke uitgangspunten Beukenhorst-West/M.e.r.-beoordeling woningbouw Beukenhorst-West te Hoofddorp (mogelijk gedeeltelijk besloten).
Heijezaal: 19.00 uur: besloten sessie grondexploitatie commercieel motorbrandstofverkooppunt Benelite Hoofddorp; 20.30 uur: sessie werkplan en
begroting 2018 Metropoolregio Amsterdam.
Op 12 oktober is er geen Raadsplein. Eerstvolgend Raadsplein is op
donderdag 19 oktober, aanvang 17.00 uur.
		
■ 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

‘De wereld is niet in één dag toegankelijk’
HAARLEMMERMEER - Ze heeft het in haar agenda laten zetten: maandag 2 oktober begint de Week van de Toegankelijkheid. Als wethouder
die verantwoordelijk is voor onder meer inwoners met een beperking en
de inclusieve samenleving, wil ze deze niet zomaar voorbij laten gaan.
Een gesprek met wethouder Marjolein Steffens-van de Water. “We kunnen de wereld niet in één dag anders maken.”
Dit is alweer de zestiende Week van
de Toegankelijkheid. Schiet het al een
beetje op in de polder met die toegankelijkheid?
“De jaarlijkse Week van de Toegankelijkheid is een landelijke campagne
van Ieder(in). Dat is een landelijk
netwerk van samenwerkende organisaties van cliënten. Haarlemmermeer sluit daar dit jaar bij aan omdat
het VN-verdrag voor de rechten
van mensen met een beperking of
aandoening meer vraagt van ons als
overheid, en van onze samenwerking
met andere partijen. Dit verdrag gaat
over mensenrechten. Het kabinet
stemde er juist vorig jaar mee in om
een stevigere juridische basis te leggen. Als stok achter de deur, want er

is méer nodig, niet alleen in Haarlemmermeer, om ook mensen met een
beperking goed te behandelen en
discriminatie en sociale uitsluiting uit
te bannen.”
De gemeente is er dus voorlopig nog niet
klaar mee?
“Duidelijk is dat het nog altijd nodig
is om op goede toegankelijkheid te
letten voor iederéén. We moeten dus
maatregelen blijven treffen, vooral
voor inwoners die vanwege hun
beperking of aandoening letterlijk
maar ook figuurlijk tegen obstakels
aanlopen. Die maatregelen voor toegankelijkheid moet je breed opvatten.
De doelgroep trouwens ook. Ik heb
het niet alleen over de rolstoeler, ik

Pluim voor vrijwilligers
De Boskern in Overbos

Wethouder Marjolein Steffens-van de Water reikte op Burendag, afgelopen zaterdag, de
Meer voor elkaar-pluim uit aan vrijwilligers in sociaal-cultureel centrum De Boskern in
Overbos. Foto: Jur Engelchor

heb het ook over mensen
met een chronische
ziekte, een visuele
beperking, een psychiatrische aandoening. Alle
mensen dus die hinder
kunnen ervaren in hun
deelname aan de lokale
samenleving. Of ze nu
consument zijn, betaald
werken, onderwijs genieten, zelfstandig wonen,
als ze hun stem uitbrengen, noem maar op. Eind
vorig jaar brachten we dit
gemeentebreed in beeld
aan de hand van onze
Lokale Inclusie Agenda
2017. Ons inclusiebeleid
is en blijft een kwestie
Marjolein Steffens-van de Water: “Het blijft nodig te letten op goede toegankelijkheid voor iederéén.”
van ‘werk in uitvoering’.
Foto: Jur Engelchor
Dat is niet erg, niet gek
ook, want we kunnen de
wereld niet in één dag anders mavoor ouderen onder begeleiding en
creter maken waaraan behoefte is,
ken. En het is ook nog eens zo, dat
‘Samen Vitaal’ van Sportfondsen in
en daarnaar handelen. Er ligt ook
de ene groep mensen weer net wat
het Sportcomplex Koning Willemgeen duidelijke normering vanuit
andere maatregelen nodig heeft dan
Alexander. Met wat extra coördinatie
de rijksoverheid. We moeten onze
de andere. Soms is écht maatwerk
en begeleiding maken zij een heel
eigen focus bepalen. Toegankelijknoodzakelijk.”
actieve manier van contact leggen
heid is dus van ons allemaal. En het
met anderen mogelijk voor ouderen
idee is nu dat alle kleine stapjes
Is dat VN-verdrag nu een steun in de rug, die daarmee moeite hebben.”
samen een heel grote stap kunnen
of een nieuwe, grotere opdracht?
zijn. Daarbij hebben we heel hard
“Ik denk beide. Haarlemmermeer
Maar de opdracht is dus ook uitgebreid?
de mening en ideeën van mensen
heeft de afgelopen jaren op diverse
“Zeker. Want het VN-verdrag benodig, die zelf hinder ervaren. Daar
gebieden stappen gezet, ook zonder
noemt behalve politieke en burgerwil ik graag meer ruimte voor geven,
VN-verdrag. In die zin is het een steun rechten, zoals gelijke behandeling en
in onze eigen werkprocessen, in
in de rug. We hebben gewerkt aan
zelfstandig kunnen stemmen bij vergezamenlijke trajecten met bedrijfysieke toegankelijkheid. We hebben
kiezingen, ook andere levensgebieven, instellingen en bewoners. We
recent nog gebieden aangepakt bij de
den waarop deelname voor iedereen
merken nu al in trajecten waar we
Toolenburgerplas en in het Haarlemin gelijke mate mogelijk moet zijn.
dat doen, dat we kunnen verbeteren
mermeerse Bos. We werken met
Het kunnen werken, deelnemen aan
zonder op andere principes zoals
organisaties aan meer toegankelijke
onderwijs of vrijetijdsbesteding, het
efficiency te hoeven inleveren. We
evenementen zoals Mysteryland.
toegang vinden tot digitale informatie leren interessante dingen in onze
Enerzijds gaat het over fysieke
en dienstverlening van bedrijven en
digitale dienstverlening. Dankzij een
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Landschapstroonrede van Kader Abdolah is poëtische reis
NIEUW-VENNEP - De mens creëert het landschap, maar wordt
tegelijkertijd door het landschap
gevormd, betoogt Kader Abdolah.
Tijdens de Landschapstriënnale
sprak de schrijver op de derde
dinsdag in september de Landschapstroonrede uit. Op Landgoed
Kleine Vennep nam hij zijn publiek
mee op een poëtische reis, van het
paradijs naar de ruimte en van Iran
naar Nederland.
Onlangs stond hij op een berg in
Zuid-Afrika, vertelt Kader Abdolah. Hij
genoot van de omgeving en nam er
een foto van. “Maar toen ik die bekeek, was het landschap daarop niet
zo mooi als in het echt. Er ontbrak
iets.” Wat ontbrak op de foto, was de
boer die daar aan het werk was en
die Abdolah expres buiten beeld had
gelaten. De schrijver realiseerde zich
dat mens en landschap elkaar aanvullen. “Juist de mens geeft de natuur
en het landschap betekenis. Zonder
iemand om ernaar te kijken bestaat
het landschap niet.”
Fascinatie
Of het nu fans van Abdolah of fans
van het landschap (of van allebei) zijn,
veel belangstellenden zijn die dinsdagmiddag naar de grote schuur van
Landgoed Kleine Vennep gekomen.
De organisatie van de Landschapstriënnale had de schrijver gevraagd zijn

fascinatie voor het landschap onder
woorden te brengen in een heuse
Landschapstroonrede. Het is de
tweede keer dat een dergelijke rede
wordt uitgesproken. Drie jaar geleden was de eer aan schrijver Kester
Freriks en journaliste Joyce Roodnat.
Geheim
Het mooie, poëtische verhaal van
Abdolah draait om de relatie tussen
mens en landschap. “Het eerste
landschap was het paradijs. Sinds
Adam en Eva daaruit zijn verdreven,
is de mens een reiziger en een
zoeker. Waar zijn wij naar op zoek?
Naar het geheim van de natuur, de
betekenis van het leven. Die zoektocht drijft ons voort over de hele
aarde en zelfs de ruimte in. En overal
waar we komen, creëren we nieuwe
landschappen.”

Open landschap
De mens creëert het landschap,
maar anderzijds vormt het landschap
ons ook. “Elk landschap creëert
andere mensen, met een eigen taal,
cultuur en religie.” Abdolah geeft een
voorbeeld dat tot veel plezier in de
zaal leidt. “In Nederland kunnen een
man en een vrouw gewoon tegen
elkaar zeggen ‘ik vind je leuk’. Dat
komt doordat het landschap hier zo
vlak en open is. Daardoor kunnen jullie rechtstreeks met elkaar communiceren.” In het bergachtige Iran, waar
de schrijver oorspronkelijk vandaan
komt, zou dat volgens hem ondenkbaar zijn. Daar verloopt de liefdesverklaring via tal van omwegen en
obstakels.

van jullie voorvaderen” zegt hij na
afloop van de lezing. “Dat maakt het
landschap mooi. Maar nu is de beurt
aan jullie om te dromen.” Hij vertelt
over een Haarlemmermeerse boer
die hij zojuist gesproken heeft. “Zijn
vader was hier vroeger ook boer,
maar het ging niet goed met het
bedrijf. Hij, de zoon, was weggegaan
maar de polder bleef trekken. Nu is
hij terug en heeft het boerenbedrijf
weer opgepakt, maar op een heel
andere manier dan zijn vader. Juist
door heel goed te kijken naar wat de
natuur en het land kunnen geven,
kan hij succesvol boeren.”

Niet in een kastje
Het is ons lot, onze ‘opdracht’, om
te blijven worstelen met de natuur
en het landschap, volgens Abdolah.
“Een tijdlang hebben de mensen
gedacht dat ze de natuur konden
beheersen. Wij dachten dat wij de
koning op aarde waren. Maar dat zijn
we niet. We kunnen de natuur niet
in een kastje stoppen. We moeten
niet knijpen en knippen, maar juist
de kracht van de natuur ontdekken.
Alleen zo kunnen we het geheim van
het leven ontdekken en wie wij zelf
zijn.”

Voorvaderen
In het Haarlemmermeerse polderlandschap ziet Abdollah “de dromen

Feestelijke afsluiting Landschapstriënnale
De hele maand september was de Landschapstriënnale 2017 op Landgoed Kleine Vennep. Op zaterdag 30 september sluit dit evenement af
met het Festival van het Landschap, een feestelijke bijeenkomst voor
jong en oud georganiseerd door NVTL, Nederlandse Vereniging voor
Landschaps- en Tuinarchitectuur. Met workshops, pitches en korte
discussies over onder andere ‘The Next Identity’, Gezond Landschap,
Emotioneel landschap en Het Onderwaterlandschap. Tot slot is er een
borrel en een slotfeest op het erf van Landgoed Kleine Vennep. Middagprogramma is gratis, het avondprogramma kost 25 euro inclusief
diner en drankjes. Inschrijven via landschapstriënnale.com.
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Schrijver Kader Abdolah: “Sinds Adam en Eva uit het paradijs zijn verdreven, is de mens
een reiziger en een zoeker.” Foto: Jur Engelchor

