
Meer nieuws op www.haarlemmermeer.nl/nieuws

   

Krant van de gemeente Haarlemmermeer - Jaargang 13, nummer 34, donderdag 13 september 2018

Meer nieuws op haarlemmermeer.nl/informeer

Ontdek het 
buitenmuseum 
Haarlemmermeer
De tweede editie van Ontdek 
Hoofddorp op zaterdag 29 
september biedt 24 uur lang 
leuke, mooie, spannende 
en ontspannende activitei-
ten. Zoals fietsen door het 
‘buitenmuseum Haarlem-
mermeer’. Ontdek de 2000 
jaar oude geschiedenis van 
Haarlemmermeer door een 
route te fietsen langs de 
‘verhalenpalen’ in het land-
schap. Als schakels aan een 
ketting rijgen zij bijzondere 
plekken van het Haarlemmer-
meerse erfgoed aaneen. De 
begeleide fietstocht begint bij 
het Historisch Museum waar 
de tentoonstelling ‘Schakels 
aan de Ketting’ is te zien. 
Aanmelden voor de fiets-
tocht kan via uitinhaarlem-
mermeer.nl/evenementen. 
Hier zijn ook de bijna vijftig 
andere activiteiten van Ont-
dek Hoofddorp te vinden.

Meerlive
Liefhebbers van Meerlive 
kunnen van donderdag 13  
tot en met zondag 16 sep-
tember weer genieten van dit 
muziekfestival in het centrum 
van Hoofddorp. Op donder-
dag, vrijdag en zondag is de 
entree gratis, voor de zater-
dagavond moeten bezoekers 
wel een kaartje kopen. Tij-
dens deze 19e editie van het 
populaire evenement treden 
weer veel bekende artiesten 
op zoals Ruth Jacott, Yes-R, 
Glennis Grace, Tino Martin, 
Kraantje Pappie, Maan, René 
Froger en TOF! Partyband. 
Traditiegetrouw sluit Wolter 
Kroes de zondag af met Hol-
landse hits. Meer informatie 
en tickets voor de zaterdag-
avond via meerlive.nl.

Dit jaar staan onder meer  
Glennis Grace en René Froger op 
Meerlive. Foto: Renata Jansen

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 Dorps-
centrum Spaarndam, Ring-
weg 36, 2064 KK Spaarndam. 
Doel van de markt is inwo-
ners informeren over de 
veranderingen die de fusie 
met zich meebrengt. Zo ver-
anderen de belastingtarieven 
en vergoedingen in 2019 en 
kan iedereen straks met een 
vraag, klacht of wens terecht 
bij de gebiedsmanagers. 
Cliënten van jeugdzorg of 
mantelzorgondersteuning 
krijgen ook te maken met 
veranderingen. Ook wordt 
de laatste verjaardag van de 
gemeente gevierd met taart 
voor iedereen (op = op)! Kijk 
voor het hele programma op 
haarlemmerliede-haarlem-
mermeer.nl.

Website dit weekend onbereikbaar

Inwoners en ondernemers kunnen 
dit weekend de website van de 
gemeente niet raadplegen en geen 
aanvragen doen voor paspoorten, rij-
bewijzen, vergunningen en dergelij-
ke. Verantwoordelijk wethouder Tom 
Horn vindt het natuurlijk vervelend 
dat de gemeentelijke website twee 
dagen onbereikbaar is, maar de 

voordelen van de herinrichting van 
de ICT-apparatuur wegen wat hem 
betreft zwaarder dan de eventuele 
overlast in dit ene weekend. “Want 
door de operatie die we gaan uitvoe-
ren wordt onze externe en interne 
dienstverlening beter en betrouw-
baarder.”

HAARLEMMERMEER - De digitale dienstverlening van de gemeente 
Haarlemmermeer is komend weekend, van vrijdagavond 14 september 
18.00 uur tot maandagochtend 17 september 7.00 uur, niet bereikbaar. 
De reden is groot onderhoud van de ICT-apparatuur.

De appels en peren beloven dit jaar 
extra lekker te worden. “Doordat er 
deze zomer zoveel zon was, zijn de 
vruchten heerlijk zoet”, zegt Florian 
de Clercq, eigenaar van de Olmen-
horst. Jong en oud is van harte 
welkom om te komen plukken in de 
boomgaarden tijdens de weekenden 
en op woensdagmiddag. Vanwege 
het 25-jarig jubileum zijn er ieder 
weekend tot eind oktober feestelijke 
activiteiten, zoals een curiosamarkt, 
een barbecue, een puur-natuurmarkt, 
een wijnfestival, een bakfestival en 
nog veel meer.

Betovergrootvader De Clercq
De allereerste zelfpluk op de Ol-

menhorst was in 1994. “De huidige 
boerderij bestond toen honderd jaar. 
Dat eeuwfeest hebben we groots 
gevierd met allerlei publieksactivitei-
ten.” Het bedrijf is overigens nog een 
flink stuk ouder. In 1854 begon bet-
overgrootvader De Clercq het akker-
bouwbedrijf dat tot aan de dag van 
vandaag eigendom is van de familie. 
Aardappelen, tarwe en erwten wor-
den er alleen niet meer verbouwd. 
“We richten ons nu uitsluitend op de 
biologische fruitteelt.” 

Vanuit de hele regio
De zelfpluk is al 25 jaar een succes. 
“Er komen mensen op af van onder 
Rotterdam tot boven Alkmaar en van 
de kust tot voorbij Utrecht. De laatste 
jaren zien we ook veel expats. Ik denk 
omdat het in veel andere landen, meer 
dan in Nederland, gewoon is om in de 
herfst naar buiten te gaan om zelf fruit 
van het land te halen.” De Clercq ver-
wacht eind september/begin oktober 

in de weekenden zo’n zes- à zeven-
duizend bezoekers, al is dat natuurlijk 
ook afhankelijk van het weer.

Midden in de Randstad
Die populariteit is volgens de land-
goedeigenaar goed te verklaren: 
“Enerzijds kun je uitstekend biolo-
gisch fruit krijgen voor een aantrek-
kelijke prijs, anderzijds is het een 
leuk uitje voor het hele gezin. Lekker 
buiten in de natuur, en dat midden in 
de Randstad. Voor de kinderen zijn 
er activiteiten zoals ponyrijden, op de 
huifkar met trekpaard Jos en boog-
schieten. In onze Fruitloods kun je na 
afloop wat eten of drinken.”

Verwondering ervaren
De Clercq hoopt dat bezoekers op de 
Olmenhorst (weer) de verwondering 
ervaren over de werking van de na-
tuur en al het moois dat zij voort-
brengt. “Gelukkig hebben mensen 
steeds meer behoefte om te weten 
hóe hun voedsel ontstaat en wáár.” 
Biologisch telen is voor De Clercq 
vanzelfsprekend. “De manier waarop 
wij met de aarde omgaan moet ‘vol-
houdbaar’ zijn. Ik ben maar tijdelijk 

eigenaar van de Olmenhorst. Vóór 
mij zijn er vier generaties geweest 
en ik hoop dat er nog minstens vier 
generaties ná mij komen.”

Chique namen
Elstar en Jonagold zijn enkele 
bekende appelrassen die op de 
Olmenhorst worden geteeld. Extra 
trots is De Clercq op de minder 
bekende appels, de Santana en de 
Topaz (“mijn persoonlijke favoriet”). 
De perenrassen hebben chique 
namen als Conference, Doyenné 
du Comice, Triomphe de Vienne en 
Beurré Alexander Lucas. Per week 
wordt door experts van het landgoed 
gekeken welke soorten plukrijp zijn 
en worden specifieke boomgaarden 
vrijgegeven. Via social media en de 
website van de Olmenhorst wordt 
bekendgemaakt welke soorten er te 
plukken zijn.

De zelfpluk is van 15 september tot 
eind oktober in de weekenden en op 
woensdagmiddag; dagelijks geduren-
de de herfstvakantie. Kijk voor adres, 
route, openingstijden en overige 
informatie op olmenhorst.nl.

De website van de gemeente Haarlemmermeer is op zaterdag 15 en 
zondag 16 september niet bereikbaar. 

Foto: Shutterstock

Er komen mensen uit alle windstreken appels en peren plukken op de Olmenhorst. 
Foto: Renata Jansen

25e zelfpluk Landgoed de Olmenhorst van start
LISSERBROEK – Zie je een boomgaard vol rode en goudgele appels glan-
zend in de herfstzon, dan snap je dat Eva in het Paradijs de verleiding 
niet kon weerstaan. Zelf appels – én peren – plukken kan weer vanaf 
zaterdag 15 september op Landgoed de Olmenhorst. De 25e editie van 
de zelfpluk wordt feestelijk gevierd met veel activiteiten.

Fietsen tegen kanker

De 21e editie van Ride for the Roses ging afgelopen zondag met goed weer van start 
vanuit Expo Haarlemmermeer. In totaal hebben 5.000 deelnemers meer dan een half mil-
joen euro bij elkaar gefietst voor onderzoek naar hersenkanker. Elk jaar wordt bij 1.200 
mensen een kwaadaardige hersentumor vastgesteld. Door onderzoek kan het aantal 
mensen dat hieraan overlijdt worden teruggedrongen. Een deel van de opbrengt gaat 
naar een lokaal doel. Dit jaar is dat het Adamas Inloophuis in Nieuw-Vennep voor men-
sen met kanker en hun dierbaren. Foto: Ride for the Roses



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 20 september
17.00-17.15 uur Opening, mededelingen, definitief vaststellen van de 
  agenda en van de lijst van ingekomen brieven en stukken; 
  Stemming over de (her)benoeming leden jongeren-
  gemeenteraad. Raadzaal
17.15-18.15 uur Vragenuur. Raadzaal
18.15-19.00 uur Pauze.
19.00-20.30 uur Raadsdebat RKC onderzoek Deltaplan Bereikbaarheid 
  (2018.0058547). Raadzaal
20.30-22.00 uur Sessiedebat Actieplan Haarlemmermeer Smart City 
  (2018.0044713). Raadzaal
20.30-21.30 uur Sessie Voortgangsrapportage Luchthavenzaken 2017 
  (2018.0032601). Heijezaal
Ca. 22.15 uur Stemmingen.

 Raadsplein 13 september: gewijzigde agenda
Raadzaal: 19.00 uur: Sessiedebat Omgevingswet: Contouren voor de 
omgevingsvisie Haarlemmermeer (2018.0030265) / Omgevingswet: Veror-
dening fysiek domein en Besluit vergunningvrij bouwen Haarlemmermeer 
(2018.0030238) - gezamenlijk met de gemeenteraad van Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude; 21.00 uur: Sessie TransforMeerMonitor 2017. Heijezaal: 19.00 
uur: Sessie Kadernota Integrale Veiligheid 2018-2022. 
Op deze avond is er ook een besloten sessie over Stadscentrum Hoofddorp, 
Raadhuisplein en omgeving, gemeentelijke huisvesting, bereikbaarheid en 
parkeren (vervolg op de openbare sessie van 6 september).

Volgend Raadsplein is op donderdag 27 september.

■ 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.

Informatiemarkt 
Badhoevedorp
Er staan veel projecten op 
stapel voor Badhoevedorp. 
Hierover is op zaterdag 15 
september van 13.00-16.00 
uur een informatiemarkt in 
het dorpshuis aan de Snel-
liuslaan 35. Badhoevedorpers 
kunnen bijpraten met de 
leden van het projectteam 
en een animatie bekijken van 
het ‘nieuwe’ Badhoevedorp. 
Er is informatie over onder 
andere het centrumgebied, 
de plannen voor de Sloter-
brug, het tijdelijk gebruik 
van de A9 en woningen in 
Quatrebras. Ook wordt een 
presentatie gegeven over het 
Definitief Stedenbouwkundig 
Ontwerp (DSO) Badhoeve-
dorp Centrum. Kijk voor 
meer informatie op haarlem-
mermeer.nl/badhoevedorp.

De informatiemarkt afgelopen 
april. Foto: Henk Roolvink

Avond over Sloterbrug
De Sloterbrug tussen Bad-
hoevedorp en Sloten wordt 
in 2022 vervangen door een 
nieuwe brug. Inwoners en 
ondernemers zijn welkom op 
een informatiebijeenkomst 
hierover op woensdagavond 
19 september in restau-
rant Syriana, Akersluis 8 
in Amsterdam. Om zoveel 
mogelijk vragen te kunnen 
beantwoorden zijn er deze 
avond twee bijeenkomsten 
met hetzelfde programma. 
De eerste bijeenkomst start 
om 19.00 uur, de tweede om 
20.15 uur. Aanmelden kan via 
info@sloterbrug.nl. Graag 
aangeven voor welk tijdstip, 
19.00 uur of 20.15 uur, en 
met hoeveel personen. Meer 
informatie op sloterbrug.nl.
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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:

Badhoevedorp
Fokkerstraat, 20 september, 
weg half afgezet.
Havikstraat, 17 september, 
weg half afgezet.

Hoofddorp
Capricornus, 15 september, 
afgesloten.
Kruisweg, 16 september, lichte 
verkeershinder (open huis kerk).
Nieuwe Bennebroekerweg, 18-23 
september, verkeershinder (honkbal-
toernooi).
Pater Damiaanstraat, 20 september, 
weg half afgezet.

Lisserbroek
Magnolialaan en Gansoord, 17 sep-
tember-5 oktober, weg half afgezet.

Nieuw-Vennep
Mahlerlaan, 20 september, weg half 
afgezet.

Rijnlanderweg ter hoogte van nr. 1298 
(fietspad), 17-28 september, weg half 
afgezet.

Schiphol
Schiphol Boulevard, 20-21 september 
(’s nachts), weg half afgezet.
Cateringweg, 17-19 september 
(’s nachts), weg half afgezet.
Westelijke Randweg, 18-20 septem-
ber (’s nachts), afgesloten.

Spaarndam
Diverse wegafsluitingen op 
16 september (dorpsfeest).

Vijfhuizen
Vijfhuizerweg en N205, 14-16 septem-
ber, verkeershinder (Horse Event).

Zwanenburg
Nauerna, 17 september-1 februari 
2019, gefaseerde wegafzettingen.

Proefafsluiting op Zwanenburgerdijk

Werken aan de weg

Afgelopen week werd in de gemeen-
teraad gediscussieerd over de bouw-
plannen voor het centrum van Hoofd-
dorp. Tot mijn verrassing droeg het 
stuk waarover de discussie ging de 
titel Stadscentrum. Niet veel mensen 
durven het op dit moment toe te ge-
ven, maar Hoofddorp is toch echt een 
stad aan het worden. Te midden van 
de (straks) dertig andere kernen zijn 
de belangrijkste voorzieningen en wo-
ningbouw in het centrum van Haarlem-
mermeer te vinden. En daarbij mag je 
ook stedelijke allure verwachten. Daar 
wordt nu aan gewerkt. Denk bijvoor-
beeld aan Hyde Park, waarbij er in 
Hoofddorp een uitbreiding komt op het 
gebied van wonen en winkelen vanaf 
het station tot midden in het centrum. 
Daarnaast ondergaat ook het raadhuis 
een renovatie. Maar het belangrijk-
ste waar ik bij een stadscentrum aan 
denk, is toch de gezelligheid. Heerlijk 
flaneren tussen de winkels, van de 
ene naar de andere, niet alleen met 
een lijstje wat je moet hebben, maar 
je ook laten prikkelen door de diverse, 
inventieve ondernemers. Ontdek ver-
rassende plekken waar je wat kunt 
drinken of je laptop even kunt aanslui-
ten om te werken. De woonmilieus 

 

in Hoofddorp zijn misschien iets min-
der groen en ruim als in de overige 
kernen, maar wél op een steenworp 
afstand van alle voorzieningen. En dan 
- het hoge woord moest eruit in de ver-
gadering – als verbindende factor een 
mooi horecaplein voor het raadhuis en 
cultuurgebouw dat het hart van Hoofd-
dorp gaat worden. We noemen het nu 
nog horecaplein, maar dat is puur func-
tioneel. In de wandelgangen wordt 
het al een modern Vrijthof genoemd, 
naar het plein in Maastricht waar  
André Rieu iedere zomer zijn virtuosi-
teit toont. Een plein waar je ‘s morgens 
in alle rust een kopje koffie drinkt én ‘s 
avonds de levendigheid van een stad 
ervaart. Jawel, we hebben een stap 
gezet naar een complete gemeente 
met stedelijke allure en dorpse gezel-
ligheid.

 Column burgemeester 

Burgemeester Onno Hoes. 
Foto: Renata Jansen-Fotografie

ZWANENBURG - Op 24 september start de proefafsluiting voor het 
autoverkeer op de Zwanenburgerdijk. De afsluiting komt ter hoogte van 
de Lindenlaan en duurt twee maanden. Daarna wordt aan de hand van 
metingen en de ervaringen bekeken of de afsluiting blijft.

De Zwanenburgerdijk is een van de 
drukste stukken Ringdijk. Vooral tus-
sen de Kerkhoflaan en Dennenlaan is 
het druk, met bijna 5.500 auto’s per 
dag. Door de proefafsluiting neemt 
het doorgaand autoverkeer op de 
dijk af. De proef is onderdeel van het 
uitvoeringsprogramma Ringdijk en 
Ringvaart. Doel van dit programma 
is om de Ringdijk aantrekkelijker en 
leefbaarder te maken.

Lindenlaan
Uit berekeningen blijkt dat een af-
sluiting ter hoogte van de Lindenlaan 
het meest effectief is om het aantal 
auto’s op de dijk te verminderen. 
Met een verkeersmodel is in kaart 
gebracht welke routes het verkeer 
neemt als de dijk hier is afgesloten. 
Doorgaand verkeer gaat via de N200, 

bestemmingsverkeer via verschillen-
de omliggende wegen. Uit ervaring 
blijkt dat het model goed inzicht geeft 
in de verdeling van het verkeer, maar 
dat het niet precies de gevolgen per 
straat kan aangeven. Daarom komt er 
een proef om de afsluiting te testen. 

Omleidingsroutes
Tijdens de proef staan overal ver-
keersborden die het verkeer omlei-
den. De omleidingsroutes zijn op het 
kaartje hiernaaast te zien. Er komen 
verkeersregelaars bij onder meer de 
Lindenlaan, de Kerkhoflaan en de 
Domineeslaan. Mensen moeten na-
tuurlijk aan de nieuwe situatie wen-
nen en dat heeft tijd nodig. Daarom 
houdt de gemeente de situatie goed 
in de gaten en houdt zij tijdens de 
proef contact met de ondernemers-

vereniging en de dorpsraad. Op ver-
schillende plaatsen in Zwanenburg 
wordt het aantal auto’s gemeten. De 
resultaten van die metingen worden 
vergeleken met verkeerstellingen die 
in april 2017 zijn gedaan. 

Na de proef
Na de proef worden de resultaten 
onderzocht en besproken. Er wordt 
zowel naar de metingen als naar de 
ervaringen van bewoners, onder-
nemers en de dorpsraad gekeken. 
De proefafsluiting is geslaagd als 1. 
minder dan de helft van het verkeer 
dat nu op de Zwanenburgerdijk rijdt 
zich naar de achterliggende straten 
verplaatst en 2. de achterliggende 
straten niet te veel belast worden. 
Als de proef slaagt, kan de afsluiting 

worden omgezet in een blijvende 
maatregel. Zo niet, dan worden ande-
re plekken voor de afsluiting bekeken 
of komt er een andere maatregel om 
het doorgaande verkeer op de dijk 
tegen te houden.

Werkzaamheden N200
Om het effect goed te kunnen meten 
start de proefafsluiting voordat de 
werkzaamheden voor groot onder-
houd en vernieuwing van de boe-
zembruggen op de N200 beginnen. 
Tijdens deze werkzaamheden wordt 
veel sluipverkeer verwacht op de 
Zwanenburgerdijk.
Op ringdijk-ringvaart.nl staat meer 
informatie over de maatregelen in 
Zwanenburg en het uitvoeringspro-
gramma Ringdijk en Ringvaart.

Omleidingsroutes tijdens de proefafsluiting op de Zwanenburgerdijk. De routes worden 
met borden aangegeven.


