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Zij houden onze
voeten droog
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vaas gaan eerst
door vele handen
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Altijd Hier! bij de hand? En jouw bedrijf onder de aandacht?
Altijd en overal zichtbaar
en direct in contact met de
inwoners en bezoekers van
Kaag en Braassem? Dat kan
voortaan in de nieuwe Hier!
in de regio-app. De app
biedt volop mogelijkheden
voor het promoten van jouw
bedrijf/organisatie, speciale
actie, activiteit of vacature.
Wil je jouw onderneming ook
optimaal onder de aandacht brengen
in deze app? Aarzel dan niet en neem
contact op met Elsbeth Haasdijk
voor de diverse mogelijkheden.

HIER! IN DE REGIO-APP

De Hier! in de regio-app is gratis te downloaden voor mobiele
telefoon en tablet. Met onze app is de gebruiker continu op
de hoogte van het laatste lokale nieuws en van de leukste
activiteiten in de gemeente. Daarnaast biedt de app ﬁjne achtergrondinformatie, adressen, routes en tips uit Kaag en Braassem.
De app kent de volgende rubrieken: nieuws, agenda, ontdek,
beleef, routes, watersport, eten & drinken, winkelen en praktische
informatie.

VOORBEELD
VAN EEN
AGENDABERICHT

Banner menuscherm

Mail: Elsbeth@hierinderegio.nl
Telefoon: 06-3176 7180

VOORBEELD
VAN EEN
NIEUWSOVERZICHT

Banner
nieuwsberichten

Banner agenda
en faciliteiten

Je spullen goed
en veilig opslaan?
Dat kan bij
‘t Kabel Opslag
in Nieuw Vennep

Adres
Telefoon
E-mail
Website

Rijnlanderweg 1421, 2153 KE Nieuw-Vennep
0252-622128
info@hetkabelopslag.nl
www.hetkabelopslag.nl

De opslagboxen zijn dagelijks toegankelijk tussen 7.00 en 23.00 uur
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Tips van de redactie

Inhoud

ELK NUMMER VERTELLEN HIER! MEDEWERKERS IETS OVER HUN
FAVORIETE PRODUCTIE OF BIJDRAGE AAN DIT NUMMER.

6
8
13
14
14
15
16

ACCOUNTMANAGER

Elsbeth Haasdijk
De afgelopen maanden zijn we druk bezig
geweest met de bouw van onze Hier! in de
regio-app. Ik ben supertrots op het eind
resultaat dat we met elkaar hebben bereikt
en blij met de positieve reacties van de
gebruikers. De komende tijd blijven we de
app verbeteren en uitbreiden. Heb jij ‘m ook al
gedownload?
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(EIND)REDACTEUR

Jeannette van Haastert

Voor deze Hier! togen we naar het hoofdkantoor van Hoogheemraadschap Rijnland.
Een tot dan toe ook voor mij vrij onzicht
bare organisatie. Ik had er een interview
met drie bevlogen mensen, die er elke dag
alles aan doen om het waterhuishouden op
peil te houden. Bijna alle huizen hier staan
immers meters onder NAP. Dat we onze voeten droog houden, is niet zo vanzelfsprekend.
Ook vinden we schoon water heel gewoon,
maar is het dat ook? Een razendinteressant
interview dus. Beetje jammer dat we na een
strak anderhalf uur werden ‘weggejaagd’ uit
de vergaderruimte. De volgende groep stond
alweer voor de deur...
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Hier! en Daar!
Is er nog toekomst voor de boeren?
Combi-job: Lars werkt als boer én in de bouw
Starter in de regio: leefstijlcoach
Genomineerd in de regio: beautyspecialist (1)
De week van: Thijs Brambach
Deze tocht leggen bloemen af voor ze
in de vaas staan
Toen: T-shirts drukken aan de keukentafel
Het Hoogheemraadschap: dit doet het voor ons
Heb jij de Hier! online-app al op je telefoon?
De Veense veiling zoekt verhalen
‘Het bedrijf’ overnemen in een bedreigde 		

sector: lastig of niet?
Fotorubriek
Al 60 jaar in de chrysanten(stek)
Starter in de regio: personal trainer
Genomineerd in de regio: beautyspecialist (2)
Zorg- of hulpvraag? Mannie en Yvonne helpen je
Gemeentenieuws: terug in Hier!
Column Patrick

De coverfoto werd deze keer gemaakt door:
John van Haestregt

STAGIAIRE

Joyce Huigsloot

Als student Journalistiek leek Hier! in de regio
mij een goede plek om mijn schrijfervaringen
te verbeteren. Mijn eerste weken heb ik dan
ook als een fijne tijd ervaren. Met mijn eigen
schrijfstijl leesstukken maken van mensen
in je omgeving die mooie en indrukwekkende verhalen te vertellen hebben, is een leuke
eerste ervaring.
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Best Budget

BIGGER

& better

DEALS

Greeploos

Voor al uw schilderen behangwerk!

Groencentrum

Ruime keuze in
fleurige boeketten
en mooie,
grote en kleine
kamerplanten!
En niet te vergeten,
alles voor in de tuin.

Normaal

€ 14.228,-

best deal!

€ 7.114,-

-50%

Schoolbaan 28
2371 VJ Roelofarendsveen

Hazenpad 1 – Roelofarendsveen
www.deveensebukker.nl

www.han-dejong.nl
06 20 35 53 90

SEKTEMEISJE HANNELORE
BEZOEKT
ROELOFARENDSVEEN

CM
OPSTELLING 305

Auteur Frank Krake verzorgt samen met
Hannelore van Otterloo een indrukwekkende
avond naar aanleiding van het boek
Hannelore, het meisje uit de sekte.

best deal!

-50%
MEERPRIJS
VAATWASSER

€ 350,-

Datum: 27 februari
Locatie: Café de Buren, Sotaweg 136
Roelofarendsveen
Aanvang: 20.00 uur (deur open 19.30 uur)
Kaarten: € 7,50 verkrijgbaar bij de Veenerick
of via info@veenerick.nl

€ 5.772,-

€ 2.850,-

Fotostudio
Veefkind

Noordeinde 116A • LEIMUIDEN

www.FotostudioveeFkind.nl

Tel. 0172 506 130 • www.bestbudgetkeukens.nl
Geen enkele klus
een probleem
voor de gebroeders
van Veen

Alle prijzen en
informatie in deze
advertentie zijn
onder voorbehoud
van fouten en
wijzigingen.

Maikel van Veen

LEIMUIDEN

06-52 66 88 51
Maikel van Veen
Maikel
van Veen
06-52 66 8806-52
51
66 88 51

Martin van Veen

Wij onderscheiden ons door:
• Kwaliteit
• Goede omgang met kinderen
• Wij maken foto’s in onze eigen
studio of op locatie
• Bestelmogelijkheden via onze
webshop zonder dat we foto’s op
internet plaatsen! Dus 100% veilig

06-22 90 70 31
Martin
van Veen
Martin van Veen
06-22 90 70
06-22
31 90 70 31

Roelofarendsveen

www.mmvanveenschilderwerken.nl

Roelofarendsveen
Roelofarendsveen

www.mmvanveenschilderwerken.nl
www.mmvanveenschilderwerken.nl
H01 ADV.indd 4
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Voorwoord
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H. Marsm

Dit gedicht heeft jarenlang bij ons op het keukenraam gehangen en doet
mij zo denken aan hier, aan Kaag en Braassem en hoe mooi we hier
wonen. Ik ben nog iedere dag blij dat ik vanuit Vlaardingen hier terecht
ben gekomen. Misschien beseffen we het niet iedere dag, maar we
treffen het wel. Je bent zo in de polder en via het water kun je ook overal
komen. Je bent zo buiten!
Hier! in de regio magazine is ook ontstaan uit liefde voor Kaag en Braassem en het verbinden van mensen, het zorgen voor saamhorigheid! We
maken Hier! dan ook met elkaar en voor elkaar.
Het werd echter wel tijd voor een nieuwe stap en nu is de Hier! online-app
er. Mede dankzij het geld van de co-ﬁnancieringsregeling Rijn en Veenstreek en de provincie Zuid-Holland hebben we deze app kunnen realiseren.
De app is erop gericht om inwoners én bezoekers te vertellen wat voor
moois we allemaal in onze gemeente hebben. Je vindt er zaken als
Nieuws, Agenda, Ontdek (met achtergrondverhalen over Kaag en Braassem) en Beleef (met bezienswaardigheden, uitjes en arrangementen).
Maar ook vind je er – natuurlijk – Routes (om te varen, wandelen en te
ﬁetsen), Watersport, Eten & drinken, Overnachten, Winkelen en een tab
met algemene, praktische informatie. Dus als je het nog niet hebt gedaan: download de Hier! online-app in de app-store (apple) of play-store
(android) en ontdek zelf hoe compleet onze app is.
En natuurlijk ligt hier voor je ook weer een mooi nummer, al zeg ik het
zelf. In een nieuw jasje. Het werd tijd voor weer een nieuwe look, aan de
ene kant iets strakker, maar in de lay-out juist weer met wat meer speelse
elementen. Ik hoop dat jullie het mooi vinden.
Ik wil er toch graag nog één verhaal uitlichten, dat van Niko van Brussel,
over de boze boeren en waarom zij boos zijn. Ik snap het nu beter, na het
lezen van het artikel. Daarnaast zijn Hier!-stagiaire Joyce en ik samen op
bezoek geweest bij jonge boer Roel van Leeuwen, die ondanks wat er nu
speelt heel veel zin heeft in de toekomst. En er bewust voor kiest om boer
te worden! Best knap in deze roerige tijd.
Heel veel leesplezier!

PS ik hoor graag wat jullie van de Hier! online-app vinden.

v.l.n.r. Miranda Castelein, Dirk Straathof, Lion
Zandvliet (bouwers van de app) en Elsbeth
Haasdijk tijdens de lancering van de app.
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MIRANDA CASTELEIN is graﬁsch vormgever en fotograaf. Negen jaar geleden bedacht zij Hier! in
de regio magazine. Al jaren woont ze met veel plezier in de gemeente Kaag en Braassem. ‘Er zijn nog
steeds zoveel mooie verhalen te vinden. En die willen wij graag vertellen, oﬄine en nu ook online.’

11-02-2020 15:37

Hoe is het met...
In Hier! en Daar! staan steeds twee families
centraal. De ene familie koos ervoor
te vertrekken, de andere kwam hier in
Kaag en Braassem wonen.

‘In het Westland wordt
altijd gevraagd:
van wie ben jij er een?
Dat is serieus erger daar’

…David Luijendijk, die vanuit het Westlandse De Lier als
‘Eko-logisch kweker’ terechtkwam op de Veense Floraweg en er
sinds begin dit jaar ook woont.
Het kweken van groente zit David Luijendijk in het bloed. De
kassen van zijn familie in De Lier produceren sinds jaar en dag
paprika’s. Een nog jonge David doorliep de middelbare tuinbouw
school, om daarna ook het vak in te gaan. ‘Maar dag in, dag uit
alleen maar paprika’s kweken, daar werd ik niet gelukkig van’,
zegt hij in zijn kas aan de Floraweg. ‘Ik ging op de veiling werken
en keek goed rond wat er nog meer te koop was in groenteland.
Een advertentie voor een beheerder van een biologische kwe
kerij in Tunesië trok mijn aandacht. Ik ben het uiteindelijk niet
geworden, maar mijn interesse in biologisch kweken was ge
wekt. Ik ben toen in Nederland gaan kijken of zoiets hier al
was. Zo kwam ik bij een kwekerij in Nieuwe Wetering terecht.’
Maar dat bleek echter nog te vroeg. ‘We gingen failliet. De vraag
naar biologische producten was zo’n vijftien, twintig jaar geleden
nog onvoldoende om een bedrijf mee te onderhouden.’

NA MAGERE JAREN…

Met zijn maten begon hij vervolgens een eigen biologische
kwekerij in Roelofarendsveen. ‘In 2007 konden we dit complex
huren. Er volgden nog een paar magere jaren, maar na 2010 nam
de vraag naar biologische producten enorm toe. In 2013 ging
ieder zijn eigen weg en kon ik het perceel kopen. Ik teel hier
veldsla, rucola, postelein, raapstelen; allemaal snelgroeiende
rassen. De veengrond van Roelofarendsveen is bij uitstek
geschikt voor het telen van groente.’ Het gaat inmiddels zo
goed met het telen en verkopen, dat voor een deel in de
winkel achter de kas gebeurt, dat David en zijn vriendin
Suzan een huis hebben kunnen bouwen bij het be
drijf. Al die jaren woonden zij nog in Delft. Pas op
1 januari betrokken zij hun nieuwe huis. ‘Het lijkt
hier echt op De Lier. Maar buitenstaanders wor
den hier eerder geaccepteerd dan in het West
land. Daar wordt altijd meteen gevraagd: van
wie ben jij er een? Dat is serieus erger daar.’

NU INBURGEREN

Hoe het inburgeren in de Veen gaat ver
lopen, weet David nog niet. ‘Ik hoef ook
eigenlijk niet van het erf af. Toch kent de
buurt ons al vrij goed dankzij de winkel.
En scholieren komen in vakanties en
weekends graag op de kwekerij werken.
Ik verbouw groenten en in de winkel ver
kopen we ook biologische producten uit
de regio, zoals yoghurt, honing, jam, brood,
vlees en vleesvervangers. Hoe Roelof
arendsveen echt is, ga ik nog meemaken.
We gaan de zomer tegemoet. Hapje eten hier
of daar, de feestweek, het komt eraan. Ik speel
ook nog tennis. Maar dat doe ik nog in De Lier. Ik
dubbel met mijn moeder. Vandaar.’
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Daar

…Cok van der Geest-Schuur, die werd geboren in Zoeterwoude,
ruim vijftig jaar in Rijpwetering woonde en sinds kort weer terug
is op haar geboortegrond.

Hoe is het met...

De bijna tachtigjarige Cok is in de Rip bij veel inwoners nog
bekend van de slagerij in het dorp. ‘Ik leerde mijn man Anton
kennen in Zoeterwoude. Hij werkte in de slagerij van zijn broer
Theo. Na ons huwelijk zijn we in Rijpwetering gaan wonen,
waar we de slagerij van zijn ouders konden overnemen.
Ik was toen 23 jaar en mijn man 25.’ De jaren verstreken, die winkel liep goed en er werd achter de zaak
een slachterij en worstmakerij gebouwd. Tot het
noodlot toesloeg. ‘Helaas is mijn man vroeg
overleden. Hij was nog maar 53.’

Tekst: Gijs Korevaar

ALLES OPGESLOKT

‘Door die nieuwe slachterij zaten we diep in
de schulden bij de bank. Toen hij overleed,
kon ik de zaak niet in mijn eentje voortzetten en moest ik de winkel verkopen. De
nieuwe eigenaar is er niet lang gebleven.
Alle middenstand verdween in die jaren
uit de kleine dorpen. Ook uit Rijpwetering.
De slagerij, de groenteboer, de rijdende
melkboer, de manufacturenzaak, de slijterij: alles is nu weg. De grote supermarkten
hebben alles opgeslokt. Alleen als je in het
loopje naar zo’n supermarkt zit, maak je nog
een kans. Maar in een dorp krijg je hooguit
de vergeetboodschapjes. De mensen trekken
naar de grote winkels.’ Na de verkoop van de
slagerij in 1986 ging Cok in de slagerij van haar
neef werken. ‘Ik voelde me veel te jong om te gaan
zitten niksen. En er moest natuurlijk ook brood op de
plank komen. Ik heb er tot mijn 72ste gewerkt. Dat vond ik
geen punt, want ik vond het werk leuk.’

DE CIRKEL IS ROND

Inmiddels voelt Cok zich in Zoeterwoude als een vis in het
water. ‘Ik woonde in een huurhuis in Rijpwetering en kon ook
reageren op huurwoningen in Zoeterwoude. Ik was al een keer in
dit appartement op bezoek geweest, bij een oude schooljuf van
me. Ik dacht toen: daar zou ik wel willen wonen. En toen kwam
het vrij en kon ik erin trekken. Alles is gelijkvloers, lekker warm,
vlak bij de supermarkt en met gezellige buren. Ik ga hier niet
meer weg.’
Maar heeft ze, na zoveel jaren in Rijpwetering, niet ook een beetje
heimwee naar haar oude dorp? Vrolijk lachend: ‘Wil je een eerlijk antwoord? Nee. Natuurlijk heb ik er gezellig gewoond. En ik
was ook een gezellige buurvrouw, dat moest ik nog zeggen van
mijn oude buurvrouw waar ik onlangs op verjaardagsvisite ben
geweest. Maar verder kom ik er niet veel meer. Ik fiets veel, maar
dan ga ik eerder de kant op van Alphen, Benthuizen of Delft. De
weg naar Rijpwetering ken ik zo goed. Die hoef ik niet meer zo
nodig te zien.’

‘Heimwee naar mijn
oude dorp? Wil je
een eerlijk antwoord?
Nee, ik mis het niet’
7

H01 Hier en Daar JH.indd 7

11-02-2020 17:19

8
H01 Niko Stikstofprobleem JH.indd 8

11-02-2020 17:20

Politiek

Is er nog toekomst voor de boeren?

Tekst: Niko van Brussel.
Beeld: Jan Willem Ouwerkerk.

boos
‘We zijn

		heel boos’
De wegen stonden vol met tractoren, het
Malieveld barstte uit z’n voegen en de
provinciehuizen werden belaagd. Ook boeren
uit Kaag en Braassem deden mee aan de
massale protesten. Wat is er mis? Hoe heeft
het zover kunnen komen? Hier! sprak met
twee bestuurders die ook gingen actievoeren.

M

elkveehouders Kees van Rijn en
Martijn van Os zijn beiden bestuurslid van LTO-Noord. Zij houden, samen met 68 andere melkveehouders,
6029 melkkoeien in het weidelandschap van Kaag en Braassem¹.
Ruim negentig procent laat zijn
koeien in de wei en in dit geval: in de polder. En dat wordt
volgens een recent onderzoek van de gemeente hogelijk
gewaardeerd. ‘Koeien in de polder is natuur’: 87 procent
van de geënquêteerden was het eens met die stelling. Hoe
dan ook: feit is dat het oer-Hollandse landschap van Kaag
en Braassem er heel anders uit zou zien zonder de boeren.
Er komt geen hovenier aan de groene weilanden te pas en
het kost de gemeente niks.

Halve veestapel?

Het is nog winter, de koeien lopen in de stal als Hier! op
bezoek is op Kees’ boerderij in Ofwegen, tussen Woubrugge
en Hoogmade. Kees melkt er negentig koeien en Martijn
op zijn boerderij bijna tachtig. Martijn heeft ook nog
240 mestvarkens. Ook zij stonden met hun tractor op het
Malieveld en bij het provinciehuis.
Kees van Rijn: ‘Het is een optelsom van jaren geweest, maar
de druppel waren de uitspraak dat de veestapel moest
worden gehalveerd en de stikstofmaatregelen. We kregen
de afgelopen jaren steeds weer nieuwe regels opgelegd (zie
kader, red.) en als iedereen dan in de tussentijd twintig- of
vijftigduizend euro heeft geïnvesteerd en bij een varkenshouder in Brabant stallen worden bezet, terwijl ze worden
uitgemaakt voor dierenmishandelaars, dan is het op een
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Hun koeien moesten weg,
maar de heilige koeien
mochten wel blijven?
Dat nooit. De tractoren
werden gestart

gegeven ogenblik genoeg. We zijn naar het Malieveld
geweest en ook twee keer naar het provinciehuis, want de
provincie wilde er nog een schepje maatregelen bovenop
doen. Je moet je voorstellen dat ieder veehouderijbedrijf in
het verleden een milieuvergunning heeft gekregen. Die is
gebaseerd op de hoeveelheid plekken waar in de stal koeien
kunnen staan. Die plekken zijn niet allemaal bezet, dat kost
geld: momenteel tussen de zes- en achtduizend euro per
plek. Als veehouder had je dus op een gegeven moment een
vergunning om meer koeien te mógen houden, ook al heb
je die mogelijkheid nog niet gebruikt – we noemen dat de
latente ruimte. De provincie wilde die ruimte uiteindelijk
ook afpakken.’

voor de hoeveelheid fosfaat die je produceerde. Sommige
boeren hadden hun stal op tijd vol gezet, maar anderen weer
niet. Het kwam er uiteindelijk op neer dat iedereen acht
procent moest inleveren. En dat betekent dus dat iedereen
sowieso acht procent ruimte in zijn stal over heeft, maar de
meesten nog meer.’
Dat nieuwe fosfaatbeleid heeft in boerenkring toen al tot veel
discussie geleid, want hoe moest het verder als je wel een
flinke stal hebt, maar in een deel geen koeien meer mocht
houden? Ook de biologische boeren die minder mest produceerden, moesten acht procent inleveren. Maar, zo vonden
zij: wie veroorzaakt nou eigenlijk het mestprobleem? Dat zij
toch de grote, intensieve boeren?

Melkplas en boterberg

(Heilige) koeien

Er is sinds 1984 heel veel beleid gemaakt om de groei en de
milieubelasting van de landbouwsector te reguleren. Boeren die koeien hielden, mochten tot 2015 maar een beperkte
hoeveelheid melk naar de fabriek brengen. Er waren tijden
dat er veel te veel melk was. Er was een melkplas en een
boterberg. Het teveel werd voor een garantieprijs opgekocht
door de Europese Unie. De melkquota moesten voorkomen
dat die plas en berg steeds groter werden. Je kon rechten
kopen om melk te produceren. Als je te veel melk afleverde
bij de fabriek moest je een ‘superheffing’ betalen. Dat beleid
is een aantal jaren geleden afgeschaft. Er kwam veel meer
vraag naar melkproducten. De Chinezen wilden bijvoorbeeld
alleen nog maar melkpoeder uit Nederland, want dan wisten
ze dat het goed was.
Martijn van Os: ‘Het melkquotum werd in 2015 afgeschaft.
Heel veel veehouders wilden toen hun stal vol zetten, gaan
groeien. Dat kostte wel heel veel geld en dat kon natuurlijk niet iedereen direct opbrengen. Zo’n tachtig tot negentig procent dacht dat je daar wel een aantal jaar over zou
kunnen doen. Maar na drie maanden werd er al aan de rem
getrokken. Er kwam nieuw beleid; nieuwe regels om de groei
van de zuivelsector te beperken. Er kwam een datum waarop
gekeken werd hoeveel vee je had en daar werden later weer
fosfaatrechten aan gekoppeld. Dit was bedoeld om de toename van het melkvee te beperken. Je kreeg een vergunning

Hoe verdeel je als boeren de beschikbare ruimte om te
groeien? En hoe als je die ook nog moet delen met de bouw
en de industrie en Schiphol en de auto? Meer koeien betekent meer mest en in die mest zitten fosfaat en stikstof,
dat zijn stoffen die nodig zijn om gras te laten groeien. Een
gedeelte daarvan wordt niet opgenomen door het gras, maar
komt in de bodem, het oppervlaktewater en de lucht terecht.
In het Europees milieubeleid zijn daar regels voor opgesteld
(zie kader, red.)
En toen kwam de stikstofcrisis. Heel kort door de bocht
komt die op het volgende neer. Bij alle menselijke activiteiten – zoals in de bouw, de vliegbranche, de industrie, de
landbouw en bij autorijden – komen stikstofverbindingen in
de lucht. Als dat er te veel zijn, zijn die schadelijk voor de
gezondheid en de natuur. In Nederland hebben we nog
natuurgebieden waar bijzondere soorten voorkomen die
we graag willen behouden. Daar hebben we op Europees
niveau afspraken over gemaakt. Hier in de buurt zijn dat
onder andere de Duinen en de Nieuwkoopse Plassen. Die
willen we graag mooi houden met de planten, insecten en
andere dieren die daar voorkomen. Als stikstof neerslaat in
die gebieden, verdwijnen die bijzondere soorten. Bijzondere
planten kunnen niet tegen te veel stikstof. Als die planten
verdwijnen, verdwijnen ook de insecten die weer als voedsel dienen voor vogels en andere dieren. Met als gevolg dat
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BELEID EN REGELS VOOR DE
LANDBOUW SINDS 1984

1984 Productierechten • Begrenzing van het aantal
varkens en pluimvee
1984 Melkquotum • Begrenzing van melkproductie
1987 Meststoffenwet • Rechten voor mestproductie
1987 Gesloten periode voor uitrijden mest
1990 Wet Bodembescherming • Besluit gebruik
meststoffen
1991 Nitraatrichtlijn van de EU (netwerk voor toezicht
op grondwater) • Maximale gebruiksnorm
170 kg N/ha/jaar
19932006 MINAS (MINeraal AangifteSysteem) op het
niveau van de boerderij • Boete voor verlies van
nutriënten
2000 EU-Kaderrichtlijn Water • Kwaliteit van
het oppervlaktewater
2006 Toepassing van normeringssysteem
voor mineralen
2007 Emissiearme huisvesting van dieren in
nieuwe stallen
2014 Verplichte mestverwerking
2015 Aﬂopen van de Europese melkquotumregeling
2015 Nationale voorwaarden voor groei zuivelsector
2018 Fosfaatrechten voor melkveehouders
ter beperking van de toename van melkvee

zo’n gebied met die bijzondere planten en dieren geleidelijk
aan van karakter verandert. En dat is wat we niet willen.
(Overigens zijn er natuurlijk nog veel meer oorzaken van
de achteruitgang van de natuur, maar die horen niet in dit
artikel, red.) Wat stikstof betreft: er zijn te veel schadelijke
stikstofverbindingen. Dat moet minder: de stikstofruimte
is beperkt en moet worden verdeeld tussen de industrie, de
bouw, het verkeer (ook het vliegverkeer) en de landbouw. De
bouw werd stilgelegd. Dat ging niet alléén over stikstof, maar
het gooide wel olie op het discussievuur. De bouw stilleggen
in een tijd van woningnood? Toen een politicus voorstelde
dan maar het aantal koeien en varkens met de helft te verminderen, werden de boeren boos, heel erg boos. En Schiphol dan? En de industrie en de bouw en het autoverkeer?
Hun koeien moesten weg, maar de heilige koeien mochten
wel blijven? Dat nooit. En de tractoren werden gestart.

Industrie, Schiphol of landbouw…

De strijd om de stikstofruimte bleef dus niet beperkt tot de
landbouw. Ook andere sectoren eisten hun ruimte op. Kees:
‘Er waren drie provincies, waaronder Zuid-Holland, die dachten er nog een stapje bovenop te kunnen doen, ten koste van
de landbouw. Zij wilden de latente ruimte – die boeren dus
al in hun vergunningen hadden en in de toekomst wilden
benutten als ze meer geld hadden – afpakken. Ze wilden die
weer uitgeven aan andere sectoren, zoals de industrie, de
bouw en de luchtvaart. En toen brak mijn klomp. Alsof dat
ten goede zou komen aan de natuur… Maar goed, dat is door
onze acties gelukkig van de baan.’ Martijn vult aan: ‘Of het
de bouwlobby was, weet ik niet, maar er is wel een spelletje
gespeeld. Op vrijdag kwam er een brief van de minister en op
maandag was er al een brief van deze drie provincies dat ze
er nog zwaarder in gingen zitten. Maar volgens mij werken
ze in het weekend niet op het provinciehuis. Dat hadden ze
vast van tevoren al afgesproken. Dat was de reden waarom al
die boeren bij de provinciehuizen stonden en er een deur uit
reden. In eerste instantie wilden de provincies nog volhouden: precies de drie provincies waar de meeste een grootste
industrieën zitten. Dat is toch niet toevallig? Zij hadden er
het meeste baat bij om die stikstofruimte te gebruiken.’

En de natuur dan?

Als het aan de landbouworganisaties ligt, mag in de strijd
om de stikstofruimte ook het Europese Natuurbeleid, dat is
vastgelegd in de Natura 2000-gebieden, op de helling. (Kaag
en Braassem heeft overigens geen Natura 2000-gebied. Er
zijn wel wat natuurgebiedjes, maar die staan niet op de
Europese lijst.) Eigenlijk zijn er slechts twee manieren om
die gebieden anders in te richten, zo verordende het Europees Hof van Justitie. Er moet een wetenschappelijke fout
zijn gemaakt bij het aanwijzen van zo’n Natura 2000-gebied óf de natuurbeschermingsdoelen moeten onhaalbaar
zijn. Dit geldt echter allebei níet voor de Nederlandse Natura
2000-gebieden. De enige manier om deze gebieden aan te
passen, is om binnen de EU de regels te veranderen. En dat
is een erg lange weg om te gaan. En wat zouden de gevolgen
van aanpassing zijn voor de andere natuurgebieden in Europa? Kees vraagt zich af of je de doelen van het natuurbeleid
überhaupt wel kunt realiseren. ‘Mijn organisatie LTO heeft
daar berekeningen over gemaakt en zelfs als je al het vee
in Nederland opruimt, dan krijg je volgens die berekeningen
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INTENSIEF ÉN EFFICIËNT

De Nederlandse landbouw is heel intensief, maar ook
heel eﬃciënt. Er wordt per hectare veel geproduceerd,
maar er komt, vergeleken bij andere landen, naar rato
maar weinig fosfaat en stikstof in het milieu terecht. In
het Europese beleid is daarom geregeld dat de bedrijven hier meer mogen bemesten dan in andere Europese landen. Daar moet dan wel een vergunning voor
worden aangevraagd. Een bedrijf moet daarvoor aan
twaalf voorwaarden voldoen. Zo moet bijvoorbeeld de
grond worden gemonsterd door een erkend laboratorium. Dat rapport met een analyse moet samen met
een bemestingsplan worden ingeleverd. Dit beleid
wordt derogatie genoemd. In het voorjaar van 2020
besluit de EU of ook dit jaar weer derogatievergunningen
worden verleend.

nog niet gewenste stikstofniveau om die doelen te realiseren.’ Martijn: ‘Dat is ook de grootste angst onder de boeren.
Stel dat je heel veel vee opruimt en de natuur gaat nog verder
achteruit: waar is het eind? Waar eindigt dit dan?’

Bronnen: ¹cbs.nl, ²Centraal Plan Bureau

Kringlooplandbouw de toekomst?

Uit een recent onderzoek van de gemeente spreekt veel
waardering voor de koeien in de polder. Zoals eerder vermeld: de mensen die aan het onderzoek hebben deelgenomen zien koeien in de polder als ‘natuur’. Dat gaat natuurlijk
meer over het landschap, maar dat mag er dan ook zijn: dit
oer-Hollands landschap wordt door boeren onderhouden
en daar worden ze niet voor betaald. Boeren produceren
voedsel en hun inkomen moet uit de melk komen. Sinds de
Tweede Wereldoorlog zijn zes van de zeven bedrijven er mee
opgehouden. Blijven er wel boeren over?
In de winkel betaal je ongeveer een euro voor een liter melk.
Voor biologische volle melk zelfs 1,30 euro. Kees over de
melkprijs: ‘Op het moment krijg ik ongeveer veertig cent per
liter, voor biologische melk krijgt een boer ongeveer 48 cent.
Maar die prijzen schommelen. Ik krijg twee cent meer voor
een liter, omdat ik een On the way to PlanetProof-keurmerk
heb. Dat is een nieuw keurmerk, waarbij je ook aan strenge
eisen moet voldoen, zoals een lage ammoniak- en CO2-uitstoot en dierwelzijnseisen.’ PlanetProof-boeren en -tuinders
werken aan schonere lucht, vruchtbare bodem, een goede
waterkwaliteit en dierenwelzijn. Ze besteden aandacht aan
meer natuur op het landbouwbedrijf, circulair afval verwerken en recyclen. De eisen voor PlanetProof worden ieder jaar
herzien en waar mogelijk aangescherpt. Kees: ‘Het is niet
hetzelfde als het biologische keurmerk, maar het schuurt
er tegenaan. Als het aan de minister ligt, gaan we over naar

‘Dat is onze grootste angst:
stel dat je heel veel vee
opruimt en de natuur
gaat nog verder achteruit:
waar eindigt dit dan?’
kringlooplandbouw, maar niemand weet nog hoe dat er in
de praktijk uit gaat zien. Er rijzen genoeg vragen, want: op
welke schaal moet je dan denken? Kunnen en mogen we
dan nog exporteren? De Franse wijnboeren moeten toch ook
ergens met hun wijn naartoe?’

Wie wordt er nog boer?

De kringloopgedachte: zien jonge boeren daar een toekomst
in en wil de consument een hogere prijs betalen? Het blijft
afwachten hoe de prijzen zich ontwikkelen en of er nog
voldoende bedrijfsopvolgers zijn. Het bedrijf van Kees is al
over genomen door zijn zoon. ‘Ik werk bij mijn zoon en dat is
goed.’ Maar nog ieder jaar neemt het aantal bedrijven af en
wordt het moeilijker om een redelijk inkomen te verdienen
in de melkveehouderij. Bij Martijn van Os wordt daar nog
niet echt over nagedacht – zijn dochter is pas twaalf –, maar
hij maakt zich wel zorgen over de toekomst: ‘De jaarlijkse
kostprijs gaat harder omhoog dan de melkprijs. Elk jaar krijg
je wel een aantal brieven; zus gaat anderhalf procent omhoog en zo gaat zes procent omhoog. Veel kosten stijgen en
wij kunnen dat niet doorberekenen. Boeren werken 60 tot
80 uur in de week en de vraag is wat je daarvoor wil verdienen. Gemiddeld genomen zitten we amper op een modaal
inkomen; dat is 36.000 euro per jaar². Maar voor zoveel uren
werk zou je eerder verwachten dat het een bedrag met vijf
nullen was.’ Kees: ‘Maar je blijft het doen, omdat het een manier van leven is. We vinden het bijna het leukste beroep ter
wereld.’ Martijn: ‘Stoppen is vaak ook geen beste optie, want
dan komt de belastingdienst langs en word je met alle regels weer hard aangepakt…’ Hij is even stil en vervolgt dan:
‘Weet je wat ik zorgelijk vind? Vroeger werd er binnen het
gezin bijna gevochten om wie er boer zou worden en het bedrijf zou overnemen. En nu hoor je iedereen om je heen zeggen: ‘Ik stimuleer ze niet.’’ Kees wil als laatste nog wel iets
zeggen over de urgentie van boeren: ‘Natuurlijk wij vinden
het landschap ook mooi, maar we zijn in de eerste plaats
voedselproducenten. Daar mag weleens wat meer aandacht
voor zijn. Ik denk dat Nederland zich best wel zorgen mag
maken voor over vijftien tot twintig jaar. Want wie blijft er
zorgen voor het voedsel? Als wij er niet meer zijn, waar komt
dat dan vandaan?’
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Ondernemen

Lars werkt als boer
én in de bouw

Tekst: Wendy de Liefde
Redactionele samenwerking

De combinatie van zijn werk
als uitvoerder bij onder meer
Ploeg kozijnen en als vee
houder, dát is waar het hart van
Lars Castelijn (27) dagelijks
sneller van klopt. ‘Het voelt
goed om in beide functies
duurzaam bezig te zijn.’
Het is 2016 als Lars Castelijn afzwaait
als fulltime boer, nadat hij vier jaar met
zijn ouders samenwerkte op hun melk
veehouderij in Rijpwetering. In dat dorp
groeide hij op met zijn ouders en twee
zussen. ‘Als kleine jongen molk ik na
schooltijd de koeien al met mijn vader.
Niet altijd even leuk, want veel vrije tijd
was er niet. Maar nu ik ouder ben – en zelf
afgestudeerd veehouder – zie ik wel wat
een prachtvak het eigenlijk is.’

MOEIZAME JAREN

De familie verkoopt na wat moeizame
jaren met pijn in het hart de helft van
de boerderij. De andere helft, met zestig
koeien, een stuk land en een melkrobot,
blijft in eigen beheer. ‘De veehouderij staat
zwaar onder druk’, vertelt Lars. ‘Hoe hard
we ook werkten, het gewenste resultaat
bleef uit. We verkochten de helft en ik
begon voor mezelf. Zo kwam ik bij Ploeg
kozijnen terecht, waarvoor ik nu tachtig
procent van mijn tijd werk.’
Bij Ploeg kozijnen startte Lars eerst als
monteur. Hij groeide door tot Uitvoerder
Zakelijke Projecten. ‘Het mooie aan dit
werk? De verantwoordelijkheid. Ik stuur
graag. Ik haal altijd eerst informatie
binnen, om die daarna door te vertalen
naar de praktijk. En ik heb voorkennis
als oud-monteur. Ik weet wat betreft de

informatie en communicatie waar de
tekortkomingen liggen.’

FAMILIEBEDRIJF

Maar hoezeer die rol hem ook op het lijf
geschreven lijkt, Lars’ hart ligt toch echt
in de veehouderij. Daar is hij na zijn werk
dan ook nog volop te vinden. Trots is hij
op zijn ouders, die de boerderij ondanks
alle ontwikkelingen – denk aan de stikstofcrisis en de lage melkprijzen – al
jaren draaiende houden. Uiteindelijk wil
Lars het bedrijf van hen overnemen.
‘Dat is mijn grote droom. Hoewel ik de
combinatie van het leven als boer en als
uitvoerder graag behoud. Het voelt goed
om in allebei de functies steeds bezig te
zijn met duurzaamheid. En Ploeg is gewoon een mooie organisatie. Knap toch,
hoe een familiebedrijf zo uitgegroeid is?’

DUURZAAM BOEREN

Lars vertelt over de duurzame ontwikkelingen op de boerderij. ‘Zo zorgen we
dat we het land optimaal bemesten en
geen producten verspillen. Ook halen we
onbruikbare tulpenbollen uit De Veen.
Daar smullen onze koeien van. Omdat
we de bollen mengen met gras, geven zij

er goede melk van. Waar wij weer heerlijke, pure kaas en andere zuivelproducten
van maken, die we in onze eigen winkel
verkopen.’ En ook bij Ploeg kozijnen staan
duurzaamheid en circulariteit hoog in het
vaandel. Lars: ‘Onze kozijnen zijn onderhoudsarm, gaan gemiddeld veertig jaar
mee. En we recyclen zoveel mogelijk restmaterialen, scheiden afval en profiteren
volop van onze zonnepanelen. We willen
in 2030 zoveel mogelijk circulair zijn.’
Hij heeft nog een tip voor iedereen die
meer wil bijdragen aan een duurzame
wereld. ‘Weg met die tuinen vol tegels.
Planten zorgen dat het water beter
wegloopt. Al kies je alleen maar voor
gras: die ene aanpassing is al zoveel
beter voor het milieu!’

Ploeg kozijnen
Pesetaweg 45
2153 PJ Nieuw-Vennep
(0252) 500 900
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Starter in de regio!

Genomineerd in de regio!

Op naar een
gezonde leefstijl

‘Bij de top drie,
echt bizar!’

Wil je afwisselender en gezonder eten, maar
weet je niet hoe? Voel je je futloos? Of baal je
van die knellende broek? Riact Coaching uit
Roelofarendsveen helpt.

Anderhalf jaar geleden startte Maaike Krul haar
schoonheidssalon SkinStyle in Roelofarendsveen. En nu al heeft ze een nominatie op zak als
Beauty Award Newcomer of the Year 2020.

Rianne Koek is gediplomeerd gewichtsconsulent en voedingsadviseur. Met haar praktijk Riact Coaching coacht en begeleidt
ze mensen naar een gezonde manier van leven. Rianne: ‘Goed
in je vel zitten is zo belangrijk. Uit een gezond voedingspatroon
kan zoveel meer worden gehaald dan een paar kilo minder op de
weegschaal. Je voelt je zelfverzekerder, energieker en hebt vaak
minder last van kwaaltjes. En dat gezonde patroon gaat goed samen met genieten. Gezond eten, voldoende bewegen, maar ook
af en toe een wijntje als je dat wilt: het gaat om de balans.’ Riact
Coaching helpt je met die gezonde leefstijl, waardoor je lekker
eet én lekker in je vel zit.

Maaike is in haar salon gespecialiseerd in diverse huidbehoeften,
gecombineerd met ontspanning. Vooral mensen met acné, littekens, huidveroudering of gevoelige huid weten haar te vinden.
Dat ook de mystery guest haar wist te vinden, was een verrassing voor Maaike. ‘Supergaaf, ik had het niet verwacht. De Beauty
Award is de hoogst gewaardeerde vakwedstrijd in Nederland.
Dat ik in de top drie zou belanden, durfde ik niet te dromen. Voor
mij de bevestiging dat ik op de goede weg zit.’

Benieuwd wat Riact Coaching voor jou kan doen? Neem contact
op voor een gratis kennismakingsgesprek. Het traject wordt voor
een groot deel vergoed door de zorgverzekeraar. Kijk op de website om te zien wat je terugkrijgt.

Riact Coaching
06-2746 4272

Schoonheidssalon SkinStyle
Veenderveld 49 RAveen

H01 Skin style + Riact JH.indd 14

www.riact.nl
rianne@riact.nl

Redactionele samenwerking

CADEAUTJE

‘Dat ik in de top drie zit van beste nieuwe schoonheidsspecialisten van Nederland, is al bizar. Ik heb niks meer te verliezen maar
eerlijk gezegd wil ik nu winnen ook’, lacht ze. ‘Omdat ik al trots
ben op deze nominatie, heb ik voor mijn klanten een speciale
‘Beauty Award treatment’ samengesteld: een optimale combinatie van huidverbetering en ontspanning met gericht resultaat. En
al mijn klanten krijgen een leuk cadeautje mee naar huis.’
Benieuwd naar de speciale behandeling? Neem contact op
met Maaike voor een gratis intake. En houd haar Facebook en
Instagram in de gaten voor de uitslag.

Tekst: Alice Bakker		

Tekst: Yvette Hoogenboom		

Redactionele samenwerking

GRATIS KENNISMAKING

Het traject start met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. ‘Daarna gaan we actief aan de slag. Tijdens de intake
bepalen we je doelen en zoomen we in op je huidige voedingspatroon. Eet je te veel of juist te weinig? Aan de hand van wat jij
fijn vindt bepalen we verbeterpunten aan je eetgewoonten. Dat
kan in de vorm van een dagmenu, maar ik kan je ook richtlijnen
meegeven, zodat je daarbinnen zelf bewuste keuzes kunt maken. Vervolgens plannen we verschillende weeg- en contactmomenten in. Tijdens het traject gaan we veel samen in gesprek en
analyseren we je voortgang intensief. Het is absoluut geen streng
dieet, maar een nieuwe leefstijl die je eigen moet maken. Daar
help ik je bij. Samen zorgen we ervoor dat je weer goed voelt.’

OP BEZOEK BIJ DE VAKJURY

Afgelopen december was het bezoek van de mystery guest.
‘Tijdens de behandeling testte ze mijn vakkennis. Naast de
intake en de behandeling gaf ik volgens haar de juiste adviezen.
Half februari mocht ik bij de vakjury op bezoek komen, waarbij
ik hen moest overtuigen van mijn missie, visie en waarom ik de
Beauty Award verdien. Ik kan er nu niks meer aan doen, het is
afwachten tot de gala-avond op 19 april, dan wordt de winnaar
bekendgemaakt.’

06-1084 3981
www.skinstyle.nl
12-02-2020 16:37

De week van...
In deze rubriek staat iedere editie van
Hier! een ondernemer van Winkelhart
Roelofarendsveen in de picture. Deze
keer: Thijs Brambach van Wijn & Thijs.
Thijs is eigenaar van de wijnwinkel
en wijnbar. Hij woont samen met zijn
vriendin Sanne Hillebrand en hun zoon
Abel van vier maanden.

Dinsdag

Maandag

De wijnwinkel gaat
open,
we hebben afsprake
n met
leveranciers en er ko
men
bestellingen binnen.

De mooiste dag van de week, want
vandaag kan ik lekker veel tijd met
Sanne en Abel doorbrengen. ‘s Middags
bezoek ik nog een wijnproeverij van een
van onze importeurs. Ik ben altijd op
jacht naar nieuwe aanwinsten en heb
leuke gesprekken met wijnmakers.

Woensdag

Vrijdag

Behalve de winkel is vandaag ook de wijnbar
open en ik bereid me voor op de activiteiten
van het wijnweekend, met onder andere een
speciale wijnkaart. De vrijdagmiddag en -avond
in de wijnbar zijn standaard een succes.

In de ochtend gaan we voor
het eerst met zijn drieën naar
het zwembad. Abel vindt het
prachtig en wij genieten.

Donderdag
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Zoek je een leuk lokaal cadeau?
Haal De Veense Bon bij Veenerick en
First Lady. Te besteden bij alle leden van
Winkelhart Roelofarendsveen.

Zon

Zaterdag
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grandioze
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Zien welke actuele evenementen de winkeliersvereniging organiseert?
Volg Winkelhart Roelofarendsveen op Facebook!
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Deze tocht leggen ‘onze’ bloemen af

Van kweker tot
‘Zeg het met bloemen!’ De inmiddels al oude reclamekreet is nog altijd
actueel. Maar voordat je de bloemen in de vaas zet, zijn ze al door vele
handen gegaan. Die van de kweker, veilingmedewerker, groothandelaar
en ten slotte de bloemist. En allemaal verdienen ze er hun boterham mee.

D

e winkeldeur gaat open, het
belletje rinkelt. Een klant
komt bij Veters Flowers
binnen. Ze zoekt een speciﬁek boeket: het moet in een
hoge, smalle vaas passen. Bloemist Peter
Ouwerkerk wijst op verschillende mogelijkheden en uiteindelijk verlaat de vrouw
tevreden de winkel op het Dorpsplein in
Leimuiden. Het is einde van de keten die
begon bij de kweker van de verkochte
bloemen.
Een daarvan is kwekerij Akerboom
Freesia, met twee vestigingen in Roelofarendsveen en een in Nieuwe Wetering.
De geurige fresia is een bloem die oorspronkelijk uit Zuid-Afrika komt. ‘Daarom moeten we hier in de kas de natuur

nabootsen’, vertelt Thomas Akerboom in
de kantine van het kassencomplex aan
de Sotaweg. ‘De knollen van de fresia
worden bewaard in een warme en vochtige cel, precies de omstandigheden als
in de Afrikaanse zomer. De knol begint
meteen te groeien. We programmeren de
bloei zo, dat we het hele groeiproces in de
Afrikaanse natuur in de kas nabootsen.
Na zo’n honderd dagen heb je dan een
bloeiende fresia.’

DE FUT ERUIT

Na de oogst worden de bloemknollen
gedroogd en opgeslagen in de warme cel. ‘In theorie kan dat eindeloos
doorgaan. Maar de fut gaat er wel uit.
En een gebruikte knol is vatbaar voor

ziektes. Daarom verversen we de knollen
telkens opnieuw. Ongeveer de helft van
de knollen gaat weg en we vullen het
weer aan met nieuwe exemplaren.’
De fresia kan zichzelf op twee manieren
vermeerderen, vertelt Thomas. Aan de
knollen komen kleine ‘kraaltjes’ die uitgroeien tot knollen. Ook geven de bloeiende bloemen zaad, waaruit weer bloemen
kunnen groeien. De plant heeft dus een
dubbel overlevingsmechanisme. Hiervoor
zijn bijen nodig, die de bloemen bestuiven,
zodat er weer zaad gevormd wordt. Dit is
dan ook de belangrijkste reden waarom
de fresia zulke felle kleuren heeft en zo
lekker geurt: om die bijen te lokken.’
Beide manieren van vermenigvuldigen
gebruiken ze bij Akerboom ook om te

16
H01 Bloem tot Vaas JH.indd 16

11-02-2020 17:31

Ondernemen
Tekst: Gijs Korevaar.
Beeld: Akerboom Freesia,
Veters Flowers

f

t bloemist
veredelen. ‘We zijn altijd op zoek naar
verbetering. We kruisen fresia’s om
nieuwe soorten te produceren. Het
gewicht van de bloem, de lengte van de
steel, de knoppen op de kam, de kleur,
we willen de soorten verbeteren. We
mikken op het hogere segment, dat zijn de
bloemenwinkels, de groothandel.’

TELEN IN EEN BAK

Als de bloemen zijn geoogst, gaan ze
naar de koelcel, waar ze worden verpakt
voor vervoer naar de veiling. ‘We zijn
lid van de veiling en dus gaan al onze
bloemen via de veiling naar de groothandel. En vandaar gaat het grootste
deel naar het buitenland. Wij kiezen
ervoor om jaarrond te produceren.

Tulpen bijvoorbeeld kennen een seizoensproductie, zij zijn er zeg maar van december tot juni. Als wij met de natuur mee
zouden planten, hebben we maandenlang
geen productie. Maar door de technieken
in de kas kunnen wij nu doorlopend
produceren.’
En dat betekent telkens vernieuwen. Van
de grond koelen – de knol mag niet te
warm worden – tot die grond tussen de
groeiperiodes door stomen – om ziektes
te voorkomen. Thomas: ‘De beste dag
voor ons is als het een graad of vijf is en
de zon schijnt. Dan kunnen de bloemen
lekker groeien. Niet snel, dan gaat het niet
goed, en ook niet te langzaam.’
Ze experimenteren bij Akerboom ook met
het telen van fresia’s in lange bakken en

niet langer in de volle grond. Het voordeel
is dat de grond na de teelt niet hoeft te
worden gestoomd – ‘dat scheelt ons
zestig procent aardgasgebruik’ – en dat
er nagedacht kan worden over techniek
bij het kweken. Thomas: ‘Tot nu toe is het
kweken van fresia’s helemaal handwerk.
Planten, snijden, oogsten, alles gebeurt
met de hand. Maar doordat we nu niet
meer in volle grond telen, kunnen we beginnen met nadenken over het gebruik van
machines. Daar zijn we hard mee bezig.’

VIA DE GROOTHANDEL

De vrachtauto’s van Akerboom rijden
dagelijks af en aan richting de veiling in
Aalsmeer. Alle fresia’s van het bedrijf
gaan ‘via de klok’ naar de handel. De
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De kleine bloemist koopt z’n bloemen
vaak via de groothandel,
die op de klok groot inkoopt
meeste handelaren die via die klok kopen,
zijn onderdeel van de groothandel.
‘Alleen de grotere bloemenwinkels of
ketens kopen in de veilingzaal hun
bloemen’,
vertelt
bloemist
Peter
Ouwerkerk. ‘Het is goedkoper om het
via de klok te kopen, want je schakelt de
tussenhandel uit. Maar dan moet je wel
grote hoeveelheden in één keer kopen.
Bijvoorbeeld in de zomer met zonnebloemen. Je verkoopt er een paar gedurende
de dag, maar als je bij de veiling zonnebloemen koopt, heb je drie of vier fusten,
zeg maar honderd zonnebloemen. Dat is
voor mij te veel. En het is bovendien ook
niet gratis, hè. Je moet lid worden, een
kaart kopen en dat kost weer geld dat je
met je bloemen moet verdienen.’

Natuurlijk zouden kleine bloemenwinkels de krachten kunnen bundelen om zo
samen de goedkopere weg naar de
veiling op te gaan. Maar dat is makkelijker
gezegd dan gedaan. ‘

EENPITTER

Ik ben een eenpitter en zo zijn er meer
in de gemeente. Dan moet je wel toevallig dezelfde smaak hebben en dezelfde uitstraling van je winkel nastreven.
Wil je dezelfde kleur bloem? Dezelfde
kwaliteit? Dan moet bovendien één
bloemist, degene die naar de veiling gaat,
voor de andere winkels beslissen wat
er gekocht wordt. En iedere bloemist
probeert toch zelf aan te voelen wat zijn
of haar klanten willen. Als het tulpen-

tijd is, laten mijn klanten bijvoorbeeld de
rozen staan. En wat ik niet verkoop, moet
ik na een paar dagen toch weggooien.’
En dus koopt Peter zijn bloemen in via de
groothandel, die wel via de klok koopt.
‘Zij kopen dan in voor meerdere klanten.
Vaak zijn dat kleine bloemisten, zoals ik,
van wie zij weten wat ze willen hebben.
Zo heb ik hier bijvoorbeeld grote takken
van de magnolia staan. Ik vind dat mooi
en ik hoop mijn klanten ook. Maar ze
zijn wel duur. Dat laatste geldt ook voor
fresia’s van kwekers als Akerboom. Die
heb ik hier nu niet staan, omdat ze op
dit moment te duur zijn voor mijn winkel.
Maar ik heb ze af en toe wel, hoor. Als de
prijs goed is en als een klant er speciﬁek
om vraagt.’
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Bedrijf
Tekst: Yvette Hoogenboom.
Beeld: Miranda Castelein.

‘Hard werken met plezier’
Van T-shirts bedrukken aan de
keukentafel naar een pand met
een eigen productieruimte en
goedgevulde showroom: VDK
Producties uit Roelofarendsveen groeit na tien jaar nog
steeds.
Eigenaren Dennis en Hendrike van der
Kamp zijn supertrots. Begin dit jaar verhuisde VDK Producties een paar deuren
verder. Naar een pand aan De Lasso-Zuid,
dat zo’n drie keer groter is dan het vorige.
Dat was tien jaar geleden wel anders, toen
Dennis het bedrijf begon in zijn woonkamer. ‘Ik werkte bij een blaasinstrumentenreparatiebedrijf, toen ik werd benaderd
door een textielbedrijf. Of ik daar kwam
werken maar ik wist amper wat een Tshirt was. Kwaliteitsverschillen, inpakken,
druktechnieken… Ik heb daar het hele proces geleerd. Toen het bedrijf failliet ging,
dacht ik: dit kan ik ook.’

WAAR MOEST DE BOX?

Hendrike: ‘Ons huis kwam steeds voller te
staan met dozen textiel en relatiegeschen-

ken. In 2012 werd onze zoon Len geboren.
De box paste er niet bij, dus Dennis week
uit naar het huis van zijn ouders. Ik hielp
hem naast mijn fulltimebaan met het relatiemanagement. Het bedrijf groeide als
een malle en ik besloot fiftyfifty te gaan
werken.’ In 2015 verhuisde VDK naar De
Lasso-Zuid en besloot ze fulltime in het
bedrijf te stappen. ‘Een spannende stap,
maar we vullen elkaar perfect aan. Dennis
runt de toko. Hij is de ondernemer en weet
wat ie wil. Ik ben van de sales en de relaties en stuur het team aan.’

BEWUST GEEN WEBSHOP

Van bedrukken en borduren van relatiegeschenken en promotieartikelen tot bedrijfstextiel in alle soorten en maten: VDK
Producties kan het of heeft het. Hendrike:
‘We leveren al vanaf één stuk. Zo kunnen
startende zzp’ers, verenigingen en stichtingen bij ons terecht, maar ook (middel)
grote bedrijven. En ook als je een shirt of
mok als cadeau zoekt, kunnen we dat regelen. We hebben alles in huis en kunnen
met ons team van acht man snel schakelen. Na een gesprek wordt de offerte
opgesteld, maakt de dtp’er een ontwerp
en gaat het productieteam aan de slag.
Onze bezorger komt vervolgens de order
persoonlijk bij je brengen. Maar je kunt het

ook gezellig bij ons ophalen.’ Dennis: ‘Die
persoonlijke touch vinden we heel belangrijk. Zo hebben we bewust geen webshop,
omdat we je dan geen advies op maat
kunnen geven. In de showroom kun je ons
assortiment zien en ervaren.’

BALANS WERK-PRIVÉ

Dennis en Hendrike leerden elkaar kennen bij de repetities van een band. Want
muziek is waar ze allebei heel blij van
worden. Dennis speelt trompet en accordeon, Hendrike bariton. Dennis: ‘Om vijf
uur gaat de deur van het bedrijf dicht. Je
kunt altijd wel doorwerken, maar eenmaal
thuis zijn we er voor onze zoontjes Len en
Don.’ Hendrike: ‘We werken hard en met
onwijs veel plezier, maar zorgen ook voor
ontspanning. De weekenden zijn gevuld
met hobby’s en plezier van en voor de kinderen, optredens van de band en gezellige
avonden met familie en vrienden. Dennis:
‘Het leven is niet alleen maar werken, je
moet ook blijven doen wat je leuk vindt.
We zorgen voor een goede balans daarin.’

VDK Producties
De Lasso-Zuid 3
2371 EV Roelofarendsveen
www.vdkproducties.nl
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Droge
voeten

schoon
water

Een keer per jaar ligt er een aanslag van hoogheemraadschap van Rijnland op de deurmat:
de waterschapsbelasting moet worden betaald.
Maar wat doet een hoogheemraadschap
eigenlijk allemaal?

E

erst even een stukje
geschiedenis. Al in de dertiende en veertiende eeuw
werden er zogenaamde
waterschappen gevormd.
Deze zogenaamde districten werden
belast met de zorg over de waterstaat.
In Nederland – dat grotendeels onder
zeeniveau ligt – is het water immers
al eeuwenlang iets waar we als inwoners rekening mee moeten houden.
Als tegenstander (bij bijvoorbeeld
hoog water en overstromingen), maar
ook als levensader (schoon water is
een voorwaarde voor een gezonde
leefomgeving). De waterschappen
werden bestuurd door een dijkgraaf en andere bestuursleden: de

(hoog)heemraden. In het graafschap
Holland waren er drie districten:
Rijnland, Delfland en Schieland. Door
de eeuwen heen is de naam hoogheemraadschap gebleven.

voor een goede waterstand in polders
en stedelijke gebieden, de zorg voor
schoon en gezond water in plassen en
sloten en het zuiveren van afvalwater
van huishoudens en bedrijven.

Het doel van het hoogheemraadschap
van Rijnland is in al die tijd eigenlijk niet veel veranderd. Anno 2020
luidt de slogan: ‘Droge voeten, schoon
water’. De zorg voor droge voeten
gaat al heel lang terug. Meer dan
800 jaar geleden begon dit met een
illegale dam in de Oude Rijn. Die laatste ‘taak’ – schoon water – is er in de
twintigste eeuw bijgekomen. Daarbij kun je denken aan bescherming
tegen de zee en overstromingen, zorgen

28 polders

Kaag en Braassem telt 28 van de 200
polders die onder het hoogheemraadschap van Rijnland vallen (zie kaartje).
Hier! in de regio ging op bezoek bij
het hoofd
kantoor en sprak daar met
David van der Lee en Oddrun Uran,
beiden adviseur omgevingsmanager,
en handhaver Ben Kooy.
David: ‘Samen met Oddrun werk ik aan
de zogenaamde watergebiedsplannen. Wij kijken elke dag hoe de polders
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Ondernemen

Tekst: Jeannette van Haastert.

ervoor staan. Er zijn twee pijlers, die
belangrijk voor ons zijn: de water
kwantiteit – dus hoeveel water is er
– en de waterkwaliteit. Die moeten
aan bepaalde normen voldoen. Daar
toe bouwen we bijvoorbeeld dijken,
regelen we het waterpeil, baggeren
we watergangen en zuiveren we het
water. Dat is een proces van investe
ren, vernieuwen, steeds afstemmen en
beheren.’
Oddrun: ‘We werken in projecten,
die soms wel jaren in beslag nemen,
en houden daarbij rekening met de
verschillende bestemmingen van de
gebieden.’ David: ‘En dat is ook met
een de uitdaging, omdat je in Kaag en
Braassem vaak in één polder meer
dere functies terugziet: bijvoorbeeld
glastuinbouw én woningbouw tegelijk.
Die hebben verschillende belangen.
Mensen willen bijvoorbeeld recreëren,
een steiger bouwen en varen en zwem
men. Tuinbouwbedrijven gebruiken
slootwater als gietwater, maar lozen
vaak ook nog afvalwater.’
Ben staat voor het hoogheemraadschap
al ruim 25 jaar bijna letterlijk met zijn
laarzen in het water. ‘Ik ben bijna altijd
buiten, ja. Op bepaalde meetpunten
monitoren wij de waterkwaliteit. Welke
planten, dieren en stoffen komen er in
het water voor? Hoe is het doorzicht, de
temperatuur, de zuurstofhuis
houding
en voedselrijkdom? Ook bezoek ik
bedrijven en check ik of zij de Haagse
regels wat betreft de lozingen naleven.’

Gogerpolder

De polders worden een voor een aan
gepakt. Zo is Oddrun bijna klaar met
het watergebiedsplan voor de Goger
polder in Oude Wetering. ‘In deze pol
der zijn veel glastuinbouwbedrijven
die gebruikmaken van twee waterin
laatleidingen vanuit de boezem, het
hoofdwatersysteem. Die werden in de
jaren tachtig neergelegd om te kunnen
sproeien. Het hoogheemraadschap
bouwde hiervoor kleine dammen en
stuwen. Kijkend naar de grotere perio
den van droogte moet dit systeem ze
ker worden behouden. Maar… we willen
de betreffende stuwen en dammen nu
gaan overdragen aan de gebruikers, de

eigenaren. Het gaat hier immers om hun
eigen bedrijfsbelang. Het hoogheem
raadschap zorgt voor het algemeen
belang.’
Een dergelijk plan staat of valt met het
samenwerken van alle partijen. David:
‘Daarom komen we ook in zo’n plan
fase al achter ons bureau vandaan. We
gaan met betrokkenen praten, om alle
kanten van een probleem en de moge
lijke oplossingen in kaart te brengen.’
Oddrun: ‘We houden infoavonden, maar
zitten, als iets plaatsgebonden is, ook
wel bij mensen aan de keukentafel.’

Beeld: Miranda Castelein.

ODDRUN URAN

Spannende opgaven

David weet veel over de toestand van
de Veender- en Lijkerpolder Bui
ten de Bedijking, waar onder meer
een deel van de bebouwde kom van
Roelofarendsveen onder valt én glas
tuinbouwgebied. ‘Deze polder ligt een
stuk hoger dan de omringende polders.
Dat komt omdat hij nooit is afgegraven
voor veen. Het is een bijzonder water
rijk gebied. Normaal gesproken zie je
in zo’n gebied veel koeien grazen, maar
in deze polder hebben we juist veel
wegen, huizen, bedrijven en recreatie.
Dat zorgt voor spannende opgaven. We
hebben hier slechts een kleine droog
legging; als het hard regent, hoeft het
waterpeil maar een klein stukje te
stijgen en je hebt wateroverlast. Daar
kunnen de mensen aan het Zuideinde
over meepraten.
Als je het waterpeil in veengebied
verlaagt, dan heb je bijvoorbeeld te
maken met bodemdaling. Daar zijn
we beducht voor. Want dat is funest
voor de fundering van huizen, voor het
maaiveld, maar bijvoorbeeld ook voor
de uitstoot van broeikasgassen: een
direct gevolg van bodemdaling in veen
gebied. De normen die wij hebben voor
wateroverlast verschillen per ‘func
tie’: glastuinbouw, woningbouw, veen
weide, et cetera. Maar ja, hier heb je dat
allemaal, dus vragen we ons af hoe we
het watersysteem het beste kunnen
inrichten en beheren. Zodat de combi
natie van functies naast elkaar ook in
de toekomst kan blijven bestaan.’
Er wordt ook hier veel samengewerkt
met andere partijen. ‘David: ‘Deze

DAVID VAN DER LEE

BEN KOOY

opgaven kunnen we niet alleen op
lossen, daarom werken we intensief
samen met de gemeente en de pro
jectontwikkelaar. In deze polder heeft
Rijnland ook een grote ambitie op
waterkwaliteit. Er wordt veel nieuw
bouw ontwikkeld. Door mee te den
ken met de ontwikkelplannen geeft
dit wellicht kansen om het risico op
wateroverlast te verminderen en de
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DÍT ZIJN DE 28 POLDERS VAN KAAG EN BRAASSEM
Vriesekoopschepolder
Grietpolder

Aderpolder
Kaagerpolder

Leendert de
Boerspolder
Kaspolder

Polder het
Noordveen

Groote en
Kleine Heilige
Geestpolder
Gogerpolder

Buurterpolder
Wassenaarschepolder

Waterloospolder

Drooggemaakte
Veender- en
Lijkerpolder

Zweilanderpolder

Veender- en
Lijkerpolder buiten
de bedijking

Dr. Akkersloot-,
Hertogs- en
Blijverspolder

Rijnsaterwoudschepolder

Vrouw
Vennepolder

Afgedamde
Achterwetering
en Blauwepolder

Rodepolder

Hoogmadesepolder
en Piestpolder

Veenderpolder

Polder
Vierambacht
ambacht

Frederikspolder
en Afgedamde
Spijkersloot

❚❚❚ KAAG EN BRAASSEM
❚❚❚POLDER
❚❚❚BOEZEMWATER

Polder
Oudendijk

Bospolder

Veilig &
toekomstbesten
dig

Vlietpolder
Doespolder

Voorofsche
polder

waterkwaliteit te verbeteren. Door het
gebied bijvoorbeeld zo in te richten, dat
de rest van de polder wordt ontlast. Of
door ideeën aan te dragen voor natuurvriendelijke oevers en een ecologisch
inrichting van het watersysteem.’

Belastinggeld

Voor elke polder geldt dat Rijnland de
inwoners, bedrijven en plaatselijke
overheid nodig heeft om de leefomgeving klimaatbestendig in te richten.
Bovendien kan het hoogheemraadschap zo aansluiten op het innovatieve vermogen en de creativiteit van de
omgeving. David: ‘Wij kijken ook naar
de nieuwe omgevingswet, waarbij participatie belangrijk is. Mensen kennen
hun eigen gebied het beste. Ik wil graag
weten wat de bewoners en tuinders
zelf zien wat zij nodig hebben. En waar
de gedeelde belangen liggen.’ Daarbij
ontkom je er niet aan dat je ook weleens mensen moet teleurstellen.
Oddrun: ‘Bijvoorbeeld als iemand een
goed idee heeft, maar dan blijkt dat
wij de nut en noodzaak onvoldoende

Waterbewus
tzijn is belang
rijk voor een
toekomstbe
stendige en
duurzame de
lta.
Onder de ke
rntaken van
het
hoogheemra
adschap valt
onder meer:
• Met innova
tieve techniek
en toewerke
n
naar energien
eutraliteit
• Voorrang ge
ven aan kern
taken als
baggeren, di
jkversterkinge
n,
gemalen,
waterkeringen
, waterkwalite
it en
zuiveringen
• Samenwer
ken met de om
geving als
we het hebb
en over maa
ts
ch
appelijke
opgaven zoal
s klimaatver
an
dering,
circulaire ec
onomie, biod
iversiteit.

kunnen onderbouwen. We geven
natuurlijk belastinggeld uit en
daar moeten we zorgvuldig mee
omgaan.’
Ben ziet overigens als handhaver dat in Kaag en Braassem
bewust naar het verbeteren
van de waterkwaliteit wordt
gekeken. ‘Zo kijk ik bijvoorbeeld of bedrijven de wettelijke lozingseisen in acht
nemen. De laatste jaren werden er hoge eisen gesteld aan
zuiveringsinstallaties, waarmee per
bedrijf toch wel zo’n 15.000 tot 25.000
euro gemoeid ging. Ik had het idee dat
dit weleens lastig zou worden. Maar
de bedrijven in Kaag en Braassem
gingen daar vrij gemakkelijk mee om.
Ze zagen al snel in dat het ook nodig
was en namen maatregelen. Het is
een innovatieve sector, die al sinds
1994 te maken heeft met opgelegde
regels. Misschien denkt men daardoor wel extra innovatief. Bedrijven
zijn doordrongen van de urgentie. Het
enige discussiepunt is nog dat het

altijd geld kost.’
Plannen en uitvoering gaat ook hier in
fasen. ‘Het zou super zijn als de glastuinbouw het in 2027 zonder waterlozingen kan stellen. We slaan een weg
in naar een circulaire sector, waarbij
je het eigen afvalwater kunt schoonmaken, opvangen en weer kunt teruggeven aan de plant. Nog een voordeel:
je hebt dan altijd genoeg water tot
je beschikking, ook in periodes van
droogte.’
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Niets meer missen met onze app!
Met de Hier! in de regio-app ben je continu op
de hoogte van het laatste lokale nieuws en van
de leukste activiteiten in Kaag en Braassem.
Daarnaast biedt de app achtergrondinformatie,
adressen, routes en tips.
De app heeft de volgende rubrieken: nieuws,

agenda, ontdek, beleef, routes, watersport, eten
& drinken, overnachten, winkelen en praktische
informatie. Onmisbaar voor bezoekers én voor
inwoners van Kaag en Braassem.
De Hier! in de regio app is gratis te downloaden
voor mobiele telefoon en tablet.

SCAN HIER!

SCAN HIER!

De Hier! in de regio-app wordt mede mogelijk gemaakt door ﬁnanciering uit de co-ﬁnancieringsregeling Rijn- en Veenstreek en de provincie Zuid-Holland.

Beeld: Stichting Oud Alkmade

De Veense veiling:
kun jij ons helpen?
De medewerkers van Stichting Veense Veiling
zijn enthousiast aan het werk om de oude
veiling in ere te herstellen. Zo heeft de afmijnzaal sinds kort weer prachtige veilingbanken.
Om verhalen te kunnen vertellen aan jonge
mensen, andere inwoners en bezoekers van
ons mooie dorp, komt de stichting graag in
contact met mensen die op het Zuideinde in
de veiling hebben gewerkt.
GEWERKT IN DE VEILING?

Heb jij zelf in de veiling gewerkt en wil je over die tijd vertellen?
Of ken je mensen die daar vroeger werkten? Neem contact op
met Stichting Veense Veiling via mail: info@veenseveiling.nl
of bel even met Piet Dobbe (06-29574344) of Martijn Koek
(06-5474 3317).
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Je bent jong

‘De grote verantwoordelijkheid maakt
me soms nog weleens onzeker, maar ik sta
er gelukkig niet alleen voor ’
.
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Ondernemen
Tekst: Joyce Huigsloot.
Beeld: Miranda Castelein

en je wilt wat
Je ouders opvolgen in het bedrijf of dat bedrijf
zelfs overnemen. Het is anno 2020 niet altijd
de gewoonste zaak van de wereld. Zeker niet
als het om lastige branches gaat, die niet altijd
gegarandeerd ‘de toekomst’hebben.
Sander en Roel deden dit toch. Zij geloven heilig
in de land- en tuinbouw.
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‘Het is fijn om onze kaas zelf af te zetten,
dan weet je waar het naartoe
gaat en dat het gewaardeerd wordt’
26
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Sinds januari vorig jaar is Sander
Huigsloot (25) mede-eigenaar van bedrijf
Huigsloot tulpen. Samen met zijn vader
en twee ooms beheren ze twee locaties:
een op de Baan in Oude Wetering en een
op de Geestweg in Roelofarendsveen.

werkweek in deze tulpentijd is vijftig tot
zestig uur. ‘Het zijn lange dagen. Soms
moet je er weleens leuke dingen voor
laten, maar dat hoort erbij. Het voordeel
is dat ik het de andere zes maanden een
stuk rustiger heb, we hebben namelijk
geen zomerbloemen.’
De samenwerking met zijn vader en ooms
gaat goed. ‘De grote verantwoordelijkheid
die ik heb, maakt me soms nog weleens
onzeker, maar ze helpen me goed. Ik sta
er dus zeker niet alleen voor. Tot nu toe
ben ik de enige opvolger in de familie,
maar het is fijn dat ik zoveel vertrouwen
krijg en hier mijn eigen ding mag doen.
Met de nieuwe locatie zijn er nog genoeg
mogelijkheden om te groeien. De toekomst kijk ik met vertrouwen tegemoet.’

Sander volgde eerst een ICT-opleiding.
Maar na een jaartje wist hij al dat dit niets
voor hem was. Hij besloot om een halfjaar
bij zijn vader in de tulpen te gaan werken.
Daar op de Baan kwam hij er al snel achter
dat het ondernemerschap hem als vak wel
aansprak. Niet alleen het tuinieren zelf;
hij zag het ook wel zitten om het tulpen
bedrijf van zijn vader en ooms uiteindelijk
te runnen. En om ervoor te zorgen dat het
bedrijf goed zou blijven draaien.

KNOOP DOORGEHAKT

Na overleg met zijn vader koos hij ervoor om de 4-jarige mbo-opleiding Green
Production te volgen. Hierbij staat het
ondernemerschap centraal. Sander: ‘Na
mijn opleiding heb ik eerst zo’n drie jaar
meegedraaid op de Baan. Toen kregen
we de kans om een bedrijf op de Geestweg over te nemen en dus met vijftig
procent te groeien. Ik heb dit aan mijn
vader en ooms voorgesteld; ik zag het
als een mooie kans. Zij gingen erover
nadenken en toen ik op vakantie was,
kreeg ik het telefoontje met het nieuws
dat de knoop was doorgehakt. ‘We gaan
het doen’, vertelden ze mij. Sindsdien ben
ik manager van het bedrijf op de Geestweg en mag ik mezelf mede-eigenaar
noemen. Ik stuur zo’n zeven personen aan
en regel hier alles, van bol tot bloem.’

ZESTIG UUR PER WEEK

Sinds dit jaar broeit het familiebedrijf in de
periode van december tot mei maar liefst
20 miljoen tulpen. Sanders gemiddelde

is fijn om je product zelf af te zetten, dan
weet je waar het naartoe gaat en dat het
gewaardeerd wordt.’

COMPLEET AFGEBRAND

Met je ouders een bedrijf runnen, is niet
altijd even gemakkelijk. ‘We zitten soms
niet op één lijn, als jonge ondernemer
neem je wat meer risico, maar omdat we
dezelfde doelstelling hebben, komen we
er altijd uit.’ Door de tijd heeft het bedrijf
een hoop hindernissen moeten overwinnen. Roel: ‘Zo is de complete boerderij
een keer in brand gevlogen en is naar
de toekomst kijken met de huidige kabinetsplannen erg lastig. Een melkveehouderij beheren is een levenswijze en geen
beroep. Er is veel veranderd in de wet- en
regelgeving en daardoor zit niet alles mee.
Het is niet makkelijk om je mindset positief te houden. Toch doen we daar alles
aan. Daarom gaan we zeer waarschijnlijk
samenwerken met een andere melkveehouder, ook een jonge ondernemer.’

EFFICIËNTER WERKEN

Toen hij 25 was, stapte Roel van Leeuwen
uit Hoogmade bij zijn ouders in het bedrijf, dat bestaat uit een melkveehouderij
en ‘De Kleine Kazenboerderij’, waar alle
melk wordt gebruikt voor het maken van
verschillende soorten kaas.
Na zijn overgrootopa, opa en vader is Roel
nu de vierde generatie op het bedrijf. ‘Na
mijn mbo-studies ben ik her en der gaan
werken. Bij het bedrijf van mijn ouders was
niet genoeg werk. Maar door een ziektegeval kwam ik er uiteindelijk toch terecht.
En toen ben ik nooit meer weggegaan.’
Roel vertelt dat de ontwikkeling die het
bedrijf doormaakte, hem aanstond. ‘We
zijn gespecialiseerd in Goudse kaas en
verwerken al onze melk zelf. We onderscheiden ons door alle kazen van rauwe
melk te maken. Onze afzet is heel breed:
van directe levering aan marktkoopmannen tot de groothandel en winkels. Dertig
procent van onze kazen exporteren we
en ook dat regelen we allemaal zelf. Het

Samen willen ze één bedrijf worden met
een nieuwe stal. ‘Als boer draai je veel
uren en zo kunnen we het werk verdelen.
Het hoofddoel is niet vergroten, maar
juist efficiënter werken.’ Wat betreft de
stikstofcrisis, wil Roel graag kwijt dat de
boerensector daar al heel lang mee bezig
is. ‘Wij willen de koeien straks op rubber
laten lopen in plaats van op roosters en
ook krijgen we andere mest. Allemaal ter
verbetering van de bodem.’ Ook mogen er
straks bezoekers langskomen op het bedrijf. ‘Zodat ze kunnen zien waar hun melk
of kaas vandaan komt. En die prachtige
weilanden moet iedereen toch een keer
gezien hebben?’ Hij doelt daarmee ook op
het buitengebied, dat boeren onderhouden. ‘Wij hebben ons eigen verdienmodel,
maar stel dat veel boeren er straks min of
meer gedwongen mee moeten stoppen:
wat gebeurt er dan met deze natuur? Wie
onderhoudt en betaalt dat dan? De maatschappij? En blijft het platteland dan wel
leefbaar?’ Goede vragen om eens over na
te denken. En niet alleen door de politiek.
Roels oproep: kijk eens met andere ogen
naar de natuur en dan met name naar de
groene weilanden. Ze lijken zo vanzelfsprekend, maar zijn dat natuurlijk niet. w
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Foto’s uitgelicht! 			 Riny Vos-Klein Haneveld

Hier! in de regio daagt Ruud Bax uit om zijn topselectie van
mooiste foto’s (hoge resolutie, 300 dpi, 1 mb of meer) naar ons
op te sturen: info@hierinderegio.nl.
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ns in 1960
De vader van Ha

De ‘oude’ kwekerij op de Groenewoudskade

Hans op bezoek in Midden-Oosten

Op de beurs in

Essen

Al 60 jaar specialist
in chrysantenstekken
Hans Straathof tekent anno
2020 samen met zijn team
voor de Europese export van
190 miljoen jonge planten
per jaar. Driekwart daarvan zijn
chrysantenstekken.
Denk je eens in: dat zijn ruim
450 voetbalvelden vol.
In 1960, het jaar dat Hans geboren werd,
startte zijn vader chrysantenstek- en
bloemenbedrijf Straathof aan de Groenewoudskade in Roelofarendsveen.
Het bedrijf, dat inmiddels zestig jaar
bestaat, is uitgegroeid tot ‘makelaar in
chrysantenstekken’, zo vertelt Hans.
‘Wij laten chrysantenstek op contract
telen bij bedrijven van Nederlandse veredelaars in Kenia, Uganda en
Tanzania. Wij importeren de stekken
en verwerken ze binnen ons bedrijf op
het Veenderveld. Vervolgens exporteren we de onbewortelde stekken als
maatwerk naar agenten en klanten in
heel Europa.’

Stek steken

Hans heeft achttien medewerkers in
dienst en werkt samen met ruim dertig
internationale agenten en commissionairs. Een groot verschil met hoe het
vroeger ging. Hans’ vader Hein startte
zijn bedrijf in 1960, toen de Veense
kwekerijen nog vol chrysanten stonden. Hans: ‘Bijna alle Veense kwekers

teelden in die tijd ‘s zomers buitenchrysanten en in de winter tulpen. De
chrysantenstekken die de kwekers
nodig hadden, werden ook in de Veen
geproduceerd. Er waren toen negentien stekbedrijven in Roelofarendsveen, waarvan mijn vaders bedrijf er
een was.’ Deze stekbedrijven maakten
in de winter moederplanten: de stekken werden in het voorjaar geplukt,
beworteld en in stekbakken gestoken.
Veel scholieren hebben vroeger als
vakantiebaantje wel stek gestoken.
De chrysantenstekken werden vervolgens verkocht aan de kwekers die ze
tot bloemen uit lieten groeien. Hans:
‘Mijn vader teelde, net als veel andere
stekbedrijven, in het najaar zelf ook
chrysanten voor de bloemen. Zo kon
hij in de winter van de beste soorten
weer nieuwe selecties en stek maken.’

25 en ondernemer

Hans was twintig toen hij bij zijn vader ging werken. Vijf jaar later nam
hij het bedrijf al van hem over. ‘Mijn
vader trouwde op zijn veertigste met
mijn moeder en begon in datzelfde jaar
voor zichzelf. Daarvoor had hij altijd
bij andere stekbedrijven gewerkt. Zijn
gezondheid liet wat te wensen over,
dus was het logisch dat hij zich op zijn
65e terugtrok uit het bedrijf. Ik vond
dat prima, ik kon als ondernemer volledig mijn eigen gang gaan. Dat vond ik
alleen maar uitdagend en leuk.’ Als
jonge ondernemer maakte Hans een
ongekende groei mee van de tuinbouwsector in het algemeen en de chrysan-

tenteelt in het bijzonder. ‘Zo belangrijk
als de tulp nu is voor de Veense tuinbouw, zo belangrijk was de chrysant
dat van ongeveer 1960 tot begin jaren
negentig. Maar ook in het Westland
en de Bommelerwaard werden veel
chrysanten geteeld. We richtten ons
toentertijd alleen op de afzet van
chrysantenstek
aan
Nederlandse
kwekers. We hadden op een gegeven
moment meerdere kwekerijen in Kaag
en Braassem waar in totaal ruim 120
medewerkers in dienst waren.’

Koerswijziging

Ondanks het succes besloot Hans rond
2000 de bakens van zijn bedrijf volledig te verzetten. In samenwerking met
een bekende Nederlandse veredelaar
werd de stekproductie grotendeels
verplaatst naar landen in Oost-Afrika.
Hans verkreeg vervolgens de exclusieve distributierechten om de daar
geproduceerde stekken te verkopen in
alle Europese landen. Met de verkoop
in Nederland is hij toen gestopt, maar
zijn bedrijf bleef stevig geworteld in
de Veense grond. Hans: ‘Als gevolg van
de stijgende energie- en arbeidskosten verdween een groot deel van de
stekproductie naar het buitenland. Ik
besloot daarom om onze kwekerijen af
te stoten en over te stappen op het verhandelen van stek, oftewel om te gaan
im- en exporteren. In 2005 verhuisden
we deels hierom onze activiteiten naar
het Veenderveld, waar we ons huidige
bedrijfspand lieten bouwen.’ In datzelfde jaar nam Hans Greneth Plants
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Bedrijf
Tekst: Annemieke de Man
Beeld: Miranda Castelein
Redactionele samenwerking

aan activiteiten die mij minder aanspreken, zoals de productieplanning,
de energie-inkoop, personeelszaken
en overige managementtaken.’ Spijt
van de koerswijziging heeft Hans dan
ook niet. Integendeel. ‘We hebben nu
een platte organisatie. Ik heb directer
contact met mijn medewerkers – mijn
deur staat altijd voor ze open - en met
onze klanten. Ik reis veel, ontmoet veel
mensen en bedrijven en kan met mijn
kennis over de chrysantenteelt echt
iets betekenen voor onze klanten. Mijn
wereld is veel groter geworden.’

Sterk en vrolijk

‘Wij voorzien Europa
van topkwaliteit chrysantenstekken’
over, een bedrijf dat voor Duitse en
Nederlandse leveranciers pot- en perkplanten exporteerde - met name naar
de Balkanlanden, Oost-Europa en het
Midden-Oosten. Met deze uitbreiding
van het assortiment en van afzetgebieden verstevigde hij de basis voor zijn
bedrijf in de toekomst.

Voor de markt uit

Van de oorspronkelijke negentien
stekbedrijven die Roelofarendsveen
rijk was, is Straathof Plants het enige
bedrijf dat anno 2020 nog steeds ac-

tief is in de chrysantenstekwereld. De
andere bedrijven zijn een bloemenkwekerij geworden, gestopt of overgenomen door een veredelaar. Terugkijkend zou je kunnen zeggen dat hij
precies op het juiste moment voor een
andere bedrijfsstrategie koos. Hans: ‘Zo
zou je dat inderdaad kunnen zien. Zelf
zeg ik altijd dat ik de kansen gepakt
heb die goed bij mijn persoonlijkheid
passen. Ik ben nou eenmaal meer een
handelsman dan een kweker of manager. Toen wij nog zelf stek produceerden, moest ik ook aandacht besteden

Ook zakelijk is de nieuwe bedrijfsformule een succes. Straathof Young
Plants, zoals zijn bedrijf nu heet, zet
inmiddels meer volume om met minder mensen en bedrijfsmiddelen dan
het ooit deed. Hans: ‘Wij zijn sterk in
het onderhouden van relaties met
onze klanten en in het overdragen van
kennis en ervaring. Daarmee onderscheiden wij ons als relatief kleine
organisatie van de internationale
concurrentie. Ik ben er best trots op
dat we – samen met een team loyale
medewerkers - in een redelijk gecompliceerde markt en tijd, in staat zijn gebleken een nieuw bedrijf op te bouwen.’
Kijkend naar de toekomst, maakt Hans
zich geen zorgen. ‘Ik word dit jaar zestig, net als het bedrijf. Achter de schermen werk ik aan mijn opvolging, maar
dat mag stapsgewijs gaan. Ik hoef niet
op mijn 65e al thuis te zitten, daarvoor
is mijn werk te leuk. Chrysanten zijn
één van de mooiste sierteeltproducten: het zijn sterke en vrolijke bloemen
die het goed doen in zowel mono- als
gemengde boeketten. Het assortiment
is groot en vernieuwt zich steeds weer.
Er zal altijd vraag blijven naar deze
kleurrijke bloemen, dus is er ook een
goede toekomst weggelegd voor een
bedrijf als dat van ons. Daar twijfel ik
geen seconde aan.’
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Starter in de regio!

Genomineerd in de regio!

Het barst van de goede schoonheidsspecialistes
in Kaag en Braasem. Ook huidexpert Brenda
Bax is genomineerd voor de Beauty Award, in de
categorie Schoonheidsspecialist van het jaar.

Het is bijna zover: op 2 maart opent BodyArt Personal Training
in Roelofarendsveen z’n deuren. Artur: ‘Al in 2018 begon ik naast
mijn vaste baan voor mezelf als personal trainer. Mijn klanten
vinden privacy belangrijk. In mijn eigen studio staat die privacy
én het plezier centraal. Ik werk een-op-een of in een kleine groep
van maximaal vier personen.’
Persoonlijke aandacht, tijd, kwaliteit en extra service vind Artur
belangrijk. ‘Een les duurt 75 minuten. Het laatste kwartier evalueren we met een kop koffie of thee, een eiwitshake of fruit.’

Door deze nominatie hoort The BeautyCompany bij de top van
schoonheidsspecialisten in Nederland. Uit nieuwsgierigheid naar
wat een vakjury zou vinden van haar werkwijze, besloot Brenda
zich op te geven. Een bezoek van de mystery guest volgde, plus
een gesprek met de vakjury. ‘Voor mijn gevoel ging het allemaal
goed. Nu kan ik niets anders doen dan wachten op de uitslag:
19 april wordt dat tijdens een gala bekendgemaakt.’
Brenda is gespecialiseerd in huidverbetering en wellness. Haar
speciale behandeling voor kankerpatiënten maakt de praktijk
extra bijzonder. Dat is ook wat de vakjury opviel. ‘Ik krijg steeds
meer ervaring met hoe de huid er tijdens je ziekte voorstaat.
Ook voor mensen die zware medicatie gebruiken en daardoor
huidproblemen hebben. Het is dé oplossing, je huid knapt er
echt van op.’

Tekst: Alice Bakker		

Redactionele samenwerking

ZO HOU JE VOL

Volgens Artur is BodyArt geschikt voor iedereen die aan zijn
gezondheid wil werken. ‘Veel mensen beginnen in januari met
sporten en houden het maar een paar weken vol. En dat is
jammer. Ik help je met het veranderen van je levensstijl, een
dagelijks leven met bewust genieten. Het gaat om je mindset. Is
je goede voornemen niet gelukt? Kom langs, samen werken we
aan jouw nieuwe manier van leven. Met blijvend resultaat.’

WEER GEFOCUST

BodyArt helpt je met afvallen, het verlagen van stress, gespierder,
zelfverzekerder, fit en gezond worden. ‘En met fysieke klachten.
Rugklachten bijvoorbeeld, of bij diabetes type 2. Met voedingsadvies en training werken we aan je gezondheid. Veel werkgevers
vinden het ook belangrijk dat hun personeel gezond leeft. Ik heb
daarom een aanbod voor bedrijven. Kom met je team twee keer
per week een uurtje trainen. Daarmee gun je werknemers een
moment om hun hoofd leeg te maken, waarna ze weer beter en
gefocust werken.’ Zaterdag 29 februari is iedereen welkom op
de open dag. De officiële opening is op 2 maart.

BodyArt
Conservenweg 27
H01 Beauty company + Sport Art JH.indd 32

2371 DT Roelofarendsveen
www.bodyarttraining.nl

NIEUW CONCEPT

The BeautyCompany werkt resultaatgericht. Om preventief
nog meer te kunnen doen, heeft Brenda binnenkort een nieuw
concept. ‘Door middel van DNA-analyse kan ik zien wat het
zwakke punt is van de huid. Heb je bijvoorbeeld aanleg voor het
aanmaken van pigmentvlekken, dan kan ik dat preventief behandelen. Voor elke leeftijdsgroep is een speciaal plan van aanpak.
Het doel? Zo lang mogelijk een stralende huid.’
Omdat ze trots is op haar nominatie, kun je een speciale Beauty
Award-behandeling bij haar boeken. ‘De highlights zijn een peeling, massage en masker, waarbij behalve het gezicht, ook hals
en decolleté behandeld worden. Houd ook mijn sociale media in
de gaten. Vanaf 22 februari verloot ik wekelijks een box met huidverzorgingsproducten, tot aan de bekendmaking in april. Ik ben
mijn klanten dankbaar, zij hebben mijn groei mogelijk gemaakt.’

The BeautyCompany
Pastoor vd Plaatstraat 7a
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Beeld: Dimmy Olijerhoek.		

Toen veel mensen Artur Grigoryan (25) vragen
stelden over sporten en zelfs met hem wilden
trainen, gooide hij het roer om. Na vier jaar in de
sportschool start hij nu zijn eigen studio.

Redactionele samenwerking

Privacy &
‘Mijn klanten maken
sportplezier mijn groei mogelijk’

Rijpwetering 06-2327 9540
www.the-beautycompany.nl
13-02-2020 11:52

Vrijwilliger

‘Goedemorgen,

Tekst: Joyce Huigsloot
Beeld: Miranda Castelein

u spreekt met de infolijn’
Mannie van der Hulst uit
Roelofarendsveen werkt al
25 jaar als vrijwilliger bij de
Infolijn. Samen met Yvonne
Renee staat ze elke woensdagochtend klaar voor inwoners
van Kaag en Braassem die
vragen hebben over hulp,
zorg en dienstverlening.

Sinds 1995 helpt de Infolijn inwoners
met het beantwoorden van vragen.
Opgeleide vrijwilligers bieden een
luisterend oor, geven informatie en
verwijzen bellers door naar de juiste
adressen. Mannie en Yvonne, die ook
al 23 jaar vrijwilliger is, werken al
jaren samen op de woensdagochtend.
Ze beginnen de ochtend met het afluisteren van voicemailberichten en
maken ook direct de rittenlijsten voor
de Combibus van die dag.

Uit de bezemkast

‘Het begon allemaal in de bezemkast
van het oude Jacobusgebouw’, lacht
Mannie. ‘Nou ja, zo noemden we het,
omdat het een heel klein kamertje
naast het dweilhok was. Er pasten
alleen twee kleine bureaus in, je kon
elkaar amper passeren. In 1998 zijn

we verhuisd naar een kantoor in het
huidige zorgcentrum Huize Jacobus.
En daar zitten we nu nog steeds.’
Mannie werkt al vanaf het prille
begin bij de Infolijn. ‘Ik zei ooit: ‘Laten we beginnen met 5 jaar’, maar ik
zit er nog steeds.’ Inmiddels werken
er zo’n tien vrijwilligers bij de Infolijn.
Yvonne: ‘Een leuke groep, waar we nog
steeds regelmatig leuke teamuitjes
mee organiseren.’

Je hart luchten

Door de jaren heen zijn er best wat
dingen bijgekomen waar mensen de
infolijn voor kunnen benaderen.
Yvonne: ‘We verzorgen nu bijvoorbeeld
ook de aan- en afmeldingen voor Fietsmaatjes, Tafeltje Dekje en de Papierwinkel. Maar vooral krijgen we steeds
meer telefoontjes van mensen die

alleen even hun hart willen luchten.
Het is ﬁjn voor ze dat er dan iemand
naar hen luistert en hen hulp aanbiedt.’
De Infolijn mag nog wel wat meer
bekenheid krijgen, vinden Mannie
en Yvonne. ‘Iedereen moet weten dat
de infolijn bestaat en dat ze bij ons
terechtkunnen. We stoppen er veel
energie in, maar krijgen er ook heel
veel energie voor terug. We vinden het
hartstikke ﬁjn om te doen. Als je iets
voor je medemens kunt betekenen en
het geeft je een voldaan gevoel, dan ben
je zo wéér 25 jaar verder’, lacht Mannie.
‘De dankbare reacties van de mensen
is de reden waarom we hier nog zitten.’
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Afval goed
scheiden is
belangrijk.
Helpt u
mee?

PMD

Tip: hang uw zakken PMD niet te vroeg
buiten. Dit voorkomt een onprettig
straatbeeld en een hoop zwerfafval.
U kunt de ophaaldagen van PMD in uw
buurt bekijken via de Afvalapp en op
de website van Cyclus: cyclusnv.nl.
_____________________________________

U kunt uw huishoudelijke afval
scheiden in: GFT, papier, textiel en
PMD. Wat overblijft gaat bij het restafval.
Het is belangrijk dat we ons huishoudelijk afval op een goede manier scheiden. Alleen dan kan dit afval goed verwerkt worden. Zitten er
bijvoorbeeld luiers in de GFT-bak? Dan
wordt de hele lading GFT afgekeurd
en alsnog verbrand als restafval. Dat
is niet alleen zonde van de inzet van
ons allen om afval te scheiden, maar
dit brengt ook extra kosten met zich
mee.
Helpt u mee met het juist scheiden
van afval? Zowel via de Afvalapp

als op de website van Cyclus,
cyclusnv.nl, vindt u nog eens op een
rijtje welk afval waar thuis hoort.

AFVALAPP

Gebruikt u de Cyclus-afvalapp al? In
deze app kunt u uw postcode en huisnummer invoeren. U ziet dan in de
digitale afvalkalender alle informatie
over het scheiden en aanbieden van
uw huishoudelijk afval. Ook wordt in
de afvalwijzer aangegeven welk afval
waar hoort. Als u de meldingen in de
app aanzet dan krijgt u bericht over
afval ophalen en ander nieuws.

PAPIER OPHALEN

Weetje: tot juli 2020 wordt het papier
opgehaald zoals u dat gewend bent.
_____________________________________

GROF VUIL

GFT+E: VERGEET DE ETENSRESTEN NIET!
GFT is de afkorting van Groente-, Fruit- en Tuinafval. Maar
wist u ook dat etensresten bij het GFT mogen? We zien
dat ook steeds vaker de afkorting GFT+E voorbij komen.
Bij etensresten horen onder andere:
• Alle rauwe en gekookte/gebakken groente, fruit,
aardappelen, pasta etc.
• Vleesresten en visresten (inclusief graten en botten)
• Kaaskorsten zonder plastic
• Eierschalen, pinda- en notendoppen
• Koﬃeprut (geen cupjes, die horen bij het restafval)
Kijk voor meer informatie over het scheiden van GFT+E in de digitale afvalkalender
op www.cyclusnv.nl of in de afvalapp.

www.gemeentekaagenbraassem.nl
H01 Gemeente.indd 34
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Heeft u grof vuil en grof snoeiafval
dat niet mee kan met uw huishoudelijk afval? Breng het dan bij het afvalbrengstation van de gemeente Kaag
en Braassem aan het Veenderveld
53 in Roelofarendsveen. Hier kunt u
(uitgezonderd feestdagen) terecht op
maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 12.00 uur en 13.00 tot 15.30 uur;
en op zaterdag van 08.00 tot 12.30
uur.
Veel afval kunt u gratis inleveren, voor
sommige (samengestelde) soorten
moet u betalen.
Kijk op www.kaagenbraassem.nl/
afvalbrengstation voor het overzicht.

Bilderdam - Hoogmade - Kaag - Leimuiden - Nieuwe Wetering - Oud Ade Oude Wetering - Rijnsaterwoude - Rijpwetering - Roelofarendsveen - Woubrugge
11-02-2020 19:00
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Het is bijzonder hoe je door het gemis van iets kleins helemaal van slag kan
zijn. De aanloop voor mijn Oudejaars begon dit jaar bijzonder. Het was 24
december en dan verwacht je heerlijk eten, een biertje, ontspannen avondje
kerstﬁlms kijken en op naar twee dagen van overdadigheid, gezelligheid en
Rennies. Maar helaas, dit jaar kreeg ik van de kerstman: keelpijn! En op zich
ben ik wel gewend dat mijn stem me even in de steek laat, maar het kwam
toch wel heel slecht uit. Vier avonden later mocht ik namelijk grote groepen
mensen toespreken in een voorstelling waarin ik ook regelmatig even boos
kon worden.
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Het was een vreemde gewaarwording. Het werd voor mij zeer letterlijk een
stille kerst. Aan tafel bij het ontbijt weinig zeggen, veel glimlachen, luisteren
en veel thee met gember en honing drinken. En dan de hele dag voor de tv
hangen of in bed liggen. Maar niets zeggen is niet echt mijn ding, ben ik
achter gekomen. Stil achteroverleunen is ﬁjn, ontspannend, maar na een
dag gaat het me enorm storen. Sterker nog, na drie dagen ben ik een stuk
minder goed te genieten. Dus bij de opbouw op derde kerstdag was ik
alweer een beetje aan het kletsen. Maar toen klonk mijn stem wel als… tja,
hoe zal ik het zeggen: alsof een stuk schuurpapier omwikkeld met prikkeldraad over mijn stembanden was getrokken. En zo voelde het ook.
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Met die stem mocht ik dus de oudejaarsvoorstellingavonden in. De eerste
avond kon je duidelijk horen dat ik een beetje schor was, de tweede avond
had mijn stem het er zwaar mee en de derde avond was ik niet zeker of hij
het zou overleven. En daar werd ik wel wat nerveus van. Want ik waardeer
mijn stem.

Postbus 19, 2370 AA Roelofarendsveen
Hier! in de regio wordt GRATIS huis aan
huis verspreid door De Schakel.
Niets uit deze uitgave mag geheel of
gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar worden

Ik heb een stem gekregen om hem te laten horen. En dat is juist wat ik hoop
dat voor ons allen in 2020 is weggelegd. Dat we een stem mogen hebben
en dat we die mogen laten horen. Want zoals ik in de voorstelling ook zei,
ik mis de stem van onze inwoners een beetje. Natuurlijk hebben we
kaagenbraassemspreekt.nl, zijn er inspraakavonden en nu de participatie
rond de Noordkade. Maar af en toe zou het ook ﬁjn zijn als ik het gevoel heb
dat mijn stem gehóórd wordt. Als ik straks weer een stem heb natuurlijk.

gemaakt, op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van
de uitgever. De uitgever sluit iedere
aansprakelijkheid voor schade als

Patrick Deters, oudejaarscabaretier met een fragiele stem. Houdt van
oeverloos praten, ouwehoeren (zonder spatie) over alles en nog wat en is
af en toe best in staat om te luisteren… Even.
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gevolg van druk- en zetfouten uit.

12-02-2020 16:39

DE GROOTSTE KEUKENSPECIAALZAAK
IN HET HART VAN DE RANDSTAD

Xxx xxxxxx xxxx xxxx
Xxx xxxxxx xxxx xxxx

nfajng mbjn efkgjns dkjbn kjd

ROEVEN EN KOKEN BIJ

nair Dichtbij

Haal deze
GRATIS
op in onze
Siemens maakt de heerlijkste koffie
showroom!
Siemens houdt een workshop waar u kunt leren
hoe u een lekker bakkie koffie, espresso of
cappuccino zet en natuurlijk gaat u proeven
hoe deze smaakt! Ook het onderhoud en
hoe de koffie machines van Siemens
werken wordt gedemonstreerd.

SEPTEMBER, 14:00 - 19:00 UUR

WAAROM ONZE KLANTEN
KIEZEN VOOR BLOKSMA KEUKENS?
JUBILEUM
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• Echt familie bedrijf
• Persoonlijk
• Het beste keukenadvies
• Vrijblijvende offerte

• Gratis keuken ontwerp
• Complete ontzorging
• Vakbekwaam
• Kwaliteit

5 MIN
VANAF
SCHIPHOL

Openingstijden:
Di t/m Vr: 10:00-17:30 uur • Za: 09:30-17:00 uur
Donderdagavond in overleg mogelijk

Noordeinde 116 • 2451 AJ Leimuiden • www.bloksmakeukens.nl
• Lid van CBW
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