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Stijlvol wonen
Ben je gericht op zoek? Of wil 
je gewoon eens rondkijken? 
In onze showroom in Aalsmeer 
kom je zeker op ideeën. Bij 
Carpentier Keukens & Wonen 
vind je de mooiste topmerken 
op het gebied van keukens en 
wonen.

Maak een afspraak met een 
van onze adviseurs om jouw 
woonwensen te bespreken.

www.carpentier.nl

Inspiratie 
opdoen 
voor thuis

Carpentier Keukens & Wonen / Oosteinderweg 91 / 1432 AG  Aalsmeer / 0297 - 383280
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Aandacht en kwaliteit zĳ n onze basis ingrediënten voor jouw interieur. 
Wil je dat ook ervaren? Kom dan langs in Aalsmeer. Je zult verrast zĳ n door 
onze topmerken in keukens, wonen en slapen. Of surf naar www.carpentier.nl

De mooiste 
interieurs 
ontwerpen 
wĳ  voor jou

Bouwbedrijf Van der Geest is al bijna 100 jaar een begrip in Oud Ade en omstreken.  
Vanaf de oprichting in 1923 is het bouw- en aannemersbedrijf uitgegroeid tot een vakbekwame 
partner in woningbouw, verbouw, utiliteitsbouw, restauratie en weg- en waterbouw. 

Word jij onze nieuwe collega? Wij zijn op zoek naar

  Timmermannen (M/V)  en  
zelfstandig Timmermannen/Voormannen (M/V)

Functie eisen 
•  Werkervaring in de bouw (met name voor  

de zelfstandig timmerman/voorman)
• Prettige omgang met klanten en collega’s
• Je werkt nauwkeurig en opgeruimd
•  Zelfstandige werkhouding en de ambitie om  

het beste uit jezelf te halen
• In bezit van rijbewijs B/BE (of bereid E te halen)
•  Je bent betrokken en denkt graag mee in ons bedrijf
•  Je bent in het bezit van het VCA certificaat (of bereid 

dit te halen)

Ons aanbod 
• Een open en plezierige werksfeer 
•  Uitzicht op een vast contract 
• Mooie uitdagende projecten in de regio 
•  Een salaris passend bij de functie en jouw ervaring 
•   Een afwisselende en zelfstandige functie

Solliciteren? 
Ben je geïnteresseerd in een van deze functies?  
Bel of mail dan met Bob of Joost: 
Bob Brugman: tel. 06-10032949  
mail: bob@vandergeest-oudade.nl  
Joost van der Geest: tel. 06-48428371 
mail: joost@vandergeest-oudade.nl

Van der Geest Oud Ade BV 
Leidseweg 22, 2374 AN Oud Ade 
www.vandergeest-oudade.nl
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ACCOUNTMANAGER 

Elsbeth Haasdijk
Deze editie van Hier! staat in het teken  
van ‘samen ondernemen’. Precies vijf jaar 
geleden kwam ik in contact met Miranda, 
omdat zij een freelance accountmana
ger zocht voor Hier! Na even wikken en  
wegen of ik wel als zelfstandig onder
nemer aan de slag wilde, heb ik de stap 
gezet. En ik heb er geen moment spijt van 
gehad. Het is voor ieder magazine weer 
een leuke uitdaging om samen de onder
werpen voor de artikelen te bedenken en 
om te zorgen dat er voldoende adverten
ties worden verkocht om het magazine 
gratis te kunnen blijven verspreiden. Ik 
ben dan ook iedere keer weer trots als we 
met alle Hier! freelancers weer een mooi 
magazine hebben gemaakt.

REDACTEUR 

Gijs Korevaar
Na 25 jaar politieke journalistiek in de 
Tweede Kamer laat politieke interesse mij 
nooit meer los. Zoals ook journalistiek me 
nooit los zal laten. Na mijn verhuizing naar 
Nieuwe Wetering raakte ik betrokken bij de 
lokale politiek en de lokale journalistiek,  
zoals in dit nummer het interview met 
wethouder Yvonne Peters. Schrijven voor 
Hier! in de regio brengt me op plekken in 
de gemeente die ik niet eerder zag. En het 
brengt me in contact met mensen die ik 
anders misschien nooit zou ontmoeten. 
Zo heb ik nog beter de weg leren kennen 
in deze mooie gemeente. Al blijf ik ook na 
al die jaren import.

Inhoud
5 Voorwoord
6 Hier! en Daar!
8 Wilde plannen voor de Vrouw Vennepolder.  
 Niko ging op onderzoek uit
13 Rabobank: ‘Verduurzamen? Begin klein’
14 Zij ondernemen met een sociaal hart
21  Ploeg: kansen in kunststof
22 OVKB: doe er je voordeel mee 
24  Stolp+KAB geeft de overheid nooit fooi
26 Oproep: ‘Geef ondernemers de ruimte 
 om te groeien!’
29  Week van: Joop van Dijk
30 Ondernemen in coronatijd: 
 kansrijk of extra lastig?  
35 LaRock Werkt: vult vacatures in
36 Beeldr: ‘Kennis delen is onze kracht’
38 Ondernemers over campers, Excel
 programma’s en gewichtsbeheersing 
39 Dobbe heeft een nieuwe krachtpatser
40 Vrouwen met pit over hun eigen bedrijf 
46 Bij Dierenkliniek AniCura ‘t Leidse Land 
 kunnen álle dieren terecht
48 Twee extra directeuren voor Van der Geest 
51 Onderlinge Rijn en Aar verkiest 
 mensen boven geld 
52 Raimon, Yashmeen en Azeb gaan  
 voortvarend van start
53 SVKB is blij met ‘onze ondernemers’
54 Herontdek je eigen omgeving met deze 
 parels van Kaag en Braasem
56 Gemeentenieuws 
58 Fotorubriek
59 Column Patrick

De coverfoto werd deze keer 
gemaakt door: Denise Clemens

Tips van de redactie
ELK NUMMER VERTELLEN HIER!-MEDEWERKERS IETS OVER HUN  
FAVORIETE PRODUCTIE OF BIJDRAGE AAN DIT NUMMER.
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BEDRIJFSKLEDING & 
PROMO ARTIKELEN BIJ 
VDKPRODUCTIES.NL

VANAF 1 STUK
VERKRIJGBAAR

BEDRUKKEN / BORDUREN

BEDRIJFSKLEDING & BEDRIJFSKLEDING & 
PROMO ARTIKELEN BIJ PROMO ARTIKELEN BIJ 
VDKPRODUCTIES.NLVDKPRODUCTIES.NL

VANAFVANAF 11 STUKSTUK
VERKRIJGBAARVERKRIJGBAAR

BEDRUKKEN / BORDUREN

De Lasso Zuid 3  |  2371 EV Roelofarendsveen
071 3030 929  |  vdkproducties.nl

Groencentrum

Hazenpad 1 – Roelofarendsveen
www.deveensebukker.nl

Het voorjaar 
komt eraan!

We staan weer 
vol met mooie 
tuinplanten.

We zien u graag 
in de winkel.

Voor al uw schilder- 
en behangwerk!

Schoolbaan 28
2371 VJ Roelofarendsveen

www.han-dejong.nl
06 20 35 53 90
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MIRANDA CASTELEIN is grafi sch vormgever en fotograaf. Tien 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 offl  ine en inmiddels online.’ 

Wat maakt iemand een ondernemer? Moet je daarvoor altijd een eigen 
bedrijf hebben? Niet iedere zelfstandige is een ondernemer, er zijn ook on-
dernemende werknemers. Waar het om gaat, is dat je ondernemend kunt 
denken, lijkt mij. Een ondernemer is altijd op zoek naar mogelijkheden, naar 
kansen. Neem nu deze tijd waarin we leven. Als ondernemer valt het niet 
altijd mee om je hoofd boven water te houden en kom je ‘voor uitdagingen 
te staan’, zoals dat dan wordt gezegd. Nu, uitdagingen genoeg! In dit num-
mer laten we een aantal ondernemers aan het woord over welke kansen zij 
zagen in deze coronatijd, waardoor zij hun zaak draaiende hebben gehouden 
of zelfs béter hebben kunnen laten draaien. Vaak is het ook een kwestie van 
snel schakelen en vooral durven. Zo ben ik nu bijna tien jaar geleden voor 
mezelf begonnen, na zeventien jaar in vaste dienst te hebben gewerkt. Ik had 
me voorgenomen: ooit begin ik voor mezelf. En dat dat nu al tien jaar naar 
alle tevredenheid gaat, daar droomde ik wel van. Vol bewondering heb ik de 
verhalen van Camilla, Annemarie en Renate gelezen. Ook daarin lees je dat 
bang zijn niet iets is voor ondernemers en dat je, als je weet wat je wilt, er 
echt voor moet gaan. Hobbels zijn er altijd, een vlakke, rechte weg is immers 
heel saai om te bewandelen. 
Zo gaat dat ook met onze app Hier! in de regio. Vorig jaar gelanceerd en vol 
met plannen over hoe we ‘m bij iedereen onder de aandacht zouden gaan 
brengen. Helaas hebben we onze promotiejasjes nog niet aan gehad en heb-
ben we nog niet iedereen kunnen bereiken, maar we zien dat al best aardig 
wat mensen onze app hebben gedownloaded. En wat betreft die app zitten 
we ook niet stil, we gaan uitbreiden naar Alphen aan den Rijn. Zodat we nog 
meer mogelijkheden hebben om leuke routes te ontdekken en we bijblijven 
met het nieuws uit de regio. We werken daarmee samen met Studio Alphen 
en Alphen marketing. Een mooie ontwikkeling om onze app nog completer 
te maken en je nog meer inspiratie te geven voor een dagje weg in de om-
geving. Zo zie je maar: als ondernemer ben je altijd in ontwikkeling. Je hangt 
niet achterover om te denken: het komt wel goed.
Ik hoop dat iedereen, ook als je geen ondernemer bent, toch jezelf blijft 
ontwikkelen. Of je nu een mooi boek leest, online een cursus volgt of toch de 
stap zet om…

Heel veel leesplezier met deze Hier!

Ondernemen(d)
Halt

halt houden? hoe vaak al niet?

gister nog letterlijk halt: teruggepiept 

naar een grutto op een niet brommen 

bord

vandaag nog in kwart tempo 

geslingerfi etst

door de tunnel die tinkelt reutelt 

plonkt

zo vaak! op een rechte web 

naar huis een zijweg in

daar heuvelt het kronkelt 

het zindert het zomers

de dag beginnen met vrijen blijven 

vrijen eindeloos

terwijl je weet je moet weg aan 

het werk imenad wacht

halt,

je legt je adem in wat 

zwiepzwaait vonkelt klinkt

er is altijd een plek voor 

je hand om te rusten

maar je steigert als iemand 

klaagt

houd nou toch eindelijk halt

Hélène Gelèns

Uit: Met dat hoofd gebeurt nog 

eens  wat - Arie Boomsma

Voorwoord
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Gerard en Ilse Beelen gingen weg – richting de Betuwe – en 
kwamen dertig jaar later ook weer terug. Sinds twee jaar wonen 
ze weer in Rijpwetering. 

Geboren en getogen in Rijpwetering ging Gerard na zijn studie 
aan de Hogere Landbouwschool werken in Wageningen. Zijn 
vrouw Ilse komt uit buurgemeente Ter Aar, waar haar familie 
nog steeds woont. Na hun trouwen verhuisde het stel naar de 
Betuwe: eerst naar Lienden en later naar Kesteren. ‘Maar we heb
ben altijd nauw contact gehouden met de familie’, vertelt Gerard. 
Zijn zussen zijn altijd in Kaag en Braassem blijven wonen. En ook 
het gezin Beelen kwam weer terug. ‘Aanleiding was het overlijden 
van mijn vader in 2015. Na zijn overlijden kwam het ouderlijk huis 
vrij en de vraag kwam op of wij dat niet wilden kopen.’

KINDEREN ‘OVERPOTEN’
Die beslissing viel nog niet mee. ‘Daar hebben we nog best lang 
over gedaan. Het was een kwestie van lang wikken en wegen. 
We hadden zelf al bedacht dat we niet in Kesteren oud wilden 
worden. Het werd daar steeds kerkelijker en dat stond ons niet 
zo aan. Maar we hadden wel drie opgroeiende kinderen en die 

zouden we moeten overpoten. De oudste twee studeerden al, 
maar de jongste zat nog op de middelbare school. We wil

den dat hij in die vertrouwde omgeving zijn school zou 
kunnen afmaken. Ze wonen allemaal nog wel thuis, 

maar ze zijn minder gebonden, zelfstandiger. En 
dus keerden we in 2018 terug naar Rijpwetering, 

na een grondige verbouwing van het huis.’

ALS EEN OUDE JAS 
Terug naar de geboortegrond, hoe was 
dat? ‘Vertrouwd’, vertelt Gerard. ‘Een  
beetje als een oude jas die je aantrekt, 
alhoewel we bijna dertig jaar zijn weg
geweest. Of er veel veranderd is? Dat 
valt wel mee. We hebben veel van de 
veranderingen aan de zijlijn ook gewoon 
meegemaakt.’ Gerard heeft zijn eigen 
bedrijf in diervoeders in Wijk bij Duur
stede aangehouden en rijdt daarvoor 
elke dag ‘een uurtje heen en een uurtje  

terug.’ Het inburgeren in hun ‘nieuwe’ 
woonplaats ging snel. ‘Ilse had al direct 

werk in de kinderopvang in Rijpwetering en 
ook de kinderen willen niet meer terug. Hoe

wel corona wel een rem zet op die integratie.’

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.

‘Na mijn vaders overlijden 
kwam het ouderlijk huis vrij. 

Of wij dat wilden kopen’
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‘Ik ga graag uit, naar  
de bioscoop, uit eten. Dat is 
in een stad toch makkelijker’

Geboren op Kaageiland, dertig jaar in Oud Ade gewoond 
en vervolgens met haar man verhuisd naar Tilburg.  
In een notendop tekent dit de wooncarrière van 
Trees-Reijven Hoogenboom. 

Nadat zij haar man had leren kennen, ver-
trok Trees van Kaageiland. ‘Cees werkte 
als verpleegkundige en was vanuit Tilburg 
naar het Westen gekomen om dichter bij 
de zee te zijn. We kochten een huis in 
Oud Ade. Daar hebben we ruim dertig 
jaar gewoond.’ Naast haar werk deed 
Trees altijd al veel vrijwilligerswerk. ‘Ik 
ging met een buurman, die in een rol-
stoel zat, elke week wandelen. En ik 
deed dingen voor de Zonnebloem.’ Ze  
voelden zich thuis in het dorp, maar dat 
was uiteindelijk toch niet genoeg om er 
te blijven.

OPPASSEN EN  
MANTELZORGEN
‘Onze jongste zoon is na vakantiewerk in 
Tilburg blijven plakken. Hij is daar getrouwd 
en heeft kinderen. Ik wilde heel graag op de 
kleinkinderen oppassen, maar wilde ook niet weg 
uit Oud Ade zolang mijn moeder hier nog woonde. 
Dat merkte mijn moeder en ze zei: ‘Je gaat toch niet 
zitten wachten tot ik dood ben? Ga lekker naar je kind en 
kleinkinderen.’ Mijn moeder is naar een seniorenwoning in  
Roelofarendsveen gegaan en wij naar Tilburg. Ze is nu negentig. 
Ik bel haar elke dag en om de week ga ik bij haar op bezoek. Ik 
ben ook een beetje haar mantelzorger.’

VLUCHTELINGENGEZIN
Inmiddels is ook hun tweede zoon met zijn dochter naar Tilburg 
verhuisd. ‘Heerlijk’, zegt Trees. Maar mist ze het oude dorp niet? 
‘Nee, daar heb ik geen last van. Een dorp is eigenlijk niet mijn 
ding. Ik ga graag uit, naar de bioscoop, uit eten. Dat is in een stad 
toch makkelijker. En als ik terugdenk, denk ik eerder aan Kaag-
eiland, waar ik ben geboren, dan aan Oud Ade. Hoe actief we 
daar ook zijn geweest.’ Ze is nog steeds vrijwilliger. ‘Ik heb hier 
een Syrisch vluchtelingengezin bijgestaan, die in de wijk kwam 
wonen. En ik heb een Turks meisje begeleid dat het moeilijk had. 
Met haar ging ik wandelen, zodat we rustig konden praten. Kon 
zij haar ei kwijt. Dat is wel anders dan in een dorp.’

Tekst: Gijs Korevaar

Hoe is het met...
Daar
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Het eeuwenoude boerenland en de polder is  
genoemd naar Vrouw Venne. Die naam is te  
danken aan Floris de Vijfde die, na bemiddeling 
door de paus, de veengronden die daar lagen in 

1275 schonk aan de Abdij van Rijnsburg, een klooster voor 
adellijke vrouwen. De abdis voerde de naam ‘Venne’ in haar 
titel, waaraan de polder sindsdien z’n naam dankt. 
Dan het ‘Land van Ons’ (zie ook kader). Deze landelijke  
coöperatie heeft als doel om Nederlandse burgers in staat te 
stellen gezamenlijk landbouwgrond te kopen en deze zo te 
beheren dat de biodiversiteit wordt vergroot. Iedereen kan 
er lid van worden en ook iedereen kan er een stukje grond 
van kopen. ‘Land van Ons’ wil in de Vrouw Venne polder 
lang jarig onderzoek laten doen. Dat doen ze samen met  
Naturalis, Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden.

Wilde plannen
‘Waterbuffels houden van water, ze heten niet voor niks zo. 
Bovendien kan je van de melk mozzarella maken. Ze ge-

Politiek

Oud Ade: 
oer-Hollands 
landschap…

Maar 
hoe lang nog?

De Vrouw Vennepolder; niet iedereen weet 
waar die ligt, maar je bent er als inwoner  
van Kaag en Braassem wellicht weleens –  
of vaker – doorheen gefietst. Als je het dorp 
Oud Ade uitrijdt richting Leiden en je bent de 
wipmolen aan je linkerkant voorbij, dan rijd je 
over de brug heen een polder in die bijna 450 
jaar geleden werd gesticht. Het noordelijk deel 
(de rechterkant als je met je rug naar Oud Ade 
staat) is recent verkocht aan ‘Land van Ons’  
een coöperatie die ‘de groene woestijn’ weer  
wil laten bloeien. Hoe dat precies zit?  
Hier! onderzocht het en legt uit. 

Tekst: Niko van Brussel
Beeld: Jan Willem Ouwerkerk
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Maar koeien in de wei, dat ís 
toch natuur? Zoiets moet je 
niet tegen een enthousiaste  
natuurliefhebber zeggen. 
Die zal je eerst verbaasd aan
kijken en vervolgens vertel
len wat hem zo enthousiast 
maakt over het veenweide
gebied, zoals het er vijftig 
tot zeventig jaar geleden 

uitzag. Op het eerste gezicht zag het er tussen Oud Ade en  
Leiderdorp niet heel veel anders uit. Er liepen ook koeien in 
de wei, het fietspad was er nog niet, maar de Lange Brug, die 
nu vernieuwd is, wel. Er zitten ook nog wat kievieten grutto’s 
en tureluurs, maar lang niet meer zoveel als in de jaren 60 en 
70. Andere weidevogels, zoals kemphaantjes, leeuweriken 
en graspiepers, zijn verdwenen. Ook bloemrijke hooilanden 
waren in die tijd nog redelijk gewoon. 
De universiteit is in de herfst van 2020 begonnen aan een 
onderzoek naar wat er nog wél in de Vrouw Vennepolder zit. 
De weidevogels zijn nog niet onderzocht, dat is dit voorjaar 
gestart, maar wel zijn resultaten bekend wat voor planten 
er groeien. Ook is er al onderzoek gedaan naar insecten,  
‘zoetwaterfauna’ (vissen en diertjes in de sloten), bodem
fauna en micro-organismen in de bodem. Bedenk daarbij dat 
de ene soort niet zonder de andere kan. Er is een samenhang 
in de natuur, waarbij de klimatologische omstandigheden 
en de bodemgesteldheid bepalend zijn voor de soorten die  
kunnen voorkomen. De voorlopige resultaten waren, zoals 
verwacht, niet bemoedigend. ‘Groene woestijnen’ noemde 
onderzoeker Maarten Schrama de weilanden in Nederland. 
En de weidegrond in de Vrouw Vennepolder was daarop geen 
uitzondering. Er groeien maar drie soorten gras  vogelmuur, 
Engels raaigras en varkensgras  en dat heeft weer gevol
gen voor het aantal soorten insecten in het gebied, waar
onder vlinders. De achteruitgang van het aantal soorten, de  
biodiversiteit, gaat door toedoen van de mens wereldwijd 
achteruit en dat geldt dus ook voor deze polder bij Oud Ade. 

Een oer-Hollandse vogel
De achteruitgang van de biodiversiteit is dus ook een trend 
in de gemeente Kaag en Braassem. De gemeenteraad ziet 
het, zoals vastgelegd in de Omgevingsvisie, dan ook als 

dijen goed in moerassige 
gebieden en kunnen zwem
men. Dus als we in de polder 
een dijk aanleggen, kun
nen we het water omhoog  
krijgen. Behalve het hou
den van waterbuffels kun
nen we ook lisdoddes en riet 
kweken.’ Het klinkt als een 
heel raar idee. De werkgroep van studenten van de Leidse 
Universiteit was gevraagd om in korte tijd enkele ‘wilde’ 
onderzoeks plannen te maken om een aantal problemen voor 
het veen gebied op te lossen. Want wat is het probleem ei
genlijk bij Oud Ade? Het is een landschappelijk mooi gebied, 
daar lijkt op het eerste gezicht niets mis mee, maar toch… 
Het zijn veengronden en die grond zakt gemiddeld drie tot 
zeven millimeter en dat gaat jaar op jaar door. Het is moeilijk 
voor te stellen, maar in 1275, toen de grond nog van de adel
lijke kloostervrouwen was, lag diezelfde grond vijf tot zes 
meter hoger. Dat betekent niet alleen dat het steeds moei
lijker wordt om het water weg te krijgen, maar bovendien 
wordt het water steeds zouter en worden er broeikasgassen 
uit gestoten. En dat probleem wordt ieder jaar nijpender. Als 
je dat wilt voorkomen, moet de waterstand omhoog. 

Er is nu toch al natuur? 
Maar dat is niet het enige probleem. Ook het aantal soor
ten planten en dieren in het weidegebied, in de sloten en 
in de grond, is vergeleken met vijftig jaar geleden drastisch  
afgenomen. Hetzelfde geldt voor het aantal boeren. En 
zij die nog over zijn, hebben steeds meer grond (en geld)  
nodig om hun bedrijf overeind te houden. Ook daar wil
len de studenten wat aan doen. Lisdoddes kunnen worden  
gebruikt voor isolatiemateriaal en buffelmozzarella levert, 
zo verwachten zij, meer op. Maar er wordt ook gedacht aan 
de teelt van veenbessen en het betrekken van stedelingen 
bij de bedrijven. In dit stadium zijn het vooral nog wilde 
ideeën, maar de komende tien jaar gaat de universiteit in het  
polderlandschap onderzoek doen. De belangrijkste doel
stellingen zijn: de biodiversiteit verhogen en de boer een 
goed inkomen te laten verdienen. Het water moet omhoog 
en de uitstoot van broeikasgassen moet omlaag. 

‘Nederlandse weilanden  
worden ‘groene woestijnen’ 

genoemd en de Vrouw  
Vennepolder is daarop  

- met maar drie soorten  
gras - geen uitzondering’
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een opgave om die biodi
versiteit te versterken óf te  
vergroten. Dit is een belang
rijk verschil. Het gaat niet 
alleen om meer soorten in 
een gebied, zoals de polder 
bij Oud Ade, want dat zou 
– als je daar het geld voor 
hebt – nog relatief eenvou
dig zijn. Je moet dan vooral zorgen dat er veel verschillende  
planten, struiken bomen en kruiden groeien en zorgen dat 
er wat hoogteverschillen zijn. Het aantal soorten zal dan  
zonder twijfel toenemen. Maar dan kun je tegelijkertijd voor
spellen dat de kans groot is dat de weidevogels die daar nú 
nog broeden, zullen verdwijnen. Dat geldt bijvoorbeeld ook 
voor de grutto, waarvoor Nederland op wereldschaal een  
bijzondere verantwoordelijkheid heeft. Simpelweg omdat ze 
hier het meeste broeden en elders bijna niet voorkomen. Het 
is niet voor niets de nationale vogel: negentig procent van 
alle grutto’s broedt in de veenweidegebieden in het westen 
van Nederland. De gemeente noemt de grutto niet letter
lijk, maar heeft het wel over ‘icoonsoorten’. Dat zijn soorten 
die vooral hier voorkomen en niet op andere plekken. Voor  
grutto’s is het van belang dat er in de winter water op het 
land staat, dat er kruidenrijk grasland staat en dat er  
voldoende beestjes in de bodem zitten om te eten. 

Landbouw vs. weidevogels
De gemeente is zich dus bewust van haar bijzondere verant
woordelijkheid voor de onder meer de grutto en de weide
vogels in het landelijk gebied, maar heeft daarover nog geen 
keuze gemaakt in de Vrouw Vennepolder. Natuurlijk wil ze 
niet dat de weidevogel verdwijnen uit de gemeente, maar 
ze is daarvoor afhankelijk van de boeren die het gebied in  
gebruik hebben. De meeste boeren vinden het niet leuk 
dat de weidevogels achteruitgaan, maar maken zich  
vanzelfsprekend toch de meeste zorgen over hun koeien en 
de kwaliteit en hoeveelheid gras die ze van hun land kun
nen halen om hun koeien te voeren. De praktijk van de laat
ste tientallen jaren leert dat hoe intensiever de landbouw, 
des te minder weidevogels er overblijven. Het enige wat de  
gemeente kan doen, is via regelgeving in het bestemmings

plan voorkomen dat er iets 
anders dan gras mag groei
en. En dat bestemmings
plan is weer gebaseerd op 
de Omgevingsvisie, waar
in wordt gerept over ‘het  
gericht kiezen voor bepaalde 
icoonsoorten’. Dit kunnen 
unieke, bedreigde of zeld

zame dier en plantensoorten zijn die ons iets vertellen over 
dat gebied: gaat het goed met de icoonsoort, dan gaat het ook 
goed met andere soorten in dat gebied. 

En de bodem daalt verder 
De zeespiegel stijgt en de bodem zakt. Bovendien verandert 
het klimaat. Het wordt hier steeds warmer. Bodemdaling 
kun je tegengaan door het waterpeil omhoog te zetten. De 
bodem niet verder laten zakken is nog niet zo eenvoudig. 
Veen  ontstaat  als planten in moerassen sneller groeien 
dan ze worden afgebroken. Dode planten stapelen zich op 
tot dikke lagen. Zo is het ook gegaan bij Oud Ade. Daar lag 
in de twaalfde eeuw een veenpakket dat zes meter dikker 
was. Door het graven van sloten en het uitmalen van het  
water werd landbouw mogelijk en ontstond het oer 
Hollandse landschap waarvan het gebied rond Oud Ade 
een van de mooiste voorbeelden is. Maar dat betekende ook  
dat de bodem ging dalen. Veen ‘oxideert’ als je het aan 
de lucht blootstelt. Het is een soort langzame vorm van  
verbranden. 
Maar dat is niet de enige bedreiging van het landschap. Er 
is ook nog zoiets als klimaatverandering. Als de voorspel
lingen uitkomen – en daar twijfelt bijna niemand meer 
aan – gaat de temperatuur de komende jaren verder stij
gen. Dat heeft nu al gevolgen. Voor de landbouw bijvoor
beeld: in 2050 zal er in oude, zuidelijke wijngebieden zoals  
Spanje en Frankrijk geen druiventeelt meer mogelijk zijn. 
Maar in Nederland wordt dat al steeds gewoner. Zou dat ook  
in Oud Ade kunnen? Waarschijnlijk niet (de bodem is er  
te zuur voor druiventeelt), maar wat dan wel? En wat de natuur 
betreft: ook komen hier komen nu planten en dieren voor d 
ie je vroeger alleen op vakantie in Frankrijk tegenkwam. 
Wat gaat dat betekenen voor ons landschap, onze land
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project zullen, zo hopen de onderzoekers, niet alleen bruik-
baar zijn voor de omgeving van Oud Ade. De opgedane  
kennis kan worden vertaald naar de hele regio Holland- 
Rijnland, de veenweide streek van West-Nederland en de  
andere veenweide gebieden van Noordwest-Europa. 

bouw en onze natuur? Gaan de grutto’s dan maar broeden in  
de Scandinavische landen of zijn ze hier dan al uit  
gestorven?  

Het onderzoek
Het initiatief van Land van Ons biedt voor Universiteit  
Leiden, Hogeschool Leiden en Naturalis een unieke kans 
om te onderzoeken hoe die biodiverse toekomst van het  
landschap eruit zou kunnen zien. De opdracht van dit  
onderzoek lijkt uitermate ambitieus. Onderzoeker Maarten  
Schrama: ‘De biodiversiteitstoename waar we naar streven 
kan alleen een succes worden genoemd als die samengaat 
met een gezond verdienmodel voor de agrariër én met een 
sterke vermindering van bodemdaling en broeikas gassen. 
Bovenal moet de toename toekomstbestendig zijn. Dat  
betekent dat we die toekomst niet alleen in de vorm van 
grasproductie zien, maar in een diverser palet van teelten.’
Daarbij speelt ook het herstellen van de binding tussen  
landschap en leefomgeving een rol. Daarmee doelt hij op 
de kloof tussen de inwoners van de 
stad en de boeren, die financieel  
afhankelijk zijn van de opbrengst van 
hun grond. Het gaat dus niet alleen 
om biodiversiteitsherstel in het agra-
risch gebied met voedsel productie, 
maar ook om het betrekken van 
de inwoners uit omliggende  
dorpen en steden door educatie  
(bijvoorbeeld excursies voor 
school klassen) en vormen van  
recreatie. De lessen van dit  

Land van Ons is een landelijke 
coöperatie, waar iedereen lid 
van kan worden. De leden kopen  
gezamenlijk landbouwgrond 
aan. Dat land wordt vervolgens, on-
der een aantal voorwaarden verpacht 
aan boeren. Doel daarbij is om de bio - 
diversiteit in het Nederlandse land-
bouwgebied te vergroten.  Daarbij wordt 
gekeken naar het leven boven en on-
der de grond. Het bodemleven is door  
intensief gebruik sterk achteruit- 
gegaan en dat bedreigt niet alleen de 
productie van landbouwgewassen,  
maar ook het voortbestaan van de 
wilde planten en dieren die daar van 
nature voorkomen. Wat doet Land van 

Ons daaraan? De coöperatie wil de 
grond verduurzamen en de biodiver-
siteit herstellen. Dat begint met stop-
pen met het gebruik van chemische 
gewasbescherming en chemische  
verdelging van planten. Ook het stop-
pen met het gebruik van kunstmest  
en het injecteren van drijfmest hoort 
daarbij. Doel is ook om een kruidenrijker 
grasland gebruik toe te passen (‘geen 
monocultuur van raaigras’) en minder 
te maaien. Ook het opnieuw aanplanten 
van hagen en houtwallen en het toe-
passen van wisselteelt (het verbouwen 

van meerdere gewassen) en het  
creëren van schuil- en broedplek-
ken voor verschillende soorten 
dieren maakt onderdeel uit van  

de plannen. 
Of dat allemaal gaat lukken en of dat al-
lemaal in Oud Ade kan? Daarvoor doet 
de coöperatie nu dus langetermijn-
onderzoek. Afgelopen jaar financier-
den Naturalis en Universiteit Leiden het  
onderzoek. De regio Holland-Rijnland 
zal de komende tien jaar medefinancier 
worden. Het Hoogheemraadschap van 
Rijnland past de grondwaterstand op 
de locatie aan ter wille van het onder-
zoek. Meer informatie? 
Kijk op www.landvanons.nl  

Land van jou en mij
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Bedrijf

Het is volgens directeur Wim Nobel ook geen keuze.  
‘Bedrijven die investeren in verduurzaming, heb

ben de toekomst.’ Rabobank wil een substantiële bijdrage  
leveren aan de energietransitie. Een van de speerpunten van  
Rabobank Groene Hart Noord is het verduurzamen van 
de eigen organisatie, maar dat ook stimuleren bij hun  
particuliere en zakelijke klanten. De ledenraad van de  
coöperatie is georganiseerd rondom thema’s die de bank  
belangrijk vindt. Zo helpen ze met kennis, netwerk en  
financiële oplossingen onder andere ondernemers duur
zaam te groeien en woningbezitters verdere stappen te  
nemen in het verduurzamen van hun woning. 

Thermostaat lager 
Wim is sinds mei 2020 directeur bij Rabobank Groene Hart 
Noord. Hij noemt zichzelf gedreven door ondernemerschap, 
door de vele ondernemers in zijn familie. Uit gesprekken 
met ondernemers ziet hij dat men vaak geen idee heeft waar 
te beginnen als ze willen verduurzamen. ‘Men denkt snel 
te groot, bijvoorbeeld aan het investeren in warmtepompen 
of het aanpassen van het hele machinepark. We adviseren  
ondernemers daarom bij zichzelf te blijven en klein te  
beginnen. Zet die thermostaat een graad lager, schaf led
lampen aan of kijk eens naar elektrische auto’s. In de tweede 
fase ga je beperken in de uitstoot. Bij stap drie kun je invloed 
uitoefenen op de keten en daarna komt pas innoveren. We 
organiseren ook inspiratiesessies waarbij ondernemers, 
die hier al ver in zijn, daarover komen vertellen. Dat geeft  
anderen vaak een vliegende start.’ 
Wat Wim zorgen baart, is dat Nederland op gebied van duur
zaamheid Europees gezien niet zo goed scoort. ‘We zijn een 
middenmoter, er is nog veel werk te verzetten. Er wordt  
al veel afgedwongen in wet en regelgeving. Zo is het per  
1 januari 2023 verplicht dat kantoren minimaal energie  
label C hebben. Rabobank wil in het verduurzamen een  
actieve partner zijn. ‘Niet voor niets onderhouden we  
contacten met gemeenten en stakeholders in de regio, 
waarbij we stimuleren om bijvoorbeeld daken te voorzien 
van zonnepanelen. Ook verenigingen weten de bank te  
vinden, voor het aan vragen van een bijdrage voor het 
energie neutraal maken van hun accommodatie.’ 

Met de seizoenen mee 
Wereldwijd is Rabobank de grootste financier op gebied van 
Food en Agri, een sector waar veel kansen en uitdagingen 
liggen op het gebied van verduurzaming. Denk aan de korte  
ketens en biodiversiteit. ‘Als Rabobank zetten wij onze  
kennis en netwerk in om ondernemers hierbij te helpen. Zo 
gaan we met het project Food Forward met belang hebbenden 
uit de voedselketen op zoek naar oplossingen voor een duur
zamere voedselproductie. Wist je dat de maaltijd ’s avonds 
op je bord gemiddeld 30.000 km heeft gereisd? Hoe belang
rijk is het om in december frambozen te kunnen eten en 
waarom kopen we appels uit NieuwZeeland? Hoe mooi is 
het als we juist nu met de seizoenen mee eten en producten 
uit ons Groene Hart omarmen? Het vervelende is wel dat we 
voor gezondere voeding vaak een hogere prijs betalen. We 
kunnen ook accepteren dat duurzaam voedsel soms duurder 
is dan wat we gewend zijn. Laten we met elkaar de verant
woording nemen. Ook al zijn het kleine stapjes.’

Tekst: Alice Bakker
Beeld: Miranda Castlein

Redactionele samenwerking ‘ Verduurzamen?  
Begin klein’
Een duurzame toekomst bereik je samen.  
Daarom praten de adviseurs van Rabobank  
Groene Hart Noord graag met hun klanten en  
partners over de kansen van verduurzaming.

Wil je een goed gesprek over verduurzamen van je bedrijf  
of woning en weten wat er financieel mogelijk is? 
Bel dan met de Rabobank 0172-712 100.
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Ondernemen 
met een

Niet alleen denken aan inkomsten, 
maar ook aan je medemens. 

Heerlijk, vinden deze ondernemers uit 
Kaag en Braassem. En eerlijk – dat ook. 
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Tekst: Ilse van Staveren
Beeld: Miranda Castelein

Ondernemen

Het team van Nerinekwekerij Agro Fleur 
Select is heel gevarieerd. Zo werkt er, naast 
een club jonge mensen, ook een groep 
senioren. Ton Broekhof is een van hen. Hij is 
al ruim vijftig jaar in dienst.

Ton koos ervoor om zelfs na zijn pensioen 
nog te blijven. Ton: ‘Toen ik hier vijftig jaar 
geleden begon, was het nog een kleinschalig,  
gemengd bedrijf. Ik was toen een jong ventje 
van zeventien jaar. Voor mij is het, door de 
ontwikkelingen die het bedrijf doorgemaakt 
heeft, al die jaren interessant gebleven. We 
zijn ook steeds groter geworden. Ik vind 
het nog steeds ontzettend leuk om hier te 
werken. Ook de afwisseling van seizoenen 
maakt het aantrekkelijk. De maanden juni en 
juli ben ik bijvoorbeeld vrij. Dan ga ik gezellig 
fi etsen met mijn vrouw.’
Volgens eigenaar Kitty de Jong zorgt de 
combi jong en oud binnen het bedrijf voor 
een perfecte balans. ‘Wanneer je een 
seizoenskwekerij hebt, krijg je te maken met 
pieken en dalen. Hierdoor kunnen wij ouderen 
en gepensioneerden in dienst hebben. 
We bieden fl exibele werkroosters aan. Ik 
omschrijf ons team als een afspiegeling van 
de samenleving; er is ruimte voor junioren 
en senioren. Het zorgt ook voor de perfecte 
combinatie van ervaring en nieuwe ideeën.’
Agro Fleur Select focust zich dit jaar voor het 
eerst volledig op het produceren van Nerine-
bollen en -bloemen. Kitty: ‘Hiervoor teelden 
we ook nog andere gewassen, maar dat is 
nu niet meer nodig. We hebben een aantal 
soorten Nerines die we jaarrond kunnen gaan 
telen. Toch blijft er ook nu genoeg afwisse-
ling, omdat je werkt met teeltseizoenen. Het 
ene seizoen zitten we in de bloemen en het 
andere weer in de bollen.’
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‘Op de dagen dat het restaurant dicht 
was, konden we horeca en zorg  

misschien met elkaar combineren’
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Samen met collega Karin Wesselman, die ook in de zorg werkt, 
werkte Diane het idee verder uit. Waaghetmaar was geboren. 
‘We namen ruim de tijd voor alle voorbereidingen. Er zijn veel 
gesprekken en bezoeken aan soortgelijke zorgonder nemingen 
aan vooraf gegaan. En natuurlijk deden we met elkaar ook 
ervaring op in de keuken. En nu zijn we dan al een paar maan-
den aan de slag met kanjers Kim en Kayleigh in de keuken. En 
in de loop van de dag haakt ook topper Welmoed aan.’ Kim vindt 
het koken en bakken superleuk: ‘Het is fi jn om iets lekkers voor 
mensen te maken en ik vind het heel leuk als mensen genieten 
van de dingen die ik maak.’ Ook Dennis is blij: ‘Ik vind het mooi 
om betrokken te zijn bij dit project. Als straks het restaurant weer 
opengaat, kunnen we elkaar alleen nog maar meer versterken 
met ideeën, recepten en vooral heerlijke baksels.’ En wie weet 
staan er, behalve de bestellingen, nog wel meer plannen op 
stapel. Diane: ‘Misschien gaan we in de toekomst ook wel open 
voor koffi  e en lekkers.

Restaurant Wagenaar is normaal open van woensdag tot en met 
zondag. Maar sinds september 2020 wordt er op maandag en 
dinsdag ook hard gewerkt. Op die dagen combineert het restau-
rant zorg en horeca met een dagbesteding voor zorgcliënten. 

‘Waaghetmaar’ heet dit mooie initiatief van Diane Wesselman. 
De deuren van de restaurantkeuken gaan die dagen open voor 
mensen die via een persoonsgebonden budget een dagbeste-
ding zoeken. Er wordt gekookt en gebakken en op bestelling 
verlaten de lekkerste hartige en zoete taarten het restaurant. ‘En 
soepen. Of recepten die we samen met de koks van Wagenaar 
samenstellen’, vertelt Diane. Het idee ontstond toen zij, naast 
haar werk in de zorgsector, ook bij haar broer Dennis in zijn 
restaurant aan de slag ging. ‘Op de dagen dat Wagenaar dicht 
was, konden we horeca en zorg misschien met elkaar combine-
ren, zo dacht ik. Dennis stond ervoor open en wilde meehelpen 
en mee denken. Dat maakte me nog enthousiaster.’ 

Waaghetmaar heeft op beide dagen nog ruimte voor nieuwe kanjers in het team. ‘Kom gerust eens kijken als het je wat lijkt.’
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V.l.n.r: Saleh Alsaedi, Husam Altamro, Armen Liparitjan en Ricardo de Jong
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Saleh: ‘Ik gaf in Syrië ook zwemles.  
Heel leuk om dat hier weer  

te kunnen doen’ 
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Statushouders Armen Liparitjan, Husam Altamro en Saleh 
Alsaedi werken bij Sportbedrijf Kaag en Braassem. Met hun 
verschillende culturen houden zij de organisatie levendig.

Dat vindt ook Ricardo de Jong, operationeel manager bij Sportbe-
drijf Kaag & Braassem en beheerder van het sportcomplex. Hij is 
heel blij met Armen, Husam en Saleh op de werkvloer. ‘Zij vormen 
een mooie toevoeging aan onze organisatie.’ Saleh: ‘Ik woon nu 
zes jaar in Nederland en werk sinds 2018 bij Sportbedrijf Kaag en 
Braassem. Armen en Husam zitten bij de technische dienst en ik 
ben zwemonderwijzer. Ik heb in Syrië ook zwemles gegeven, dus 
ik vind het heel leuk om dat hier weer te kunnen doen.’ 
Sinds de lockdown van afgelopen december probeert Sport-
bedrijf Kaag en Braassem op 75 procent van de contracturen 
te blijven draaien. Ricardo: ‘Zo houden de medewerkers binding 
en hebben we groot onderhoud kunnen aanpakken. Tussendoor 
proberen we de mannen te helpen met hun opleiding. 
Pas zette ik een krukje op tafel en vroeg ik hen hoe zij dat 
zouden noemen. ‘Kleine stoel’ antwoordden Husam en Saleh. Zo 
zijn we op het idee gekomen om allerlei spullen op de foto te 
zetten. Bij iedere foto staat een korte beschrijving van wat het 

is. Dit is voor hen een leuke manier om te oefenen met de Neder-
landse taal, al vind ik dat ze die over het algemeen al heel goed 
beheersen. Omdat we met een hecht en zorgzaam team werken, 
werden Armen, Husam en Saleh snel opgenomen in de groep. 
Juist vanwege de verschillen in cultuur en achtergrond, hebben 
we veel interesse in elkaars verhalen. Ik ben blij dat we daar zo 
open in kunnen zijn met elkaar. Wij leren hen dingen, maar zij 
leren ook een hoop aan ons!’

HELP JE MEE? 

De Driemaster is – samen met Rijnvicus en TOM in de 
Buurt – op zoek naar buddy’s: vrijwilligers die zich in willen 
zetten voor vluchtelingen in Kaag en Braassem. Als buddy 
help je iemand te integreren in zijn of haar nieuwe woonom-
geving. Dat varieert van hulp om zich thuis te laten voelen 
in de wijk, het oefenen van de Nederlandse taal of samen 
koffi  edrinken, tot de bijzonderheden van de culturen met 
elkaar delen. Ook wordt gezocht naar organisaties, voor 
bijvoorbeeld een stageplek. Lijkt het je wat? Mail dan naar
m.bakkes@dedriemaster.nu.

‘Zij leren ook 
een hoop aan ons!’

Met de Hier! in de regio-app ben je altijd 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 de bezoekers én 
inwoners van Kaag en Braassem. De Hier! in de 
regio-app is gratis te downloaden voor mobiele 
telefoon en tablet. 

Alle informatie 
bij elkaar 

met onze app!
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Nieuw!
Nu ook het nieuws, 

bezienswaardigheden en 

routes uit Alphen aan den 

Rijn. Dus wil je je horizon 

verbreden? Pak de Hier!

online-app erbij!
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Bedrijf

‘We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe 
medewerkers voor verschillende functies’, 
vertelt Rob Opdam, HR Manager bij Ploeg 
kozijnen. Rob begon zeventien jaar gele-
den als Administratief Medewerker bij 
Ploeg kozijnen en heeft het er nog altijd 
erg naar z’n zin. De roots van Ploeg kozij-
nen liggen in De Veen. In 2008 verhuisde 
het bedrijf naar Nieuw-Vennep. Nog altijd 
komen veel medewerkers uit Kaag en 
Braassem, maar ook collega’s van buiten 
de gemeente worden met open armen 
ontvangen.

DICHTER BIJ ELKAAR 
DOOR CORONA
Rob: ‘We doen het echt met z’n allen. We 
willen de kwaliteit leveren die de klant 
verwacht, maar daarbij staan ook onze 
medewerkers bovenaan. We sturen 
bewust aan op een open cultuur en lang-
durige arbeidsrelatie. Zo staat de deur 
van de directeur altijd open en organi-
seren we, zodra dit weer fysiek mogelijk 
is, maandelijkse bijeenkomsten om alle 
collega’s betrokken te houden. 
In deze bijzondere coronatijd waarin veel 
collega’s thuis werken, maken we veel 
gebruik van digitale middelen om met 
elkaar in contact te blijven. Denk aan ons 
Intranet (PloegNet) en Microsoft Teams. 
De coronacrisis lijkt ons juist nóg dichter 
bij elkaar te brengen. En we doen veel om 
alle collega’s fi t en gezond te houden. 
Denk daarbij aan ons Gezondheidsplan, 
extra voordeel voor fi tnessabonnementen 

en maar liefst 31 vakantiedagen bij een 
fulltime dienstverband.’
Behalve de klant zet Ploeg kozijnen dus 
ook zijn eigen mensen graag centraal. 
Daarnaast draait het bij de Veense orga-
nisatie om kwaliteit, servicegerichtheid en 
passie voor het vak. Die kernwaarden ziet 
de organisatie ook graag terug in nieuwe 
collega’s. Oprichter Jos van der Ploeg: 
‘Dat vind ik belangrijk, dat medewerkers 
gepassioneerd zijn in wat ze doen. Of het 
nu om een MT-lid, iemand van ICT of een 
productie medewerker gaat.’

MOGELIJKHEID TOT 
DOORGROEIEN 
‘Wat we vaak horen tijdens sollicitatie-
gesprekken, is dat mensen de doorgroei-
mogelijkheden binnen ons bedrijf aan-
trekkelijk vinden. In de praktijk hebben 
we daar zat voorbeelden van. Collega’s 
groeien door in hun eigen vakgebied, of 
denken juist op een andere afdeling beter 
tot hun recht te komen. Daar spelen we 
bij Ploeg kozijnen graag op in. Een geluk-
kige medewerker is uiteindelijk ook een 
blije klant.’ Als voorbeeld noemt Rob de 

monteurs. ‘Nieuwe monteurs gaan in 
de leer bij hun ervaren collega’s. Ben je 
in opleiding? Dan ga je als 3e Monteur 
mee naar de klus en leer je alles over 
het monteren van nieuwe kozijnen, deu-
ren of schuifpuien. Je kunt vervolgens 
doorgroeien naar 2e of 1e Monteur, waar-
bij steeds meer verantwoordelijkheden 
komen kijken. Als monteur, projectleider, 
inmeter, calculator, adviseur of eigenlijk 
gewoon in elke functie ben je bij Ploeg 
kozijnen aan het juiste adres.’

Tekst: Yvette Hoogenboom 
Redactionele samenwerking Welkom bij Ploeg

Sinds 1980 is Ploeg kozijnen een begrip 
in de regio. Vanwege de hoogwaardige 
kunststof kozijnen, maar zeker ook als 
solide werkgever. Het bedrijf dat Jos van 
der Ploeg ooit begon op zijn zolderkamer 
is uitgegroeid tot een organisatie met 
meer dan 160 medewerkers in dienst. 
Wil jij ook deel uitmaken van deze hechte 
Ploeg? Er zijn volop kansen! 

Werken bij Ploeg kozijnen
Heb jij interesse in een van de open-
staande vacatures bij Ploeg kozijnen? 
Kijk dan snel op bit.ly/werkenbijPloeg 
of op Ploegkozijnen.nl. 
We zien je sollicitatie graag tegemoet.

Ploeg kozijnen
Pesetaweg 45
2153 PJ Nieuw-Vennep
(0252) 500 900
solliciteren@ploegkozijnen.nl

Onze mensen van HR: 
Manouk Hoogenboom, 

Rob Opdam en 
Marion van Ruiten.
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Een ondernemersvereniging die iets voor elkaar krijgt: die 
kun je als ondernemer goed gebruiken. Na de fusie begin 
dit jaar staat er nu met OVKB een loeisterke ondernemers-
vereniging. Eén die klaar is voor de toekomst en dingen voor 
elkaar krijgt. Kijk maar…

Dit is het nieuwe bestuur 
Martijn Koek (voorzitter), 

John Kret (penningmeester), 
Marco van der Meer

(secretaris), Barry Verdel en 
Joost van Leeuwen (econo-

mie/EOP/RKB), Jeannette van 
Haastert en Joyce van der Hoorn

(communicatie), Suzanne
 van Vliet en Dirk-Jan Hijdra
(evenementen), Aad Straathof
(duurzaamheid/innovatie) en
Judith Lemmers (secretariaat)

Wat kun je er mee
OVKB

OVKB 
haalt 
succes 
met A4
De bemoeienis van onder meer OVKB 

heeft geleid tot een snelle beslissing inzake 

de verbreding van het aquaduct bij de A4. 

Oorspronkelijk waren er twee varianten. Er is 

nu gekozen voor een aquaduct op de huidige 

locatie, waardoor de bedrijven op de Lasso, de 

grond van Naktuinbouw en enkele kwekerijen 

‘veilig’ zijn. De vraag was of het nieuwe aqua-

duct moest komen op een ernaast gelegen 

stuk grond, waardoor bedrijven op genoemde 

locaties zouden moeten verdwijnen of in de 

knel zouden komen qua groeimogelijkheden. 

Niet alleen VNO NCW, ook OVKB schreef een 

dringende brandbrief naar het Ministerie. Het 

belang van de ondernemers en de gemeente 

werd onderstreept. Uiteindelijk resulteerde 

dit in het besluit dat de oostelijke variant nu 

defi nitief van de baan is.

22

Brood-
fondsen 
opgericht
Zelfstandige onder-
nemers in Kaag en 
Braassem kunnen, mede door het ini-tiatief van OVKB, deelnemen aan een eigen broodfonds. Een broodfonds is een manier voor ondernemers om zich bij ziekte – de eerste twee jaar – te verzekeren van inkomsten. OVKB benaderde de landelijke BroodfondsMakers Cooperatie. Na enkele informatieve bijeenkomsten bij café De Buren werden kort na elkaar voor Kaag en Braassem maar liefst twee Broodfondsen opgericht: ‘Goeie Buren’ en ‘Meerbrood’.
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Sluit je ook aan bij een club 
enthousiaste mede-ondernemers. 
Stuur een mail naar: 
secretariaat@ovkb.org 

Kennis delen 
Ondernemen is meer dan je 

onderneming leiden. Samenwerken, 
netwerken, kennis delen, overleggen, 

dingen voor elkaar krijgen en je ei 
kwijt kunnen: ondernemersvereniging 

OVKB snapt dat. 

Kijk ook eens op Facebook (OVKBKaag) 
en LinkedIn (OVKB - ondernemersver-

eniging Kaag en Braassem).

Download de OVKB-app
Ben je al lid? Download nu de OVKB-
app en blijf op de hoogte van al het 

ondernemersnieuws.

Tekst: Jeannette van Haastert

Ondernemen

Dit doen ze dus allemaal! 
OVKB...

...zoekt oplossingen voor 
ondernemersproblemen 

...zit om de tafel met het gemeente-
bestuur en politieke partijen 

...zet zich in voor de belangen 
van de leden

...lobbyt in het Economisch 
Overleg Platform 

...organiseert creatieve online 
en live activiteiten 

...werkt samen met scholen in de regio
...houdt ondernemersnieuws bij

...is er voor iedereen: van zzp’er tot 
mkb’er, in welke branche dan ook. 

1 + 1 = 325 

De twee ondernemersverenigingen die Kaag 

en Braassem tot vorig jaar nog telde, zijn per 

1 januari 2021 offi  cieel samengegaan in één 

vereniging: OVKB: ondernemersvereniging Kaag 

en Braassem. Met zijn aantreden kondigde voor-

zitter Martijn het al aan: ondernemersvereniging 

Kaag en Braassem wordt klaargestoomd voor 

de toekomst. Behalve de ‘fusie’, waardoor de 

ondernemersvereniging nu 325 leden telt, ligt er 

een economisch plan voor de komende vijf jaar. 

Ook werd er een gloednieuwe ondernemersapp 

gelanceerd. Na de 

Algemene Leden-

vergadering is ook 

het lidmaatschap 

aangepast. Grotere 

ondernemingen kun-

nen met meerdere 

werk nemers lid zijn 

van de vereniging en 

het tarief werd voor 

zzp’ers naar beneden 

bijgesteld.

 Komst 
nieuw 
bedrijventerrein
Kaag en Braassem wil langs de N445 een bedrijventerrein aanleggen. Uit onder-zoek onder ondernemers bleek dat er nog behoefte is aan zeker vijf tot tien hectare bedrijventerrein in Kaag en Braassem. OVKB heeft hiervoor – onder meer via het EOP – fl ink gelobbyd. De gemeente heeft geluis-terd en besloten dat er ruimte moet wor-den geschept voor economische groei. Op de grond gaat het voorkeursrecht gelden, waardoor eigenaren het bij verkoop als eerste aanbieden aan de gemeente. Doel is de ruimte exclusief aan lokale ondernemers aan te bieden en daarbij niet onnodig open landschap op te offeren.

HOERA! VANAF 2021 GAAN WE SAMEN VERDER ALS ÉÉN STERKE ONDERNEMERSVERENIGING

SAMEN STAAN WE NOG STERKER!

SAMEN STAAN WE NOG STERKER!

Ook werd er een gloednieuwe ondernemersapp 

zzp’ers naar beneden 
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Stolp + KAB adviseurs en accountants is 
gevestigd in Roelofarendsveen en Voor
burg. Zowel grote ondernemingen als 
familiebedrijven in het mkb, zzp’ers en 
particulieren kunnen er terecht. Binnen 
het bedrijf zijn alle afdelingen bezig met 
het adviseren van hun relaties. Of het nu 
gaat om administratie, belastingen, perso
neel, salarissen, juridische vraagstukken, 
bedrijfsoverdracht, pensioen of financiële 
planning: gedreven experts voorzien je van 
het juiste advies. Zo is Kevin Kuiper van 
de fiscale afdeling erop gebrand om voor
deel uit belastingwetgeving te behalen en  
denken Linda Loos en Patrick Verhoef 
van de afdeling lonen graag mee over  
passende oplossingen op gebied van per
soneelsbeleid. 

FINANCIEEL PLAN
Kevin Kuiper is de teamleider van de fis
cale afdeling bij Stolp+KAB. Deze afdeling 
maakt aangiften, adviseert en verkleint 
fiscale risico’s. Voor het mkb, van klein 
tot heel groot, maar ook voor particulie
ren. Kevin ziet het als een uitdaging om 
belastingen inzichtelijk te maken en hier 
vervolgens voor de klant voordeel uit te 
halen. ‘Op dit moment zijn we druk met 
alle aangiftes inkomstenbelasting en ven
nootschapsbelasting’, vertelt hij. ‘En het 
afgelopen jaar hebben we veel fiscaal 
advies gegeven rondom alle coronarege
lingen. De gevolgen van de coronacrisis 
riepen nogal wat vragen op bij onze re
laties. Omdat we altijd op de hoogte zijn 
van relevante wetswijzigingen kunnen we 
optimaal adviseren. Fiscaal en financieel 
advies op allerlei gebieden. Dat levert voor 
de cliënt vaak meer op dan dat het kost.’
Aan de hand van een financieel plan 

relaties, zodat zij zich onbezorgd met on
dernemen kunnen bezighouden. Het geeft 
me echt een fijn gevoel als ik mijn relaties 
succesvol kan helpen.’
Patrick Verhoef en Linda Loos zijn beiden 
ruim twintig jaar geleden bij het bedrijf 
begonnen als administratief medewerker. 
De een begon bij KAB, de ander begon bij 
Stolp. Nu, een fusie en een aantal opleidin
gen verder, werken ze allebei als adviseur 
arbeidsvoorwaarden. De afdeling waar
van ze onderdeel zijn, verzorgt de salari
sadministratie – het periodiek verwerken 
van de loonstroken – voor verschillende 
mkb-cliënten in allerlei branches. Van ho
reca tot glastuinbouw en van kappers tot 
bouw. Linda: ‘Hierdoor heeft onze afdeling 
te maken met allerlei soorten cao’s.’ 

WAAIER ALS HULPKAART
‘Zo traditioneel als dit vak was toen wij 
begonnen, zo is het nu niet meer’, vertelt 
Patrick. ‘Door gebruik te maken van mo
derne software kunnen relaties besluiten 
welke werkzaamheden ze zelf willen doen 
en wat ze aan ons willen overlaten. Met 
ons advies, uiteraard.’ Om het advies met 
betrekking tot arbeidsvoorwaarden en 
personeelszaken onder de aandacht te 
brengen, heeft Stolp+KAB een hulpkaart 
gemaakt in de vorm van een waaier met 
een duidelijk overzicht van dienstverlening 
waar de adviseurs bij kunnen ondersteu
nen. Vragen over het opstellen van een 
arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld. Of 
het verlengen van een contract, gebruik
makend van de laatste wijzigingen zoals 
dat bepaald is in de wet arbeidsmarkt in 
balans. ‘We denken mee over passende 
oplossingen op gebied van personeels
beleid in de breedste zin van het woord. 

brengt Kevin graag in kaart hoe de relaties 
er financieel voorstaan. ‘Aan de hand van 
hun dromen of wensen kijken we vervol
gens naar de financiële mogelijkheden 
om deze te realiseren. Een financieel plan 
is ideaal om te laten zien wat de gevol
gen van bepaalde keuzes nu zijn voor de 
toekomst. Verschillende vragen komen 
daarbij aan bod. Wat als je die bepaalde 
investering doet, welk effect heeft dat op 
je vermogen? Is een lijfrente echt nodig, is 
vervroegd pensioen mogelijk, kan ik straks 
maandelijks uitgeven wat ik nu ook doe? 
Wat gebeurt er bij overlijden of arbeids
ongeschiktheid? Als je vermogen schenkt 
aan de kinderen, kun je zelf dan nog goed 
leven? Je ziet hoe keuzes op deze manier 
voor iedereen inzichtelijk worden en dat je 
de klant hier echt mee helpt.’

VOORDELIG ONDERNEMEN
Elke ondernemer krijgt volgens Kevin 
te maken met keuzes. Met advies van 
Stolp+KAB kan de goede keuze worden 
genomen. ‘Het is niet altijd even duidelijk 
wat je wel of niet kunt aftrekken van de 
belasting. Schaf je een auto privé aan of 
beter zakelijk? Wij adviseren ook over on
dernemen vanuit een B.V. of juist een een
manszaak. De klant weet dat hij met ons 
advies op de zijn voordeligst onderneemt. 
Belasting betalen moeten we allemaal, 
alleen willen wij geen tip aan de overheid 
geven’, aldus Kevin. ‘Wij begeleiden onze 

‘Wij geven 
de overheid 

nooit fooi’
Bij Stolp+KAB kijken ze verder 

dan alleen de cijfers. Ze zijn  
er altijd op zoek naar  

maatwerk, dat precies past 
 bij de bedrijfsvoering.
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Ondernemen

Of dat nu gaat over reorganisatie, ont-
slag en casemanagement of juist over 
het opstellen van een personeelshand-
boek’, aldus Patrick. ‘Een actueel item is 
duurzaam personeelsbeleid. Hoe bouw 
je een duurzame arbeidsrelatie op, op 
basis van een levensfasebewust-beleid? 
Een schoolverlater is nog niet bezig met 
zaken die een 50+-er wel belangrijk vindt. 
Door met jonge talenten te praten over de  
levensfasen en dit in een vroeg stadium 
aan te geven, ben je bewuster en duur-
zamer met ondernemen bezig.’ 

CORONAREGELINGEN
In deze tijd is het vooral coronaregelingen 
wat de klok slaat. ‘We zijn druk met de 
NOW-regeling, een noodmaatregel voor 
ondernemers die omzetverlies hebben 
geleden’, vertelt Linda. ‘We doen de aan-
vragen en adviseren de ondernemer met 
betrekking tot de genomen coronamaat-
regelen ten opzichte van het personeels-
beleid. Hoe zit het met vergoedingen voor 
thuiswerken volgens de wet- en regelge-
ving, wat kun je doen met reiskosten of 
werkkostenregeling en wat zijn de fiscale 
gevolgen? Er komt veel op ondernemers 
af op dit moment. Samen met hen zoeken 
wij naar de juiste strategie om de oplos-
sing voor de ontstane situatie te vinden.’

Vraag de advieswaaier gratis aan bij info@
stolpkab.nl of haal ‘m - op afspraak - op. 

Tekst: Alice Bakker
Beeld: Miranda Castelein

Redactionele samenwerking

Stolp+KAB 
Roelofarends-
veen:  
Spoorstraat 34 
071-331 5200 

Voorburg:  
Charlotte van  
Pallandtlaan 24 
070-320 9355 
stolpkab.nl

‘Wij zijn altijd op de hoogte  
van alle relevante wetswijzigingen’

KEVIN KUIPER

PATRICK VERHOEF

LINDA LOOS

H2 Stolp Kab JH.indd   25H2 Stolp Kab JH.indd   25 13-04-2021   16:0013-04-2021   16:00



26

De coronacrisis is nog lang niet voorbij, maar 
nu al is duidelijk dat ondernemend Kaag en 
Braassem in een krap jasje zit. Er moet ruimte 
komen voor bedrijven om te groeien. Tegelijker-
tijd moeten de winkelpleinen in Roelofarendsveen 
groener en gezelliger worden, zodat inwoners 
lokaal blijven winkelen. Want na corona moet 
de economie klaar zijn voor de start. 

‘Want’, zoals wethouder Yvonne Peters zegt, ‘de crisis in 
tijdelijk en de economie is blijvend.’ Het klinkt misschien 
vreemd in deze tijd van pandemie en steunpakketten voor 
bedrijven, maar de gemeente krijgt toch echt regelmatig 
verzoeken voor meer ruimte op bedrijventerreinen. Waar het 
ene bedrijf – restaurant, sportschool, doe-het-zelf-zaak – 
het zwaar heeft, draaien anderen goed. ‘Logistieke bedrijven 
doen het uitstekend zo dicht bij Schiphol. En ook de bouw 
blijft goed gaan’, weet Yvonne. ‘Bedrijven verwachten na de 
crisis door te kunnen. De crisis is tijdelijk.’
In een vergaderzaal van het gemeentehuis neemt de wet-
houder de tijd om uit te leggen hoe het zit met bedrijven, 
groei, pandemie, winkelcentra, bereikbaarheid en met de 
ondernemersvereniging. Kortom: met het reilen en zeilen 
van ondernemers in de gemeente. Nu eens een keer geen 
Zoom of Teams, maar fysiek aanwezig in een zaal. Dat kan in 
deze zaal makkelijk: in andere tijden past er een hele fractie 
in. Dus ruimschoots voldoende afstand van elkaar en boven-
dien heeft iedereen zijn eigen kan koffi e, kopje en melk en 
suiker. Alles veilig en volgens de landelijke coronaregels. 

‘ De crisis
is tijdelijk, de

economie
is blijvend’

De bedrijventerreinen staan hoog op de prioriteiten-
lijst van Yvonne Peters. ‘Er is een onderzoek gedaan naar 
de behoefte aan ruimte door een onafhankelijk bedrijf, de 
Stec-groep. Daaruit blijkt dat er meer ruimte moet komen. 
We moeten opletten dat de bestaande terreinen niet verpau-
peren, maar uit de behoefteraming is gebleken dat er meer 
ruimte nodig is. De komende tien jaar moet er zo’n vijftien 
hectare bij komen. In principe zijn de huidige terreinen nu 
al vol. Kleinere units kunnen nog wel een beetje schuiven, 
maar de grote bedrijven zitten vast.’

Optie: drie terreinen
Bedrijven kloppen ook bij de gemeente aan. ‘Ik krijg berich-
ten met vragen waar bedrijven kunnen groeien. Niet dage-
lijks, wel regelmatig.’ Maar waar moeten die terreinen dan 
komen? ‘We hebben er met de gemeenteraad over gespro-
ken. Er zijn twee terreinen aangewezen: de Drechthoek en 
de Bospolder in Hoogmade. En als er nog meer ruimte nodig 
is, dan lijkt een bedrijventerrein in de driehoek van de A4 en 
de Ripselaan, tussen Rijpwetering en Nieuwe Wetering, het 
meest geschikt. Met deze erbij is dat volgens de behoefte-
raming voldoende.’
Even een voorbeeld: Verdel ICT & Media wilde doorgroeien, 
maar dat lukte niet meer in het pand op het Veenderveld in 
Roelofarendsveen. Uiteindelijk lijkt het bedrijf een nieuwe 
plek te hebben gevonden in ‘de Bona’: het gebouw op de 
Schoolbaan waar het Bonaventura College in zat. ‘Ik ben blij 
dat het bedrijf samen met de gemeente een oplossing heeft 
gezocht. Bedrijven zijn verankerd in de kernen van onze 
gemeente, maar als er geen uitzicht is op voldoende moge-
lijkheden om uit te breiden, moeten ze wel ergens anders 
gaan kijken. Dat lijkt, als alles defi nitief rondkomt, nu voor 
Verdel niet nodig’, aldus Yvonne.
Van bedrijventerreinen naar het winkelcentrum is maar 
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Ondernemen

Tekst: Gijs Korevaar

Piet Dobbe is directeur van 
Dobbe Transport. 
Het logistieke bedrijf heeft op 
bedrijventerrein Veenderveld 
al veel ruimte en heeft inmid-
dels ook op De Lasso een plek 
gevonden. ‘Maar het is niet 
genoeg. We huren momen-
teel ook ruimte in Aalsmeer 
en Alphen aan den Rijn’, zegt 
Piet. Dobbe Transport heeft 
dan ook meegewerkt aan de 
enquête naar de behoefte aan 
ruimte op bedrijventerreinen in 
de gemeente. 
‘We hébben 
die behoefte, 
maar alles 
op Veender-
veld is bezet. 
Hopelijk gaat 
de gemeente 
voor tvarend 
te werk met 
een nieuw ter-
rein langs de 
A4 bij de Rip-
selaan. We hopen dat het tra-
ject over twee jaar klaar is en 
dat we dan ook op dit nieuwe 
terrein aan het werk zijn.’
Want verhuizen doet Dobbe 
Transport niet graag. ‘Al in 
1845 voer een eerste Dobbe 
over het Haarlemmermeer. Zo 
lang zit het bedrijf al hier. Vroe-
ger naast de veiling bij de sluis, 
nu op het Veenderveld. We 

willen hier om die reden 
natuurlijk liever niet weg. We 
zitten in een fi jne omgeving, 
kennen de mensen, er heerst 
hier een goede, oplossings-
gerichte mentaliteit. Daar 
kunnen we goed mee uit de 
voeten. Een nieuw bedrijven-
terrein moet overigens wel 
goed passen in de omgeving 
met veel groen en water. Wij 
willen daar graag aan mee-
werken.’
Dat de behoefte ook in deze 

coronatijd blijft 
bestaan, vindt 
hij logisch. 
‘De logistieke 
ontwikke l in -
gen zijn door 
corona juist 
versneld. Men-
sen bestellen 
sneller online, 
of dat nou 
gaat om eten 
of artikelen via 

bol.com. Een gedeelte van de 
bestellingen zal ook wel blij-
ven na corona. Dit zorgt voor 
meer bewegingen op de weg 
en dus ook voor meer werk 
voor ons. Maar ook al zijn we 
steeds meer op de weg, duur-
zaamheid blijft iets waar we 
continu mee bezig zijn’, onder-
streept hij.

een kleine stap. In beide gevallen gaat het over ruimte voor 
ondernemen. ‘We moeten de lokale ondernemers behouden, 
zodat we onze dagelijkse boodschappen hier kunnen doen. 
De bedrijven investeren en wij moeten als gemeente faci-
literen’, onderstreept de wethouder. Dat laatste gebeurt al 
door het Noord- en Zuidplein meer op elkaar te laten aan-
sluiten. Ook wil de gemeente het winkelcentrum in Roelof-
arendsveen ‘groener’ maken. ‘Het parkeergedeelte van het 
Noordplein langs het water wordt groen, zodat je er straks 
gezellig kunt zitten.’

Sluipverkeer 
Voor bedrijven en winkels is bereikbaarheid ook van groot 
belang. De Braassemerdreef helpt bij het doorrijden van de 
Veen richting de winkels en de provincie heeft geïnves-
teerd in de provinciale weg N207 bij Leimuiden en Rijnsa-
terwoude. Bij het werk aan die weg is het probleem van het 
sluipverkeer opnieuw op de agenda gekomen. Zoals dit bij de 
verbreding van de A4 ook Oude Wetering, Roelofarendsveen 
en Nieuwe Wetering kan treffen. Yvonne: ‘De vraag is: hoe 
houden we auto’s op de doorgaande weg? Ze gaan zoeken 
naar andere wegen als de snelweg vast zit. We moeten die 
mensen duidelijk maken: je wint niks met omrijden, maar je 
zorgt wel voor gevaar in de dorpen. We voeren daarom ook 
gesprekken met de bedrijven van de navigatiesystemen.’
De ondernemers van de gemeente hebben zich sinds begin 
dit jaar verenigd in één vereniging in plaats van twee. ‘Het 
is goed nieuws dat er nu één ondernemersvereniging is. 
Dat zorgt voor een grotere partij wat betreft de lobby voor 
bedrijven’, zegt de wethouder. Dat is ook van belang bij de ge-
sprekken over de omgevingswet die worden gevoerd. ‘In de 
omgevingsvisie draait het om de vraag wat voor gemeente 
we over tien jaar willen zijn. Daar moet ook de economie deel 
van uitmaken, net als wonen, infrastructuur en groen.’

‘We hebben 
behoefte aan 

ruimte, maar alles 
op het Veenderveld 

is bezet’

Wethouder Yvonne Peters
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Joris Koek is voorzitter van 
winkeliersvereniging Winkel-
hart Roelofarendsveen. 
‘Het komt voor het Winkelhart 
nu ineens allemaal samen: 
nieuwbouw in Braassemer-
land, overeenstemming in de 
projectgroep Winkelhart en 
gedwongen stilte in de winkels 
door corona. Onder die om-
standigheden is de schop in de 
grond gegaan om het Noord-
plein op te knappen om zo één 
centrum te creëren. We zijn 
hier al mee bezig vanaf 2012. 
In een projectgroep overleg-
gen vastgoed-
eigenaren, de 
gemeente en 
de winkeliers, 
de gebruikers 
van de pan-
den, met el-
kaar over het 
aantrekkelijker 
maken van het 
centrum.’ 
Nu er twee 
pleinen naast 
elkaar liggen met winkels aan 
beide kanten, moest er vol-
gens de projectgroep meer 
eenheid komen. ‘Het water is 
de verbindende factor. Er komt 
een ‘loper’ tussen de twee  
pleinen. Dat is een breed trot-
toir, waardoor je makkelijk van 
de ene naar de andere kant 
loopt. De blinde muur naast de 
makelaar wordt opengebroken 

en er komt een etalage in. De 
achterkant van de gebouwen, 
waar Hema en de Keurslager 
zitten, krijgen een opknap-
beurt, er is meer ruimte voor 
groen en aan het water komen 
plekken met bankjes, om even 
te kunnen zitten.’
Het centrum krijgt echt een 
boost, vertelt Joris. ‘Hiermee 
creëren we een ‘boodschap-
pen-plus-centrum’: een cen-
trum dat zich onderscheidt 
in aanbod en kwaliteit.’ En 
er gebeurt meer. Zo begint 
Keurslagerij Van der Meer een 

broodjeskiosk 
op de ‘loper’, 
opent bakkerij 
Van Maanen 
bij de nieuwe 
winkel op 
het Zuidplein 
een terras, is 
er onlangs 
een nieuwe 
groente winkel 
g e o p e n d , 
breidt de 

Kaaswereld in juni de winkel 
flink uit en opent ook Vee-
nerick eind september een 
nieuwe winkel. ‘Maar zoals 
gezegd: we zijn hier al jaren 
mee bezig. Het is toevallig en 
heel mooi dat het nu allemaal 
samenvalt’, besluit Joris, die 
hoopt dat dit voorjaar het win-
kelcentrum goed bereikbaar, 
groen en gezellig zal zijn.

Joost van Leeuwen is  
bestuurslid van ondernemers-
vereniging OVKB.
‘Wat heb je aan een bedrijven-
terrein als je er met een truck 
niet bij kunt komen? Niets. 
Daarom is bereikbaarheid een 
belangrijk onderwerp voor de 
ondernemers in de gemeente. 
Tot begin dit jaar waren er in 
de gemeente Kaag en Braas-
sem nog 
twee aparte 
verenigingen 
voor onder-
nemers: een 
voor de ‘oude 
g e m e e n t e ’ 
Alkemade, de 
andere voor 
de kernen 
van Kaag en 
B r a a s s e m 
Oost. Vanaf 
1 januari is er één onder-
nemersvereniging: OVKB. ‘De 
vereniging praat met de ge-
meente en komt op voor de 
gezamenlijke ondernemers-
belangen. Dat is efficiënter 
met één grote vereniging’, 
aldus Joost, die ex-voorzitter 
was van de ondernemers-
vereniging Oost en nu be-
stuurslid is van de nieuwe 
OVKB.
Vooral de infrastructuur staat 
hoog op de agenda in gesprek-
ken met de gemeente. ‘We 
praten over onderwerpen waar 

we allemaal belang bij hebben. 
Het is niet zo dat ondernemers 
en gemeente tegenpolen zijn. 
We kunnen elkaar juist ver-
sterken’, zegt hij. Een van de 
belangrijke onderwerpen is 
de provinciale weg N207, die 
Leimuiden doormidden snijdt. 
Van Alphen naar Leimuiden is 
een extra rijbaan voor het bus-
verkeer aangelegd, terwijl een 

dubbele rij-
strook eigen-
lijk ook hard 
nodig is voor 
de doorstro-
ming van het 
overige ver-
keer. Naast de 
grote wegen 
gaat het in het 
overleg met 
de gemeente 
ook over de 

ontsluiting van de bedrijven-
terreinen bij de verschillende 
dorpskernen. En bijvoorbeeld 
ook over de bereikbaarheid 
van en parkeerruimte bij de 
winkels in de kleine dorpen. 
Door de beperkte parkeergele-
genheid zijn onder andere de 
Spar in Woubrugge en de MCD 
in Leimuiden voornamelijk af-
hankelijk van de inwoners uit 
het eigen dorp. Door betere 
parkeervoorzieningen zou-
den deze lokale bedrijven hun 
concurrentie positie in de regio 
sterk kunnen verbeteren’.

‘Nog dit voorjaar 
wordt het  

winkelcentrum 
bereikbaar, groen 

én gezellig’

‘In kleine dorpen 
is bereikbaarheid 
voor de retail echt 

een uitdaging’
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Woensdag
Op woensdag ben ik in onze andere 

winkel in Voorhout aan het werk. 

Ook daar hebben we sinds kort 

de Scan & Go-kassa’s.

Maandag
Op maandag hebben we altijd 

teamoverleg met de collega’s. We 
kijken terug op de afgelopen week en 
bespreken wat er de komende dagen 

en weken op ons pad komt.  Dinsdag
Mijn vaste vrije dag. Lekker de tuin opknappen en wandelen met de hond. En natuurlijk zijn er ook altijd klussen te doen in huis. 

H er!
!

00

De week van...
In deze rubriek staat iedere 
editie van Hier! een ondernemer van 
Winkelhart Roelofarendsveen in de 
picture. Deze keer: Joop van Dijk, 
die samen met zijn vrouw Suzanne, 
onder de naam Plus van Dijk twee 
supermarkten runt: in Voorhout en 
Roelofarendsveen. 

Zien welke actuele evenementen de winkeliersvereniging organiseert? 
Volg Winkelhart Roelofarendsveen op Facebook! 

Zoek je een leuk 
lokaal cadeau?

Haal De Veense Bon bij 
Veenerick en First Lady. 

Te besteden bij alle 
leden van Winkelhart 
Roelof arendsveen.

H er!H er!H er
!

H er
!

H er

Donderdag 
De bezorgservice is een steeds groter 

onderdeel van ons werk. Ook hier 
controleren we elke dag of dit goed 

verloopt, zodat we alles netjes op 
tijd kunnen leveren.

Vrijdag
Cijfers, cijfers, cijfers. Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn en ons bedrijf goed te runnen, hebben we heel veel cijfers beschikbaar die ons helpen om de juiste keuzes te maken. Veel van mijn tijd gaat dus op aan het verwerken en analyseren van 

deze cijfers. 

Zaterdag 

Altijd een lekkere drukke dag. Ik help graag 

mee op de winkelvloer; contact met de klant 

blijft het leukste wat er is. 

Zondag 
Ondanks dat de winkels ook op zondag open zijn, ben ik deze dag thuis. Ik kijk graag naar een wedstrijd van Ajax, doe een spelletje met mijn kinderen, lees een boek of ga bij familie op bezoek. 
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Dirk-Jan Hijdra is  
eigenaar van hijdra.com, 
leverancier van  
kantoormeubilair  
en alles eromheen.

‘Meteen in de eerste lockdown maak-
ten wij de keuze om van het ver-
zorgen van thuiswerkplekken onze  
specialiteit te maken. Zo proberen we, 
behalve op kantoor, ook bij mensen 
thuis nu de ideale werkomgeving te 
creëren. We hebben bijvoorbeeld veel 
meer bureaus, stoelen en printers op 
voorraad. Want daar is veel behoefte 
aan bij thuiswerkers. Ook voor thuis is 
het hebben van een goede werkplek 
essentieel. Met name een juiste werk-
houding is belangrijk. En daarbij is 
het wel leuk als kantoormeubilair een 
beetje overeenkomt met je persoon-
lijke stijl. Op kantoor heb je vaak stan-
daardkleuren zoals zwart of grijs. Nu 
zien we dat ook bepaalde huiselijke 
kleuren meer worden besteld. 
Doordat wij een groothandel zijn, heb-
ben we de deuren van onze showroom 
gelukkig gewoon open kunnen hou-
den. Met gepaste maatregelen moch-
ten we klanten blijven ontvangen. En 
waar we eerst vooral regionaal spullen 
uitleverden, leverden we nu veel vaker 
werkplekken door heel Nederland. Het 
thuiswerken gaf onze branche een 
boost. We vinden advies op maat en 
goed, persoonlijk contact belangrijk. 
Gelukkig konden we dat – met alle  
digitalisering en nieuwe ontwikkelin-
gen – blijven realiseren. Ook konden 
we snel leveren, dat maakte dat we 
veel tevreden klanten overhielden aan 
de afgelopen periode.’

‘Het thuiswerken 
gaf onze branche 

een boost’ 

Zo
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Tekst: Joyce Huigsloot
Beeld: Miranda Castelein

Ondernemen

ondernemen  

Na dit gekke jaar maken we een 
tussentijdse balans op: hoe hebben 
onze lokale ondernemers zich – tot 
nu toe – door de coronatijd heen  
geslagen? Wat is er voor hen  
veranderd? En – belangrijker –  
wat hebben ze gedaan om hun 
hoofd boven water te houden?

Arjen van Leeuwen is eigenaar  
van eetcafé De Vergulde Vos. 

‘Na de sluiting hebben we direct de omschakeling gemaakt naar 
take away en bezorging. De switch was op zich wel makkelijk te 
maken, omdat we daar al een beetje ervaring mee hadden. Voor 
de coronatijd hadden we ook weleens dat mensen hun gerech-
ten kwamen ophalen om thuis op te eten. Het was wel schit-
terend om te zien hoeveel mensen bij ons eten bestelden. Nog 
steeds hebben we het lekker op de rit met afhalen en bezorgen.
Daarnaast probeerden we ook nog zoveel mogelijk te organi-
seren. Als presentator stond ik daardoor drie keer onze Foxy’s 
Bingo, een online bingoavond met allemaal prijzen, aan elkaar 
te praten. Het was geweldig om te doen. Bij elkaar hebben er 
zo’n tweeduizend mensen meegedaan. De reacties op de bingo’s  
waren supertof. We hebben ondernemers geprobeerd een beetje 
te helpen door de prijzen lokaal in te kopen. Het was een hele 
leuke én belangrijke samenwerking. 
Ondanks al deze leuke alternatieven, missen we ons vaste ritme, 
de gezelligheid en de reuring in de zaak. Ik hoop dat het allemaal 
snel voorbij is. Het is een heftige tijd geweest. Gelukkig zijn er 
veel mensen die ons helpen. Ze tonen zoveel begrip en dat doet 
ons echt goed. Er wordt vaak gevraagd hoe het met ons gaat.’

‘Tweeduizend  
mensen deden mee 

aan onze online 
bingoavonden’

zíj in coronatijdZo
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Sander Hermens is mkb-adviseur 
bij de Rabobank. 

‘Vorig jaar eind maart zijn we als medewerkers helemaal thuis 
komen te zitten. In het begin was het lastig, maar we hadden 
natuurlijk weinig keus. Toch hebben we het met elkaar snel en 
goed opgelost. Iedereen heeft het online thuiswerken inmiddels 
geaccepteerd en een stabiele thuiswerkomgeving gecreëerd. 
We hebben een mooi bureau, stoel en een extra beeldscherm 
gekregen. 
Online vergaderen en gesprekken met klanten via Microsoft 
Teams lopen veel beter dan we van tevoren hadden verwacht. 
Je ziet elkaar natuurlijk op het beeldscherm, dus dat stuk non-
verbale communicatie mis je niet. Een kort gesprek met een 
college of klant gaat heel gemakkelijk via Teams. Het scheelt 
moeite en reistijd. Je kan zo effi  ciënter met je tijd omgaan. Daar-
bij hebben we ook met de collega’s geprobeerd een open Teams-
verbinding op te zetten, zodat we even kunnen kletsen over 
bijvoorbeeld het weekend en samen een bakkie koffi  e kunnen 
doen. Toch blijf je het fysieke contact missen, je praat toch meer 
tegen je computer. Maar we maken er met z’n allen het beste van 
en daar ben ik trots op. Ondanks dat de wereld er nu heel anders 
uitziet, hebben we ons niet gek laten maken.’

Barry Verdel is eigenaar 
van Verdel ICT & Media. 

‘Toen er werd geadviseerd om zo veel mogelijk thuis te werken, 
hebben we meteen een tweesporenbeleid ingevoerd. We stimu-
leerden dat we met zo veel mogelijk collega’s zouden gaan thuis-
werken. Maar we bezoeken nog wel klanten, want dat moet nou 
eenmaal voor ons werk; we werken met fysieke spullen. Zakelijk 
gezien konden we makkelijk schakelen naar het thuiswerken. 
Als ICT- en mediabedrijf is bij ons alles zo ingericht dat iedereen 
overal kan werken. En dat gaat eigenlijk beter dan verwacht. Toch 
merk je bij de meesten dat er na een aantal maanden wel scheur-
tjes ontstaan. Ze missen de sociale contacten. 
We maken veel gebruik van Microsoft Teams. De Teams-
vergaderingen gaan prima. Dat nemen we na deze coronatijd ook 
zeker mee. We hebben veel vaker korte, maar toch persoonlijke 
klantengesprekken. Dit geldt ook voor collega’s onder elkaar. 
Het werk verloopt erg gestructureerd en we houden ons goed 
aan de Teams-etiquette. Ook hebben we een virtueel borrel-
eiland: Barry’s Bahama’s. Hier treffen we elkaar sociaal. We lun-
chen dan bijvoorbeeld met elkaar of we doen een bakkie. En op 
vrijdagmiddag drinken we hier vaak ook een biertje. Het is een 
virtuele wereld, waar je als poppetje rondloopt. Je kunt dus heel 
leuk borrelen met elkaar. Maar ondanks dat je er veel tijd en ener-
gie in stopt, merk je dat je elkaar liever fysiek ziet. Toch zijn we 
als team altijd enthousiast en verbonden gebleven, ondanks het 
vele thuiswerken.’

32

‘Met de open 
Teams-verbinding kan ik 
even bijkletsen met mijn 
collega’s. Met koffi e erbij’

‘Thuiswerken gaat 
prima, maar we 
missen de sociale 

contacten’
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Thijs Brambach is eigenaar van  
wijnwinkel en wijnbar Wijn & Thijs. 
‘Wij hebben veel ingezet op lokale bezorging. En ook wij hebben 
extra veel aandacht gegeven aan de webshop. Mensen kunnen 
overigens nog gewoon in de winkel een wijntje kopen. Maar  
degenen die dat minder fijn vinden, komen we graag tegemoet 
door het lokaal gratis te bezorgen. 
Ik ben in de coronatijd een samenwerking gestart met chef-kok 
Bart van Rijn. We leerden elkaar eind vorig jaar kennen. Bart deed 
veel diners op locatie en daar serveerde ik dan wat wijnen bij. 
Toen kwam helaas de tweede lockdown en dus begonnen we 
te brainstormen. We kwamen op het idee om een kerstmenu te  
maken, een menu dat je heel eenvoudig thuis kon bereiden. Het 
was een groot succes. We wilden graag onze samenwerking 
voortzetten en toen kwam het concept ‘Wijn & Thijs, Bart & Spijs’ 
eruit gerold. We hebben een onderscheidende en exclusieve  
pop-up gemaakt, die past bij mijn wijnwinkel. De pop-up staat 
vol met Barts heerlijke verse hapjes en delicatessen voor bij de  
borrel, het diner of als cadeau. Ook staat een er koelvitrine met 
verse producten en op tafel staan houdbare producten, zoals 
olie, sauzen en specerijen. 
In tijden zoals deze moet je durven en niet bang zijn. Ook moet je 
luisteren naar je klanten en vragen waar ze behoefte aan hebben. 
Er komt een tijd dat we deze vervelende coronaperiode achter 
ons laten. We waarderen het extreem dat mensen ons blijven  
opzoeken. Het geeft ons heel veel energie.’

33

‘Thuiswerken gaat 
prima, maar we  
missen de sociale  

contacten’

‘Een pop-upstore, een 
toffe samenwerking:  

in tijden als deze moet 
je niet bang zijn’
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Nathalie en Coen Heere zijn eigenaar 
van Heego Sloepverhuur. 
‘Water is altijd belangrijk geweest in ons leven. Toen we in 2018 
aan de Wetering gingen wonen, mocht een sloep dan ook niet 
ontbreken. Coens ondernemersgeest stak toen de kop op. Over-
dag waren we beiden aan het werk en lag de sloep ongebruikt 
stil. Zouden we die dan niet kunnen verhuren? De website met 
een reserveringssysteem was zo gerealiseerd. En om een lang 
verhaal kort te maken: aan het eind van het vorige vaarseizoen 
lag er niet één sloep, maar hadden we er drie aangeschaft.  
Ondanks de coronatijd hebben we een vliegende start gehad. Het 
is echt leuk dat we mensen kunnen laten meegenieten van het 
prachtige polderlandschap. 
We vinden het heel belangrijk dat we lokale ondernemers een 
beetje helpen in deze tijden. Mensen die een sloep komen huren 
en niet afkomstig zijn uit Kaag en Braassem geven we tips mee 
waar ze bijvoorbeeld lekker kunnen lunchen of een ijsje kunnen 
halen, voor zover dat mogelijk is met de beperkingen. We heb-
ben door dit te doen veel ondernemers leren kennen. Het geeft 
een goed gevoel dat we elkaar steunen door simpelweg de naam 
van lokale ondernemingen te noemen. Zo kunnen we elkaar door 
deze tijd heen dragen.’

34

‘Het tippen van 
een lokale  

ondernemer geeft 
een goed gevoel’ 

Riko van Veen is eigenaar van kleding-
winkel First Lady in Roelofarendsveen. 

‘Het was schrikken toen we opeens onze deuren moesten  
sluiten. Ondanks deze teleurstelling hebben we de afgelopen 
maanden zeker niet stilgezeten. We hebben ons direct met volle 
kracht gestort op de online webshop. Lokaal werden de bestel-
lingen bezorgd en als het wat verder weg was, stuurden we ze op 
via de post. We hebben gewoon echt iedere dag hard gewerkt. 
Zo maakten we foto’s en filmpjes van kleding en zetten we die 
online op de webshop en op onze sociale media. Ook deden we 
klussen, waar we normaal niet aan toekwamen. Het magazijn is 
nu goed opgeruimd en de winkel is weer spic en span.
We zijn heel blij dat mensen nu wel weer kunnen komen winke-
len op afspraak. Een afspraak maken kan heel gemakkelijk via 
onze website first-lady.nl. In het begin zaten we helemaal volge-
boekt. Dat geeft een goed gevoel. Je merkt echt dat mensen het  
missen om even lekker te shoppen en in de rekken vol met  
kleding te kijken. Het was frustrerend dat we onze nieuwe  
collecties niet konden laten zien toen we gesloten waren, dus 
dat we in ieder geval open kunnen - al is het op afspraak - is echt 
heel fijn.’
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Van hr-manager tot magazijnmedewer-
ker en van accountmanager tot fiscalist: 
bij LaRock Werkt kun je terecht voor vast 
personeel. Eigenaar Didi Roks-van Laren 
is samen met collega’s Marleen en Angela 
arbeidsbemiddelaar, Robert-Jan is de  
assessmentspecialist. ‘Het succes is 
mede te danken aan het feit dat we het 
echt met elkaar doen’, vertelt Didi. Ook 
haar flinke dosis mensenkennis helpt 
mee. ‘Mijn kracht is dat ik altijd mezelf 
blijf. Of ik nu praat met de directeur van 
een groot bedrijf of met een productie-
medewerker: iedereen is voor mij gelijk.’  
Robert-Jan: ‘Didi is het smeermiddel van 
het bedrijf. Ze overziet alles en heeft soms 
zelf niet in de gaten hoe ze iedereen helpt 
of vanuit haar ervaring net dat zetje geeft.’

KANSEN IN DE VEEN
Didi werkt al sinds 2006 in de arbeids-
bemiddeling. Uit onvrede startte ze voor 
zichzelf. ‘Het ging nooit naar mijn zin, ik 
streef naar kwalitatief beter en met veel 
persoonlijk contact. We verhuisden naar 
Roelofarendsveen en zagen dat hier kan-
sen lagen. Ik startte met Robert-Jan als 
mijn adviseur.’ Van huis uit is Robert-Jan 
business controller. Na tien jaar besloot 
hij het roer radicaal om te gooien en 
kwam hij in aanraking met Human Being 
Management: de mens als waarde en 
niet als hulpbron. Hij ontdekte de Analy-
tic Competence Tool en samen met Didi 
besloten zij dat het ook kansen bood voor 
LaRock Werkt. ‘Met een ACT-meting bren-
gen wij de bewuste en onbewuste natuur-
lijke kwaliteiten, valkuilen en het ontwik-
kelpotentieel van een kandidaat objectief 
in kaart.’ 
Met het aanbieden van de ACT-meting als 
assessment gaat LaRock Werkt net een 

stapje verder voor hun opdrachtgevers. 
‘Zodra we een kandidaat voor een functie 
gevonden hebben en het contract gete-
kend is, wordt het assessment afgeno-
men. Niet alleen krijgt de kandidaat veel 
zelfinzicht en weet hij wat zijn drijfveren 
zijn, zijn nieuwe werkgever is alert op hoe 
de nieuwe samenwerking zo succesvol 
mogelijk kan verlopen.’ 

HARD WERKENDE MENSEN
‘Beiden weten door gericht advies wat de 
persoonlijke valkuilen zijn en met welke 
handvatten ze er het beste uithalen. Uit 
de meting blijken niet alleen de compe-
tenties, er wordt naar de persoon zelf  
gekeken: wie is het en hoe vult deze  
medewerker het team aan? Je kunt het 
zien als een blauwdruk voor de werkgever 
over de werknemer, daarnaast helpt hij 
de werknemer om zichzelf beter te leren  
kennen. Dit geeft op voorhand winst.’
LaRock Werkt is gericht op diverse bran-

ches. Veel van de klanten zijn gevestigd 
in Kaag en Braassem of net daarbuiten. 
‘We merken dat men het hier fijn vindt dat 
LaRock Werkt uit de buurt komt. In Kaag 
en Braassem wonen veel hardwerkende, 
loyale mensen. Het kennen van hun men-
taliteit geeft vertrouwen. We investeren 
continu in onze relaties met bedrijven en 
kandidaten. Elke dag houden we de job-
boards in de gaten. Dat maakt dat we 
soms snel kunnen schakelen.’

Tekst: Alice Bakker
Beeld: Miranda Castelein 

Redactionele  
samenwerking Het werkt (echt!)

Drieënhalf jaar na de start staat 
arbeidsbemiddelingsbureau 
LaRock Werkt als een huis. In de 
afgelopen jaren hebben ze veel 
mooie vacatures ingevuld.

Benieuwd naar wat LaRock Werkt 
voor je kan betekenen of wil je meer 
weten over de ACT-meting? Didi  
nodigt je uit om samen - digitaal - een 
kop koffie te drinken. 

LaRock Werkt 
Sotaweg 134c Roelofarendsveen 
info@larockwerkt.nl
www.larockwerkt.nl 

Bedrijf
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Een Square helemaal in kerstsfeer. Voor 

Siemens een mooie manier om personeel 

samen te brengen tijdens de feestdagen.

Tijdens het online event Samen Uit Samen Thuis! 
zijn we veel nieuwe samenwerkingen aangegaan. 

36

Samen weer 
een stap verder

Het afgelopen jaar stond in het teken van 
aanpassen, verbinden en online oplossingen zoeken. 
Voor marketing- en communicatiebureau Beeldr 
was dat niets nieuws. Hun kracht zit ‘m in sterke 
concepten, samenwerken en kennis delen.

Martijn Koek is medeoprichter van Beeldr: ‘We zijn altijd bezig 
met het verzinnen van nieuwe concepten. We combineren 

marketing, design, tech en video voor projecten die prikkelen; van 
die opdrachten waar we energie van krijgen. Omdat we voorop 
willen lopen met design en techniek, komen daar vaak gekke en 
vooruitstrevende ideeën uit. En we kunnen ons goed aanpassen 
naar verschillende omstandigheden. 
De coronatijd is voor ons zo erg nog niet. Iedereen moet zich 
aanpassen, maar dat doen wij altijd al. Dat is niets nieuws. Er 
liggen veel kansen die we pakken. Bedrijven zoeken nu digitale 
ideeën en komen daarvoor bij ons. Veel kennis hebben we in 
huis, maar we werken ook graag samen. We zien andere par-
tijen niet als concurrenten. In delen zit namelijk kennis. Doe je 
dat, dan krijg je er ook iets voor terug. We werken onder andere 
samen met Solid Rental, Doorgedraaid en HS Events, bedrijven 
met een basis in Kaag en Braassem. Samen zoeken we combi-
naties om verder te groeien met als doel: goede dingen maken.’

DIGITAAL TOT LEVEN
‘Een van de projecten die uit die samenwerkingskoker kwam, 
was Samen Uit Samen Thuis Festiviral. We bedachten met 
Solid Rental een concept voor een digitaal medisch congres 
en door de techniek die we daarvoor ontwikkelden, ontstonden 
er meer ideeën. Festiviral was daar een van: het online festival 
dat we samen met een topclub en veel zzp’ers en vrijwilligers 
organiseerden. Het was voor ons een mooi moment om te 
leren. Er werd duidelijk wat we nog meer met de techniek kon-
den en sindsdien stroomt de ene aanvraag na de andere binnen: 
iedereen zoekt naar mogelijkheden voor verbinding. 
Hiervoor zijn we gestart met een nieuw bedrijf: Squares. Het is 
een online eventplatform waarmee een organisatie digitaal tot 
leven komt. Die digitale extensies blijven, ook na corona. De 
events zullen vaker hybride zijn: een combinatie van online en 
offl  ine – onsite zoals wij zeggen. En daar komt ook een stuk 
merkactivatie bij kijken. Daarvoor hebben we dan weer Beeldr 
Live opgericht, een content- en productiebedrijf waarmee we een 
event van begin tot eind kunnen bedenken, invullen en uitvoeren, 
in samenwerking met onder meer de eerdergenoemde bedrijven. 
We kijken altijd naar de volgende stap.’
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Met Squares wonnen we de Startup in Residence-competitie in de categorie ‘Beste oplossing voor overheidsconferenties in de 1,5 
metersamenleving’. Daar hoort een persfoto bij.

Naast overheid en internationale corporates leggen we 

ontmoetingspleinen aan voor Hogeschool Utrecht en 

Hogeschool Windesheim. Veel tof designwerk voor ons!

Voor A&O fonds Gemeenten komt alles perfect samen: Van 3D festival-eiland tot decors en livestreams vanuit onze eigen studio in de Veen of vanuit onze locatie in Leiden. 
Beeldr LIVE in actie tijdens het meest recente event dat 

we deden voor Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Met Squares wonnen we de Startup in Residence-competitie in de categorie ‘Beste oplossing voor overheidsconferenties in de 1,5 Hogeschool Windesheim. Veel tof designwerk voor ons!

37

Bedrijf

Tekst: Yvette Hoogenboom. 
Beeld: Beeldr

Redactionele samenwerking
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Starter in de regio!

Leo en Janny Jansen en John en Esther Straathof zijn echte cam-
peraars. Esther: ‘Vakantie met een camper is vrijheid. Je hoeft 
niets van tevoren vast te leggen en kunt zo het avontuur aan-
gaan.’ Janny: ‘Het is makkelijk: je pakt je spullen, klapt de deur 
dicht en kunt gaan en staan waar je wilt.’ De gemeenschappelijke 
liefde voor campervakanties en het actuele reisadvies maakten 
dat ze dit jaar Camperverhuur West-Holland zijn gestart.

ZELFVOORZIENEND 
De campers zijn volledig uitgerust en van alle gemakken voor-
zien. Esther: ‘We hebben vijf campers: twee tweepersoons en drie 
vierpersoons. Elke camper heeft een leefgedeelte en een keuken, 
gevuld met alle benodigde inventaris. De campers zijn voor-
zien van luxe bedden met topdekmatrassen. De vierpersoons-
campers hebben een hefbed dat je kunt laten zakken, handig 
met kinderen.’ Janny: ‘De campers zijn voorzien van een toilet en 
douche. Dat is in deze coronatijd, waarin veel camperaars sani-
taire voorzieningen willen mijden, ideaal. Daarnaast hebben ze 
een fietsendrager. Een aantal campers heeft ook een garage: een 
ruimte onderin voor extra fietsen of bagage. En ze hebben alle-
maal een luifel en campingmeubilair. De campers zijn met een 
klein rijbewijs te besturen en bij het ophalen krijg je een persoon-
lijke instructie.’ Esther: ‘En als je van tevoren wilt weten of een 
camper iets voor je is, ben je altijd welkom om te komen kijken.’

DE IDEALE REIS
Of de camperpro’s nog tips voor je hebben? Esther: ‘Rijd het 
mooie weer tegemoet. Zelf boek ik vaak een staplek pas als we 
onderweg zijn. Er zijn handige apps die je daar bij kunnen helpen. 
Het is het ultieme gevoel van vrijheid: alles kan!’

Het ultieme 
vakantiegevoel
Deur dicht en gaan! Zodra je in een camper 
stapt, is je vakantie begonnen. En die camper? 
Die huur je compleet uitgerust bij Camper
verhuur WestHolland in Roelofarendsveen.

Camperverhuur West-Holland
www.camperverhuurwestholland.nl

verhuur@camperverhuurwestholland.nl
071-200 6763

HANDIG  
MET EXCEL
 
Excel is een prachtig pro-
gramma waar je veel mee 
kunt. Tijdens een reguliere 
Excel-training leer je veel, he-
laas ook functies die je nooit 
meer gebruikt. Voordat ik een  
training geef, inventariseer 
ik de onderwerpen waarover 
de cursisten meer willen  
weten. Waar loop je elke keer 
weer tegenaan? Heb je een 
praktijkvoorbeeld? Prima. 
Met deze informatie maak 
ik een maatwerk training. 
Een duidelijke handleiding 

per onderwerp zorgt dat je de kennis die je meeneemt uit de 
training direct in kan zetten. Zo kun je makkelijker en sneller 
werken en doordat je de geleerde functies ook echt gebruikt, 
verwatert de kennis niet. Kortom: waar voor je geld. 

Hartenbrug Kennisoverdracht bouwt met kennis een brug  
tussen probleem en oplossing.  
Welke brug kan ik voor u bouwen? 

Sylvia van ’t Hart 
www.hartenbrug.nl

WEER LEKKER 
IN JE VEL? 

In mijn praktijk voor afslan-
ken en gewichtsbeheersing 
begeleid ik mensen naar een 
gezond gewicht en een ge-
zonde leefstijl. Ik werk met 
het stappenplan van Het  
1 op 1 Dieet van Cambridge 
Weight Plan, waarin gebruik 
wordt gemaakt van maal-
tijdvervangers in combinatie 
met reguliere voeding. Het 
dieet bevat alle voedings-
stoffen die je nodig hebt en 
na het afvallen bouwen we 
weer rustig op naar ‘bewust 

genieten’, zodat je ook goed op gewicht blijft. De kracht van het 
concept is de persoonlijke, wekelijkse begeleiding in de praktijk 
of online.
Wil je ook wat gewicht verliezen? Zet die stap om écht af te 
vallen en niet meer aan te komen. In Kaag en Braassem zijn er 
inmiddels honderden ambassadeurs die met dit dieet en mijn 
begeleiding hun streefgewicht hebben bereikt. 

Charlotte Gabriël 
Stationsstraat 1F 
Roelofarendsveen 

The 1:1 Diet
06-2830 4915  
info@slankwordenenblijven.nl
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Bedrijf

De Volvo FM 8x2 is een vierassige 
vrachtwagen met een Palfinger 68 ton/
m-kraan, die een bereik heeft van 32  
meter. De aanwinst is een uitbreiding op 
het kraanwagenpark van de specialist in  
logistieke oplossingen. Kraanmachinist 
Marco Broekhuizen is verantwoorde-
lijk voor de planning. Een afwisselende 
baan, ook omdat hij regelmatig voor drie 
of vier diverse klussen per dag wordt  
ingehuurd. Zo is hij ’s morgens in de 
weer voor prefab skeletbouw, plaatst hij 
’s middags een enorme airco-installatie 
en tilt hij vervolgens een bootje uit het  
water om hem bijvoorbeeld bij de mensen 
in de tuin of op hun eigen aanhanger neer 
te zetten. ‘Leuke klussen’ noemt hij het zelf.

PALLET TEGELS 
De nieuwe kraan heeft dus een reikwijd-
te van 32 meter en tilt op 30 meter nog 
zonder problemen 840 kilo op. ‘Met het  
hijsen van een zeecontainer of een machi-
ne van vijftien ton heeft hij geen probleem’, 
vertelt Marco. ‘En laatst moest hij een  
pallet tegels optillen. Even dacht ik nog dat 
het te zwaar zou zijn, maar dat lukte ook. 
Met een nieuwe wagen moet je even wen-
nen aan wat hij kan, maar aan dit ‘beest’ 
zijn we snel gewend.’ Zonnepanelen of 
dakkapellen hijsen en installeren, het is 
bijna dagelijks werk voor Marco. ‘Ik begin 
’s morgens vroeg met laden, ga naar de 
locatie en monteer. Soms neemt de klant 
zelf een dakkapel mee en hoef ik alleen te 
komen om hem op te hijsen en te monte-
ren. Dat is tijdwinst voor ons allebei.’
Machines vervoeren, speciaal transport, 
voor boten of bouwlogistiek, de vracht-

wagen met autolaadkraan is multifuncti-
oneel inzetbaar. ‘We kunnen ‘m ook over 
de cabine heen laden. Lange balken tot 
wel twaalf meter kan ik meenemen’, ver-
telt Marco. ‘Dat is handig voor staalcon-
structies. Met deze auto doen we het 
vervoer voor bouwbedrijven, aannemers, 
botenbouwers en bijvoorbeeld installatie-
bedrijven. Noem maar op. Zoals gezegd 
kunnen we zeecontainers vervoeren en 
plaatsen, maar we zijn ook inzetbaar voor 
hout skeletbouw. Een vrachtauto met vele 
functies en mogelijkheden.’

DUBBEL INZETBAAR
Dobbe Transport had al een kraan van 
21 meter, maar met deze nieuwe vracht-
wagen met autolaadkraan zijn de moge-
lijkheden zeker gegroeid. Was er voorheen 
een langere kraan nodig, dan moest die 
apart worden ingehuurd. Waar in dat ge-
val twee wagens moesten rijden voor een 
klus, biedt deze nieuwe wagen nog meer 
logistieke oplossingen omdat hij dubbel 

inzetbaar is: voor zowel het transport als 
voor de hijswerkzaamheden. Bovendien 
heeft het transportbedrijf de andere kraan 
ook nog beschikbaar. Dat geeft meer 
ruimte om de wagens in te plannen en er 
hoeft minder te worden uitbesteed. ‘Ik ben 
verantwoordelijk voor het inplannen en 
het uitvoeren van de Volvo FM. Omdat ik 
zelf alles afstem en het contact heb met 
de klant, weet ik precies waar ik moet zijn 
en wat ik moet doen. Die combinatie van 
meerdere klussen op een dag, vind ik het 
allerleukst. Er is geen dag hetzelfde.’

Tekst: Alice Bakker
Redactionele samenwerking 

‘Een zeecontainer? Makkie!’
Dobbe Transport heeft een  
nieuwe kraanwagen aangeschaft. 
Goed nieuws voor de zakelijke 
klanten, maar ook voor  
particulieren. Want ook een  
sloep wordt met de kraan  
moeiteloos uit het water getild.

Voor informatie over kraantransport 
kun je contact opnemen met Marco 
via kraan@dobbetransport.nl.

Dobbe Transport 
Veenderveld 116 
2371 TX Roelofarendsveen
 071-331 2974 
www.dobbetransport.nl
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Girlboss 
 in Kaag en Braassem

Who run the world? Girls! Wat ze nog meer runnen? 
Hun eigen bedrijf. Met een flinke portie girlpower 
staan deze drie stoere vrouwen aan het roer van 
hun onderneming.

In de zomer van 2019 nam Camilla Ramberg (42) 
het stokje over van de toenmalige oprichters van CoolProfs 
in Oude Wetering, een bedrijf dat software op maat maakt. 
Door zich open te stellen en zichzelf te zijn, krijgt ze een  
heleboel voor elkaar. 

‘Voordat ik bij CoolProfs als commercieel medewerker aan de 
slag ging, werkte ik veelal voor Amerikaanse softwarebedrijven in 
commerciële en managementfuncties. Het laatste bedrijf waar ik 
werkte, werkte voor de technologie samen met CoolProfs. Ik ken-
de de mensen van het bedrijf dus al een beetje. Mijn werkgever 
werd overgenomen en ik besloot over te stappen naar CoolProfs. 
Het verbaasde me al snel dat het bedrijf innovatief voor klanten 
was, maar in de eigen bedrijfsvoering nog een beetje ouderwets. 
Ik ging me er steeds wat meer mee bemoeien. De twee oprich-
ters – Luuc van der Meer en Eric ten Harkel – waren bezig met 
de opvolgingsstrategie, ze stonden tenslotte al bijna twintig jaar 
aan het roer. Ze gaven er de voorkeur aan dat iemand van bin-
nenuit de zaak zou overnemen. Ik had het zo naar mijn zin daar, 
dat ik me langzamerhand ben gaan afvragen: zou dit iets voor 
mij zijn? Zou ik het kunnen? En durven? Ik heb een plan geschre-
ven en heb bij Luuc en Eric aangeklopt. Na een lange tijd en veel 
gesprekken waren we eruit. Het nieuws onthullen vonden we alle 
drie megaspannend. Je leeft er enorm naartoe. Wat nou als men-
sen niet goed reageren? De gekste scenario’s gaan door je hoofd. 
Mijn moeder zei nog: ‘Camilla, ik kan me voorstellen dat dit net 
zo voelt als je trouwdag. Dat zenuwachtige, blije gevoel.’ Toen zei 
ik: ‘Nou, mam, dit vind ik nog veel erger! Op mijn trouwdag wist ik 
al dat mijn partner ‘ja’ ging zeggen.’ Ik vond het enorm spannend, 

maar gelukkig waren de reacties heel enthousiast. Luuc en Eric 
zijn nog steeds betrokken. Ze laten me volledig vrij, maar ik kan 
ze altijd raadplegen.’

LEERMOMENTEN
‘Over het algemeen vindt iedereen het gaaf en stoer dat ik deze 
stap heb gezet. Ik krijg alleen maar positieve reacties. Er zijn vast 
wel vooroordelen, maar ik doe er niets mee. Ik loop niet rond met 
een groot ego en pretendeer nooit dat ik alle antwoorden heb. 
Een man durft zich misschien minder kwetsbaar op te stellen, zo 
van: ik moet sterk en de baas zijn en niet zwak overkomen. Ik vind 
het niet zwak overkomen als ik geen antwoord weet. Ik weerleg 
de vraag vaak: hoe zou jij het doen, is het slim of niet? Ik voer de 
leiding over een technische organisatie. Zelf ben ik helemaal niet 
technisch. Ik kan niet beslissen wat een goede tool is. Daarvoor 
leun ik honderd procent op de slimme mannen en vrouwen in 
mijn bedrijf. Ik doe niet alsof ik alles weet. Ik denk dat je daar veel 
respect mee wint, ook bij klanten. Vlak na de overname kwam 
corona, waar ik ook een mening over en plan voor moest hebben. 
Maar eigenlijk had ik die vragen in die periode elke dag. Vragen 
over een pensioenregeling? Geen idee, ik ga het uitzoeken. BTW? 
Moet ik nog leren, en ga zo maar door. Corona was een van die 
leermomenten waarbij beslissingen genomen moesten worden. 
Het levert ons ook enorm veel werk op. En gek genoeg heeft deze 
periode mij vooral vertrouwen gegeven. We hebben het afgelo-
pen jaar de beste cijfers ooit gescoord. Ik zeg niet dat dat met 
mij te maken heeft. Maar ik heb mijn vuurdoop gehad. Het kan 
niet erger zijn dan dit. Als we door corona komen, kan ik met trots 
zeggen dat ik weet hoe ondernemen werkt.’
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‘Het is niet  
zwak als je iets  

niet weet’

Ondernemen

Tekst: Yvette Hoogenboom
Beeld: Miranda Castelein 
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Van Australië tot Amerika: de dreadlocks van  
Renate Meijnders (40) uit Roelofarends-
veen gaan de grenzen over. En dat niet alleen: haar 
bedrijf Dreadshop is wereldwijd de allergrootste in 
de branche.

‘Tijdens mijn studie ben ik de wereld van dreads ingerold. 
Ik begon met experimenten met nephaar en invlechten 
en vond dat te gek om te doen. Ik oefende op mijn zus, 
nichtjes en vriendinnen. Ik ben me gaan specialiseren en 
startte mijn business met het inzetten van dreads. Later 
kwam daar een webshop bij. Na mijn studie werkte ik nog 
parttime als diëtist, maar na de geboorte van mijn eerste 
dochter was het niet meer te combineren. Ik stopte met 
mijn baan, zodat ik me vol op mijn bedrijf kon focussen. 
Inmiddels zitten we in een groot pand op de Lasso-Zuid 
in Roelofarendsveen, van waaruit we Dreadshop runnen. 
Ook heb ik in China mijn eigen lijn ontworpen: Renate’s 
locks of love. Ik geef online cursussen waarmee ik men-
sen over de hele wereld in het vak opleid. Mijn bedrijf is 
heel internationaal. Ik richt me met de webshop en cur-
sussen op (jonge) vrouwen over de hele wereld, waardoor 
ik de helft van de dag Engels praat.’ 

OP AVONTUUR 
‘Omdat mijn bedrijf zich met name online afspeelt, ben ik 
vrij flexibel in waar ik werk. Mijn werkzaamheden zijn met 
een laptop en een internetverbinding voor het grootste 
deel te doen. Zelf ben ik heel avontuurlijk. Met mijn gezin 
heb ik twee keer een langere tijd in Australië gewoond. 
Daar heb ik een webshop opgezet en runde ik een salon 
vanuit huis. Zo kun je een heel gaaf avontuur in het bui-
tenland aangaan – ook qua werk. Alles wat ik daar op-
zette, was voor de uitdaging. In de tussentijd hield mijn 
zus – die ook bij Dreadshop werkt – de boel in de Veen 
draaiende. Mijn product is een nicheproduct. Omdat het 
zo specifiek is, word ik veel benaderd door mensen uit het 
buitenland. Het is mijn droom om een wereldwijde com-
munity op te zetten, met op elk continent een verkoop-
punt, én om over de hele wereld mensen op te leiden. 
Anderen zijn vaak heel enthousiast over wat ik doe. Het 
is niet echt gewoon. Wel heb ik vaak het gevoel gehad 
dat ik me moest verantwoorden, doordat ik andere keu-
zes maak. Ik denk dat je als ondernemer anders in het 
leven staat. Als vrouwelijke ondernemer is dat nog een 
extra uitdaging, zeker vijftien jaar geleden toen ik volledig 
voor mijn business ging. Thuis werden de traditionele rol-
len omgedraaid. Als vrouw moet je sterk in je schoenen 
staan. Vanuit onze samenleving wordt veel van je ver-
wacht als rolmodel; je hebt alle ballen hoog te houden. 
Ik ben vaak geneigd om me te verantwoorden waarom 
ik fulltime werk. Maar aan die keuze heb ik zelf nooit een 
vervelend gevoel overgehouden. Ik ben heel trots op wat 
ik met Dreadshop heb bereikt. We zijn in de branche de 
allergrootste ter wereld én worden als trendsetter gezien.’

‘Als vrouwelijke  
ondernemer moet je 

sterk in je  
schoenen staan’
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Toen Annemarie Hoekstra (34) tijdens een stage in 
Australië bij een bloemist op grote evenementen en bruiloften 
werkte, wist ze: dit ga ik in Nederland doen. Met haar bedrijf 
Bloemenservice Nederland verovert ze vanuit Roelofarends-
veen inmiddels het hele land. 

‘Ik begon mijn bedrijf toen ik nog naar school ging. Ik kom uit een 
ondernemersfamilie en mijn vader zei altijd: een bloemenwinkel is 
leuk, maar ook hard werken voor weinig. Daarom richtte ik me in eer
ste instantie op de zakelijke markt: bloemen verkopen aan bedrijven. 
Vanuit het magazijn in mijn vaders bedrijf ben ik dat van mij gaan 
opbouwen. Dat liep niet gelijk lekker: ik vond dat ik alle bloemen vers 
moest hebben staan, voor het geval dat iemand zou bellen. Zonde 
natuurlijk, voor die paar boeketten. Ik vond het ook enorm spannend 
om mezelf en mijn diensten te verkopen. Ik had een hoop praatjes, 
maar van sales kreeg ik koudwatervrees. Dat vond ik lastig. Het was 
wederom mijn vader die zei: ‘Of je zet je er nu overheen, of je gaat 
een baan zoeken.’ Vanbinnen wist ik: ik wil en kan dit. Ik was gemo
tiveerd om het een succes te laten worden, dus zette ik mijn schou
ders eronder. Als ik toen eens had geweten wat ik nu weet: ik vind het 
verkopen nu het allerleukste wat er is, het is een van mijn grootste 
talenten. Die drive zorgde ervoor dat ik bij een potentiële opdracht
gever mocht langskomen: een grote facilitaire partij die bloemen wil
de afnemen. Ik was tweeëntwintig en moest het opnemen tegen de 
grote bloemenjongens. De directeur keek me aan met een blik van 
‘wat kom jij doen?’ Mijn insteek? ‘Ik ben Annemarie en ga het voor je 
regelen.’ En ik kreeg de kans. Die blikken kreeg ik wel vaker. Als ik bin
nenkwam dacht men: moet dat jonge meisje het gaan doen? Maar 
ik heb mijn woordje klaar én ik doe wat ik beloof. Het werkte ook in 
mijn voordeel; ik had een bepaalde gunfactor.’ 

DE MARKT STORTTE IN
‘Ondernemen is ook keuzes durven maken. De zakelijke markt liep 
enorm goed, maar er bleef iets kriebelen: mooie dingen maken voor 
evenementen. Heel eng, maar ik heb uiteindelijk de zakelijke markt 
afgestoten en me volledig gefocust op bruidsbloemen en evene
menten. We werden al snel uitgroepen tot beste bruidsbloemist 
van Nederland, waarmee we naam maakten in de bruidswereld. En 
ik opende de winkel waar ik al zo lang van droomde. De bruiloften 
groeiden echter zo ontzettend hard – voor corona hadden we er ge
middeld honderdvijftig per jaar –, waardoor ik na vier jaar de winkel 
weer sloot om me te focussen op de bruiloften.’ 
Dat bewuste keuzes niet altíjd goed uitpakken, bewees de corona
crisis. ‘Het is nu zacht uitgedrukt lastig. Vorig jaar gingen er uitein
delijk maar zestien bruiloften door, in kleine kring. Je ziet nu dat de 
verschoven feesten wéér worden verschoven. Maar ja, ondernemen 
is jezelf ook een schop onder je kont geven en nieuwe manieren vin
den. Ik heb inmiddels een zijden en droogbloemencollectie opgezet. 
Ook hebben we een verkooppunt in de Plus van Dijk supermarkt. Ik 
had nooit gedacht dat dat zo’n belangrijk onderdeel van ons bedrijf 
zou worden. Gelukkig hebben we daar in coronatijd heel goed ver
kocht.’ De toekomst ziet ze desondanks met vertrouwen tegemoet. 
‘Al met al ben ik trots op de reis die ik heb gemaakt. En met de  
bekendheid die mijn bedrijf inmiddels heeft, moet het goedkomen.’ Be
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‘Als ik binnenkwam 
dacht men:  
moet dat  

jonge meisje het  
gaan doen?’
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‘Je kunt hier groeien   in het vakmanschap’
Ja, Van der Geest Bouw en Hout in Oud Ade  
bestaat bijna honderd jaar. Maar nee, stoffig  
kun je het bedrijf niet noemen. Met twee  
nieuwkomers in het managementteam zijn ze 
bovendien meer dan klaar voor de toekomst.

De dertig werknemers worden aangestuurd door de 
neven Jan en Hugo van der Geest. Joost van der 

Geest – geen familie – en Bob Brugman komen daar 
nu bij. Bij het bouwbedrijf, bekend door de kwalitatief 
hoogwaardige bouw en vakkundige werknemers, is in 
principe alles mogelijk. Van een aanbouw aan een be-
staande woning en een nieuwe high-end afgewerkte 
villa tot een complex voor een regionale sportvereni-
ging, zoals ze bouwden voor RCL en ASC. Maar ook voor 
het leegscheppen van een dakgoot bij een klant uit de 
regio draait het personeel z’n hand niet om. 

Honderd jaar jong 
Behalve bouwbedrijf is Van der Geest ook houtleveran-
cier voor (lokale) bedrijven in beschoeiing en water-
bouw. Daarvoor staat op het terrein een grote houtopslag. 
Met de afdeling Bouw zijn ze druk met het realiseren van 
een aantal projecten. Vanuit het kantoor kijk je op één 
daarvan: de appartementen op de plek waar vroeger het 
dorpscafé van Oud Ade stond. En er zijn er nog meer,  
zoals die in Leiderdorp, waar collega’s Dave en Ron een 
dierenkliniek verbouwen. Of project Houttuinhof in Oude 
Wetering, waar Lars, Jim en Wilco verantwoordelijk zijn 
voor de uitvoering. Voor beide projecten wordt gewerkt 
met innovatieve, moderne, industriële bouwsystemen. 
‘Materialen waar we graag mee werken. We gaan mee 
met de tijd’, vertelt Hugo. ‘Dat vind ik belangrijk, dat we 
dynamiek uitstralen en, ondanks dat mijn opa dit bedrijf 
in 1923 startte, jong blijven.’

Zeg wat je denkt 
Van der Geest Oud Ade is altijd op zoek naar goed per-
soneel. ‘We zoeken timmermannen, maar ook meewer-
kende uitvoerders’, vertelt Joost. ‘We hebben een leuk, 
jong team en er mag en kan veel bij ons. We streven 
naar continuïteit; het is hier niet gek om je vijfentwin-
tig-, veertig- of zelfs vijftigjarig dienstverband te vie-
ren. Dat komt door de goede sfeer. Die is laagdrempelig, 
je kunt zo het kantoor in stappen om te zeggen wat je  
ergens van vindt.’ Waar Van der Geest naar op zoek is? 
‘Mensen die leiding durven nemen en kunnen geven. 
Die zelf nadenken en in de regio mooie projecten willen 
maken. Je kunt hier groeien in het vakmanschap.’ 
Een mooi voorbeeld van die groeikansen zijn directie-
leden Bob en Joost zelf, die beiden bij het bedrijf begon-
nen als timmerman. Joost: ‘Daarna werd ik werkvoor-
bereider, projectleider en nu dus mede-eigenaar. Van der 
Geest Bouw is een betrouwbaar bedrijf dat goed is voor 
zijn personeel. Echt een bedrijf waar je voor wilt werken.’

‘Je bent niet maar  
één schakel in het geheel’ 

‘Mijn wekker gaat om zes uur’, vertelt meewerkend 
uitvoerder Lars Hoogenboom. ‘Op de zaak verzamelen 

we onze spullen en om zeven uur staan we op het werk.’ 
Samen met Wilco van der Meer begeleidt Lars aanko-

mend timmerman Jim Termeulen bij project Houttuinhof 
in Oude Wetering. Het mooiste aan zijn werk is als alle 

kleine puzzelstukjes in een project samen een compleet 
geheel worden. ‘Dat is kicken. Bij Van der Geest moet je 

als timmerman allround zijn, je begint met de maatvoering 
van het verhaal en gaat door tot en met de laatste plint. Je 

ziet het groeien. Bij ons mag je een huis bouwen, je bent 
niet maar één schakel in het geheel. Er zit geen uitvoerder 

tussen, zoals je bij grote bedrijven wel ziet. Wij krijgen 
de verantwoording. En als je er niet uitkomt, bel je naar 
kantoor en dan wordt het opgelost. Het contact met de 

directie is laagdrempelig, met korte lijnen.’

Bedrijf
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‘Aftimmeren, 
slopen, sjouwen: 

het werk is  
gevarieerd’

Van jongs af aan wilde Dave van 
Leijden met zijn handen bezig zijn. 

Niet zo gek dus dat hij een  
timmeropleiding ging doen. Bij Van 

der Geest werkt hij in een team 
met Ron Alkemade. Samen zijn ze 
bezig met het verbouwen van een 

dierenartspraktijk in Leiderdorp. 
‘Het leukst van hier werken is de 

vrijheid die je krijgt en de diversiteit 
van het ambachtelijke vak dat je 

mag uitoefenen’, vertelt Dave. ‘Het 
werk is heel gevarieerd, de ene keer 

bouw je een nieuwe woning, de 
andere keer doe je een interne  

verbouwing. Het liefst ben ik aan 
het aftimmeren, maar een dagje 

slopen en sjouwen vind ik ook 
prima.’ Zijn collega Ron vult aan: 

‘Het mooie is dat je alles tot in 
perfectie mag maken. Je groeit 
in een klus. Omdat we allemaal 

onze eigen klussen hebben, kun je 
zeggen: dat heb ik gebouwd. En dat 

is toch een beetje de trots van de 
timmerman.’
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Bedrijf

Jeroen van Rhijn is directeur van Onderlinge Rijn en Aar in Ter Aar. 
Ruim honderd jaar geleden ontstond het bedrijf uit onvrede van 
agrariërs. Verzekeren was destijds vooral iets in de grote steden 
en de communicatie ging heel anders dan nu. Gevolg was dat 
agrariërs niet begrepen werden. Ze kregen schades slecht ver
goed en moesten vaak wekenlang wachten op een reactie van de 
verzekeraar uit de stad. De agrariërs staken de koppen bij elkaar 
en richtten een onderlinge waarborgmaatschappij voor brand
zekering op. Dit onder het motto: zo delen we elkaars lasten.

VERZEKEREN VOOR IEDEREEN
Nog steeds heeft Onderlinge Rijn en Aar een ‘zwak’ voor agra
riërs, hoewel alle bedrijfstakken er welkom zijn. ‘Wel houden 
we het klein’, aldus Jeroen. ‘We accepteren bedrijven met een 
beperkt aantal werknemers. Zo houden we de verbondenheid 
met onze cliënten en blijven we gevoel houden bij wat we ad
viseren. Het liefst hebben we een afspraak aan de keukentafel.’ 
Van oorsprong was Onderlinge Rijn en Aar een brandverzekeraar, 
vergelijkbaar met wat we nu kennen als een woonhuis en inboe
delverzekering voor particulieren en gebouwen en inventarisver
zekering voor bedrijven. Een jaar of veertig na de oprichting start
te Onderlinge Rijn en Aar met het verzekeren van particulieren 
en inmiddels kun je er voor vrijwel alle verzekeringen terecht. ‘De 
markt wordt commerciëler, daar gaan we in mee. Met zo’n veer
tig ‘Onderlingen’ hebben we een samenwerkingsverband. Daarin 
brengen we bijvoorbeeld auto en reisverzekeringen onder en 
kunnen we met de markt mee.’ Voor maatwerk in verzekeringen 
is Onderlinge Rijn en Aar intermediair voor andere verzekeraars. 
Voor zowel de particulier, de agrariër, de zzp’er of klein zakelijk 
heeft het verzekerings bedrijf ruime mogelijkheden, voor vrijwel 
alle verzekeringen.

DE WINST IS VOOR DE LEDEN
Onderlinge Rijn en Aar heeft geen winstoogmerk. Dat betekent 
dat wat overblijft, terugvloeit naar de leden. Wie een brandver
zekering afsluit wordt automatisch lid, dat zit bij de premie in.  
‘Vorig jaar hebben we goed gedraaid, met weinig schades. Dus 
er is geld over. Dit wordt teruggestort naar onze leden, wat vaak 
goed uitkomt in deze rare tijd. We doen niet aan beleggen in 
aandelen, daar zijn we heel terughoudend in. We ondernemen 
verantwoord, op een duurzame manier. Wel doen we graag een 
stapje extra. Dat is geen verkooppraatje of voortrekkerij, iedere 
klant is gelijk.’ Leden zijn elk jaar welkom op de ledenvergade
ring. Daar worden de jaarcijfers en het beleid toegelicht. Ook 
kiest de ledenvergadering uit hun midden de Raad van Toezicht, 
die toezicht houdt op de dagelijkse praktijk.

ALS HET TOCH MIS GAAT
Qua premie zit Onderlinge Rijn en Aar aan de onderkant van de 
markt. ‘Het kan natuurlijk altijd goedkoper, daar ben ik eerlijk in. 
Maar onze meerwaarde zit hem in het advies en in de persoon
lijke afwikkeling van schades. We denken mee met onze leden, 
bijvoorbeeld door aandacht voor preventie, maar ook door ze zo 
goed mogelijk te adviseren en persoonlijke aandacht te schen
ken. Een stevige schade heeft een impact op een mens. Een ge
dupeerde kan dan zijn verhaal bij ons kwijt. Op een persoonlijke 
manier regelen we de afhandeling.’ Geen mens is volgens Jeroen 
graag verzekerd, maar iedereen wil wel schade betaald krijgen. 
‘Als we dat nou goed regelen, zijn we goed bezig.’

Tekst: Alice Bakker
Beeld: Miranda Castelein 

Redactionele  
samenwerking Afspreken aan de keukentafel

Bij Onderlinge Rijn en Aar is een halfuur reistijd  
naar cliënten het maximum. Mensen zijn voor het 

verzekeringsbedrijf belangrijker dan dossiers. 

Onderlinge Rijn en Aar
Vosholstraat 1 Ter Aar

(0172) 605 700
www.onderlingerijnenaar.nl
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Het afgelopen coronajaar 
herontdekten velen van ons zijn 
of haar eigen omgeving. We stapten 
vaker op de fi ets of trokken 
lekker zittende schoenen aan 
voor een route door de buurt. Ook wethouder Petra van der Wereld genoot de laatst maan-

den meer dan ooit van de weidsheid van ‘onze’ omgeving. ‘Ik 
ben er trots op dat ik inwoner ben van Kaag en Braassem.’ 
Met name horecaondernemers zijn fl exibel omgegaan met 
de beperkingen aan de ene kant, maar zeker ook de moge-
lijkheden aan de andere kant. Als wandelaar en fi etser kom 
je vele koffi e-to-go-mogelijkheden tegen. ‘Ondernemen is lef 
hebben’, vertelt Petra. ‘Ik heb er bewondering voor hoe men 
binnen de mogelijkheden steeds weer iets nieuws verzint. 
Hoe ondernemers kijken naar wat wel kan.’ 

Lekkere foodwalk
Steeds meer ondernemers werken daarbij ook samen. Een 
mooi voorbeeld daarvan is de nieuwe fi etsroute ‘Boer en 
Kaas’. ‘Samenwerking is altijd goed’, aldus Petra. ‘In dit geval 
maken de kazende boeren met elkaar hun product sterker 
en weten wij waar ze zitten, hoe we ze kunnen bereiken en 
wat hun specialiteiten zijn. Een ander mooi voorbeeld van 
samenwerking is het Familie Wandelpad op het eiland Kaag. 
Het is sowieso heel bijzonder dat we hier een eiland hebben; 
hoe leuk is het om dat op een leerzame manier te ontdek-
ken? Niet alleen met een vogelkijkwand en een uitkijkto-
ren, maar ook door een fi lmpje op een zuil bij Van Lent. Heel 
bijzonder om te zien wat daar gebeurt.’ 
Afgelopen maart hebben ondernemers op het eiland de 
krachten gebundeld met ‘Lekker Rondje Kaag’, een foodwalk 
langs de restaurants op het eiland. Petra noemt dit een 
superinitiatief. ‘Ik hoop dat ze dit erin houden, op een veilige 
manier komen er veel mensen op af. En als het straks weer 
mag, bezoek vooral ook het kaasmuseum op het eiland.’ 

‘Ons’ verhaal promoten
Een burgerinitiatief dat Petra omarmt, is van de vrijwilligers 
van Museum Van Hemessen. ‘Bij interessante gebouwen 
plaatsen zij informatiebordjes, hierdoor is een wandelroute 
ontstaan langs monumenten in Woubrugge en Hoogmade. 
Ik hou ervan als je er ook nog iets van kunt leren.’ Vindt de 
wethouder zichzelf een gids voor de gemeente? ‘Eerder een 
ambassadeur. Waar ik ook kom, ik promoot ‘ons’ verhaal en 
spreek altijd vol passie over Kaag en Braassem. Er heerst 
hier een sprankelende drive, dat moeten we niet voor lief 
nemen.’

‘BOER EN KAAS’ 
Ontdek de prachtige polders 
rondom het Braassemermeer 
en de Kagerplassen, waar al 
generaties lang kaas wordt 
gemaakt. Er is veel veran-
derd, op allerlei gebieden, 
maar kaasboerderijen en het 
ambacht van het kaasmaken 
is gebleven. ‘Boer en Kaas’ is 
een fi etsroute van 35, 22 of 18 
kilometer. De route is ont-
wikkeld door kaasmakers en 
-verkopers en voert je langs 
de kazende boeren. ‘Boer en 
Kaas’ laat je kennismaken met 
het verhaal van zowel boer als 

kaas. Bij iedere boerderij staat 
bij de ingang van het erf een 
paaltje met daarop een QR-
code. Als je deze code scant 
met een smartphone word je 
doorgelinkt naar de website, 
waarop alle wetenswaardighe-
den te lezen zijn over de betref-
fende boerderij. Onderweg kun 
je bij verschillende boeren een 
stuk kaas kopen (tip: check 
vooraf even de openingstij-
den). De route loopt via het 
knooppuntennetwerk, maar in 
sommige gevallen wordt van 
de route afgeweken om langs 
alle kaasboerderijen te komen. 

De verbor gen parels 
van Kaag en Braassem

Wethouder Petra van der Wereld als gids
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Tekst: Alice Bakker. 
Beeld: Erma Rotteveel, Kitty  

Hoogenboom,  Mariëlle Tukker,  
Marian de Jong-Camfferman

Recreatie

VEENMEERMIN, 
WAAR BEN JE?
Volg het spoor van de Veen
meermin langs bloeiende  
poldersagen over tulpen, boe
ren en tuinders tijdens deze 
dertig kilometer lange fiets
tocht. Onderweg maak je ken
nis met de Veenmeermin via 
tien fotopanelen die het be
wijs leveren van haar bestaan. 
Wie al fietsend het spoor van 
de Veenmeermin volgt, wordt  
rijkelijk beloond. Met een 
nieuwe kijk op onze prachtige

omgeving én met tien foto
panelen met visuele verhalen 
van initiatiefnemer Erma Rot
teveel onderweg. Elk fotopa
neel vertelt een bijzondere, 
bloeiende poldersage over de 
relatie van de Veenmeermin 
met tulpen, boeren en tuin
ders. En over de sporen die 
ze heeft achtergelaten in het 
polderlandschap. Het lijkt erop 
dat er in de polders van Kaag 
en Braassem een mirakel leeft. 
Heel veel fietsplezier!

MOLENS EN MEER
Een paar dagen weg in ei
gen omgeving? De vaarroute  
‘Molens en Meer’ is een bijzon
dere meerdaagse vaarroute 
rondom de gemeentes Kaag 
en Braassem, Alphen aan den 
Rijn en Warmond. Hij voert 
je langs de mooiste molens, 
leuke bezienswaardigheden, 
bijzondere plekken en andere 
activiteiten. Deze route is  
ontstaan door een samenwer
king van lokale ondernemers, 
die samen de recreant meer 
willen laten genieten van wat

hun regio te bieden heeft. De 
lengte van de vaarroute (via 
knooppunten in het sloepen
netwerk) bepaal je zelf. Vaar  
je de hele route, dan ben je  
zo’n twaalf uur onderweg.  
Uiteraard afhankelijk van hoe 
vaak je op een van de terras
jes die je tegenkomt zit en 
hoeveel nachten je onderweg 
blijft slapen bij een van de 
overnachtingslocaties. Geen 
eigen boot? Bij de route op de 
website vind je ook verhuur
mogelijkheden.

FAMILIE  
WANDELPAD KAAG
Het Familie Wandelpad Kaag 
is een vijf kilometer lange 
wandeling langs de twintig 
mooiste plekjes in Buitenkaag 
en op het pittoreske eiland 
Kaag. Alleen het overvaren 
naar het eiland is al een bele
venis. Langs de route tref je 
onder andere een waterspeel
toestel, een vogelkijkwand en 
een uitkijktoren aan. Je start 
de route in de Leidsemeer
straat in Buitenkaag, waar je 
kunt parkeren. Download je 

de speciaal voor deze wande
ling gemaakte app, dan lees je 
onderweg allerlei (historische) 
wetenswaardigheden. Er zijn 
veel rustpunten langs de route, 
wat maakt dat je er zo’n drie 
uur over doet. Houd je van 
tafeltennis? Neem dan ping
pongballen en batjes mee. Een 
groot voordeel van deze uitge
zette wandeling is dat hij over 
verharde wegen voert, waar
door een wandelwagen of rol
stoel geen probleem is. Een 
uitje voor de hele familie dus.

De verbor gen parels 
van Kaag en Braassem
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Bedrijf

Tekst: Alieke Hoogenboom
Beeld: Miranda Castelein

Redactionele samenwerking‘Soms is het even 
puzzelen wat

een dier mankeert’
Honden, katten, konijnen, cavia’s en kippen zijn er 

vaste gast. En de veeartsen rijden door de regio om 
koeien, geiten, schapen en paarden te behandelen. 

Bij Dierenkliniek AniCura ’t Leidse Land in Roelofarends-
veen kunnen dieren in alle soorten en maten terecht.

In de ruime praktijk aan de Rembrandt 
van Rijnsingel is het dagelijks een 

komen en gaan van dieren. En dat zorgt 
soms voor bijzondere taferelen. ‘Laatst 
hadden we opeens een alpaca over de 
vloer’, vertelt Vincent Polak, een van de 
dierenartsen. ‘Het beest had last van 
zijn knie en er moest een röntgenfoto 
worden gemaakt. Met drie man heb-
ben we het dier op tafel gelegd. Je zou 
denken dat het een hele klus was, maar 
dat viel mee! Een alpaca weegt maar 35 
kilo, dus het was zo gepiept.’ Ook in de 
wachtkamer ontstaan soms grappige 
situaties. ‘Bijvoorbeeld als er iemand 
met een kip in een kattenmandje in de 
wachtkamer zit. Dan kijk je vreemd op 
als opeens die ‘kat’ begint te kakelen.’

Echo’s en kijkoperaties
’t Leidse Land vindt zijn oorsprong 
halverwege de jaren 70 en heeft ook 
vestigingen in Leiden, Leiderdorp 
en Zoeterwoude. Naast basiszorg en 
eenvoudige behandelingen, biedt de 
kliniek in Roelofarendsveen steeds 
meer specialistische ingrepen aan. 
De dierenartsen maken echo’s en 
digitale röntgenfoto’s, doen bloed-
onderzoeken en voeren kijkoperaties 
uit. Ook heeft de praktijk een kleine 
apotheek met medicatie voor dieren. De 
kliniek is sinds kort uitgebreid met een 
extra spreekkamer en ook werkt er een 
tweede dierenarts. ’Vorig jaar werd het 
opeens steeds drukker’, zegt Vincent. 

‘In het dorp worden veel nieuwe wij-
ken gebouwd en die nieuwe inwoners 
nemen natuurlijk ook huisdieren mee.’
Sinds 2018 is ’t Leidse Land onderdeel 
van AniCura. Dit Zweedse bedrijf is 
gespecialiseerd in dierengeneeskunde 
en actief in zeven Europese landen. Een 
groot voordeel van de samenwerking is 
dat kennis, specialisme en apparatuur 
worden gedeeld. ‘Zo blijven we steeds 
in ontwikkeling en wordt de kwaliteit 
van onze zorg steeds beter.’
Een van de nieuwste behandelingen is 
de laparoscopie, ofwel een kijkoperatie. 
’Zeker voor het castreren van honden, 
wat we in de praktijk veel doen, is het 
een handige techniek’, legt Vincent uit. 
Tijdens zo’n operatie maakt een dieren-
arts een paar gaatjes in de buik en gaat 
hij met een cameraatje naar binnen. 
Dit heeft voordelen ten opzichte van de 
klassieke methode, waarbij een snee in 
de buik wordt gemaakt. ‘Een laparos-
copie is minder pijnlijk, dieren genezen 
sneller en de operatie duurt korter.’

Gezond bekkie 
Iedere dierenarts heeft binnen het team 
een eigen specialisatie. Vincent behan-
delt voornamelijk gezelschapsdieren, 
kippen en houdt zich bezig met tand-
heelkunde. ‘Er komen geregeld dieren 
met rotte tanden en kiezen de praktijk 
binnen. Het is mooi om ze weer met een 
gezond bekkie naar huis te zien gaan.’ 
In zijn agenda staan elke dag een paar 

afspraken, maar verder is het afwach-
ten welk dier er wordt binnengebracht 
én wat er mis is. ‘Dieren kunnen niet 
praten en dus moet ik afgaan op wat ik 
zie en luister ik naar het verhaal van de 
eigenaren. Die kunnen zeggen dat een 
hond niet eet, maar niet of ie misselijk 
is en buikpijn heeft. Soms is het dus 
even puzzelen wat een dier mankeert, 
maar dat maakt het werk zo uitdagend.’
De meeste dierenartsen en praktijk-
assistenten werken al jaren bij ’t Leidse 
Land; een hecht team dus. ‘De sfeer is 
fi jn en relaxed. Er wordt hard gewerkt, 
maar we hebben het ook gezellig met 
elkaar. Ik kom uit Leiderdorp en leuk 
aan de vestiging in Roelofarends-
veen vind ik de ons-kent-ons-cultuur. 
Twee van onze assistenten, Hanneke 
en Romy, komen uit het dorp en wer-
ken hier al heel lang. Dat merk je ook, 
want ze kennen ontzettend veel men-
sen.’ Werken in een kleine gemeente 
spreekt Vincent aan. ‘In de praktijk zie 
ik veel bekende gezichten, daardoor 
leer ik de dieren en hun eigenaren goed 
kennen. We willen dat iedereen zich bij 
ons thuis voelt.’ 

AniCura ’t Leidse Land
Rembrandt van Rijnsingel 33
2371 RB Roelofarendsveen
071-331 2540
www.leidse-land.nl
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Starters in de regio!

Raimons collega Daniëlle blijft als interieuradviseur het ge-
zicht van de winkel. Raimon is van plan een frisse wind door de  
winkel te laten gaan, zodat het nog duidelijker wordt waarvoor 
je bij hem allemaal terechtkunt. En dat is veel, namelijk voor de 
complete aan kleding van je huis: van raambekleding, vloeren,  
behang en accessoires tot buitenzonwering.

ALL IN THE FAMILY 
Raimon ambieerde al langere tijd een eigen winkel. Toen de  
vorige eigenaar het rustiger aan wilde gaan doen, hoefde hij niet 
lang na te denken. ‘Via mijn familie ben ik het vak ingerold. Mijn 
opa en oom hadden een woninginrichtingsbedrijf in Wilnis. Na 
het overlijden van mijn opa is mijn oom bij Decorette Mijdrecht 
gaan werken en ben ik daar ook terechtgekomen. Omdat ik 
door Decorette als woningstoffeerder werd ingezet voor andere  
winkels en filialen, was ik als stoffeerder al voor mezelf begon-
nen. Maar sinds 1 april is mijn focus gericht op m’n eigen winkel 
in Roelofarendsveen.’

GOED TEAM
Decorette is voor iedereen, benadrukt Raimon. ‘We hebben van 
alles voor elke doelgroep en in elke prijsklasse. Of je nu op zoek 
bent naar een rolgordijntje voor je thuiswerkplek of een complete 
zonwering voor buiten.’ Hij komt het zelf inmeten en installeren 
of plaatsen. ‘Ik doe alle projecten zelf, van het begin tot het eind. 
Daniëlle geeft advies in de winkel, ik ben de monteur. We zijn al 
jaren een goed team.’

Benieuwd naar tips & tricks op gebied van woninginrichting 
of naar mooie acties van de woonwinkel? Houd de sociale 
media van Decorette Roelofarendsveen in de gaten!

Frisse  
(interieur)wind
In 2013 begon Raimon van Diemen (29) als  
stoffeerder bij Decorette in Roelofarendsveen. 
Nu, acht jaar later, heeft hij de winkel  
overgenomen. 

Decorette
Noordeinde 17 Roelofarendsveen

071-331 9798 
www.decorette.nl
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Yasmeen en Azeb kennen elkaar van de opleiding tandheelkunde 
in Amsterdam. Yasmeen: ‘We hebben van 2004 tot en met 2009 
samen gestudeerd. Ik ontmoette Azeb al op de eerste dag en 
daarna zijn we altijd vriendinnen gebleven.’ De twee liggen he-
lemaal op één lijn, ook buiten het werk. ‘We hebben dezelfde vi-
sie over de tandheelkunde en we overleggen veel. Dit maakt het  
samenwerken gemakkelijk en ook leuk.’
Na hun opleiding volgden ze samen nog meer cursussen. Azeb: 
‘Zoals de tweejarige opleiding tandarts voor orthodontie. Ons 
streven is om zo veel mogelijk behandelingen onder één dak 
aan te bieden: behalve algemene tandheelkunde onder meer ook  
orthodontie en behandelingen voor gebitsslijtage.’

MOOIE LACH 
Niet alleen tandheelkundige vaardigheden, ook goede communi-
catie en een vertrouwensband met de patiënten zijn belangrijk, 
meent Azeb: ‘Helder en duidelijk zijn is essentieel. De patiënt 
heeft het recht om te weten wat er in zijn of haar mond gebeurt.  
Preventie speelt ook een belangrijke rol, voorkomen is immers 
beter dan genezen. Dat betekent: patiënten van tevoren goed  
inlichten en samen een behandelplan kiezen. Zo kun je de  
risico’s van tevoren inschatten en veel onverwachte zaken  
voorkomen.’ 
En binnenkort dus de eigen praktijk. Yasmeen: ‘Die droom is er 
altijd al geweest. Na jarenlang ervaring te hebben opgedaan in 
verschillende praktijken, onder andere bij defensie, gaat het nu 
echt gebeuren. Wanneer patiënten met een blij gezicht en een 
mooie lach de praktijk verlaten, zijn ook wij tevreden.’

Tip: volg ons ook op instagram: TPR Roelofarendsveen

Wat gebeurt er  
in je mond?
Van jongs af aan wisten Yasmeen Ahmed (34) 
en Azeb Ahmed-Omar (34) al dat ze tandarts 
wilden worden. Samen openen ze deze maand 
hun eigen praktijk TPR op het Zuidplein.

TPR Centrumoever 12  
Roelofarendsveen

 071-204 60 60
www.tandartsroelofarendsveen.nl
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 Nee, dat bedrijventerrein hoeft van 
hen niet zo nodig. En ook mag niet alle 
groen wijken voor industrie. Maar dat 
betekent niet dat het ondernemers-
klimaat in Kaag en Braassem SVKB 
niet aanstaat. ‘Sterker: zonder onder-
nemers zou onze gemeente er heel 
anders uitzien’, meent Hein. ‘Minder 
sociaal, minder sportief. Veel vereni-
gingen ontlenen een deel van hun be-
staansrecht juist aan ondernemers.’ 
Gerard: ‘Onder meer door sponsoring. 
Weinig verenigingen kunnen draaien 
van alleen de baromzet. In deze tijden 
al helemaal niet.’ Ze noemen onder-
nemers een hoeksteen van de samen-
leving. ‘Veel bedrijven zijn betrokken. 
Ja, ook de zzp’ers. Als er een kantine 
verbouwd moet worden of een website 
gemaakt, staan zij vooraan. Het is wat 
dat betreft in Kaag en Braassem écht 
voor én met elkaar. Daar zijn we blij mee.’

Niet vies van
Hein weet uit eigen ervaring dat je als 
ondernemer vaak hard moet werken. 
‘Gelukkig zijn we daar hier niet vies 
van. Ook ik werkte vroeger tot wel hon-
derd uur per week in de slagerij van 
een vriend. Samen bouwden we het 
bedrijf op. Ja, dat was best af en toe 
zwaar, maar ik heb het altijd met ple-
zier gedaan. Als we dan op zaterdag-
avond om zeven uur een biertje deden, 
moest de administratie nog worden 
gedaan. Als ondernemer ben je nooit 
klaar.’ Met een vader een broer die 
samen een bloemenkwekerij hebben, 
ziet ook Job van dichtbij dat onderne-
men hard werken is. ‘Waar ik ze regel-
matig voor gek verklaar, krijg ik als ant-
woord dat het ‘hun passie voor het vak 

is.’ Het is die mentaliteit die je in onze 
gemeente veel terugvindt en waar we 
heel trots op mogen zijn.’ Gerard: ‘We 
zijn hier heel innovatief, kijk maar naar 
een bedrijf als Tulpen.nl. En we hebben 
hier ook relatief weinig eilandjes, er is 
veel overleg: ook de ondernemersver-
eniging staat voor samenhang. Dat is 
mooi.’ Dat wil niet zeggen dat de be-
langen nooit botsen. Neem het nieuwe 
bedrijventerrein, waar ondernemend 
Kaag en Braassem warm voor loopt. 
‘Nee, dat hoeft van mij niet’, meent 
Hein, ‘zonde van het groen.’ Gerard: ‘Er 
staan volgens mij nog genoeg panden 
leeg, laten we die eerst opvullen.’ Aan 
de andere kant vindt SVKB het mooi 
dat er ontwikkeld blíjft worden. Gerard: 
‘Vroeger konden we bijvoorbeeld in 
Roelofarendsveen alleen maar bood-
schappen doen. Inmiddels kun je hier 
ook steeds meer echt winkelen. Een 
mooie ontwikkeling.’ Hein: ‘Wel jammer 
dat dat nog niet voor alle kernen geldt.’ 

In tijden van corona
Duurzaamheid is ook zo’n mooie ont-
wikkeling waarbij ondernemers vaak 
vooroplopen. Job: ‘Het is belangrijk om 
met hen over duurzaamheid te praten. 
En dan op zo’n manier dat iedereen er 
winst uit haalt.’ Daarbij zorgen ze ook 
voor werkgelegenheid. ‘Ook in tijden 
van corona zie je dat de ondernemers 
niet in een hoekje gaan zitten treuren.’ 
Ze gaan op zoek naar alternatieven, 
en naar manieren om elkaar te hel-
pen. Kortom: SVKB is trots op de on-
dernemers in Kaag en Braassem, die 
hart hebben voor hun bedrijf én voor 
de samenleving. ‘Daar kunnen andere 
gemeenten een voorbeeld aan nemen.’ 

‘ Wij zijn blij met 
onze ondernemers’ 

Ze werken hard, zijn innovatief en hebben vaak het hart 
op de juiste plaats. SVKB-leden Hein Hoogenboom, Job 
de Jong en Gerard Straver zijn maar wat blij met ‘onze’ 
ondernemers. ‘Ze zijn er echt voor de gemeenschap.’
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‘Ze hebben 
hart 

voor de
 samenleving’

HEIN HOOGENBOOM

Samen voor Kaag en Braa	 em; de lokale verbinding
info@samenvoorkaagenbraassem.nl

JOB DE JONG

GERARD STRAVERGERARD STRAVER

H02 SVKB JH.indd   55H02 SVKB JH.indd   55 13-04-2021   16:1713-04-2021   16:17



www.kaagenbraassem.nl Bilderdam - Hoogmade - Kaag - Leimuiden - Nieuwe Wetering - Oud Ade -Oude Wetering - Rijnsaterwoude - Rijpwetering - Roelofarendsveen - Woubrugge

De gemeente Kaag en Braassem is op zoek naar een nieuwe burgemeester. 
Eind 2021 vertrekt burgemeester Marina van der Velde-Menting na een 
mooie periode van elf jaar als burgemeester van onze gemeente.
Waar moet de nieuwe burgemeester aan voldoen? Wat voor iemand moet 
dat zijn? Op 18 maart is het profi el voor de nieuwe burgemeester door de 
gemeenteraad vastgesteld en aangeboden aan de commissaris van de 
Koning. Dank voor alle input die we hiervoor ontvangen hebben via de 
enquête en de ingekomen brieven!

Benieuwd naar het profi el? 
Kijk op www.kaagenbraassem.nl/burgemeestergezocht

Profi el nieuwe 
burgemeester vastgesteld

De inzameling van oud papier 
en karton gaat veranderen. De 
gemeente voert voor de inzameling 
in 2021 een mini container in. Via 
een nieuwsbrief zijn inwoners hier -
van al op de hoogte gesteld, maar 
graag delen we ook hier wat dit 

inhoudt, wat er voor u verandert en welke voorbereidingen we 
treffen voor de start.

De gemeenteraad heeft in 2020 besloten om de inzameling van 
het oud papier en karton, in samenwerking met de verenigin-
gen en scholen, onder te brengen bij Cyclus. Onderdeel van dit 
besluit is ook het invoeren van een minicontainer voor oud papier 
en karton. Dit om de inzameling van het oud papier en karton op 
de meest effi  ciënte manier uit te voeren.

Wethouder Yvonne Peters: ‘In 2021 krijgen inwoners van laag-
bouw een minicontainer om oud papier en karton in te bewaren 
en op de inzameldag aan te bieden. Zo wordt het voor u makke-
lijker om oud papier en karton tot de inzameldag op te slaan. Ook 
gaan we hiermee zwerfafval tegen en wordt het oud papier en 
karton niet nat. Zo kunnen we het goed blijven recyclen.’

MAKKELIJK EN DROOG BEWAREN
De inzameling van het oud papier en karton vindt op dit moment 
plaats via los aanbod; u kunt het oud papier en karton nu één keer 
per maand gebundeld of in een doos aan de weg zetten. Vanaf 
september 2021 gaan we inzamelen via een minicontainer.
Inzameling met een minicontainer zorgt voor verschillende 
voordelen. Naast het makkelijk, droog en schoon bewaren 
maken de minicontainers ook het inzamelwerk voor de vrijwilli-
gers gemakkelijker.

HET COLLECTEROOSTER
Bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) kunt u het 
collecterooster van gemeente Kaag en Braassem inzien. In 
dit rooster kunt u per gemeente zoeken welke collectes in 
een bepaalde week staan gepland. U vindt de acties van lan-
delijk collecterende goede doelen, maar ook lokale collectes 
en andere wervingsactiviteiten waarvoor de gemeente een 
vergunning heeft verleend. Kijk op www.cbf.nl en vul onder-
aan de webpagina ‘Gemeente Kaag en Braassem’ in voor het 
collecterooster.

Een minicontainer in 2021 voor inzameling 
oud papier en karton

COVID 19; HOU VOL
De Covid 19-pandemie duurt al meer dan een jaar. Een jaar 
waarin er veel gebeurd is en waarin velen te maken hebben 
gehad met ziekte of zelfs verlies door dit virus. En we hebben 
nog steeds te maken met beperkingen in ons dagelijks leven. 
Het is lastig om alle maatregelen te blijven volhouden, maar 
ze zijn de enige uitweg uit deze crisis. De vaccinatiecampag-
ne is inmiddels in volle gang en geeft ons straks meer ruimte 
om maatregelen te versoepelen en terug te keren naar een 
‘normaal leven’. Daar kijken we mét u naar uit! Voor nu; hou vol!
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BLIJF OP DE HOOGTE!
Weten wat er speelt in de gemeente?  
Dat kan op meerdere manieren:
•  Kijk op www.kaagenbraassem.nl voor 

actueel nieuws en voor informatie over 
bijvoorbeeld projecten, het aanvragen 
van een paspoort, raadsinformatie en 
het maken van een melding.

•  Check onze berichten op Twitter, 
   Facebook en Instagram. 
•  Lees onze gemeentepagina in ‘Hier!  

in de regio’. 
 
Meld u aan bij www.overuwbuurt. 
overheid.nl; u ontvangt dan informatie 
over besluiten die direct invloed hebben 
op de omgeving, zoals vergunningen, 
plannen en plaatselijke regelgeving. 

•  Download de BouwApp om werkzaam
heden in de buurt te volgen.

•  Download de Cyclus afvalapp voor de 
digitale afvalkalender.

VERKIEZINGEN:  
DANK VOOR UW INZET
In maart vonden de Tweede Kamer
verkiezingen plaats. Een bijzondere versie,  
omdat er nu op verschillende dagen 
gestemd kon worden én er per brief  
gestemd is door veel 70plussers. Dit 
was allemaal niet mogelijk geweest zon
der al die vrijwilligers die zich ingezet 
hebben. En daarom ook via deze weg:  
BEDANKT! 

DE RAAD VERGADERT
De gemeenteraad in Kaag en Braassem 
vergadert vanwege Covid nog steeds  
digitaal. Maar ook dan kunt u de raads
vergaderingen volgen. Benieuwd wanneer 
de raad vergadert en welke onderwerpen 
er op de agenda staan? 
Kijk dan op 
www.kaagenbraassem.nl/gemeenteraad

Stroopt u graag de mouwen op voor 
een duurzaam en leefbaar Kaag 
en Braassem van morgen? Bent u  
kritisch én constructief? Optimis
tisch én nuchter? Kunt u strategisch 
denken? Dan is de gemeente Kaag en 
Braassem op zoek naar u, een toekom
stig lid van de TransitieCommissie.

Wat is de  
TransitieCommissie?
De TransitieCommissie is een multi
disciplinaire groep deskundigen uit 
Kaag en Braassem die vooruit gaat 
om te ontdekken welke obstakels,  
val kuilen, mogelijkheden en kansen   
er zijn bij het aardgasvrij maken van 
Kaag en Braassem. De Transitie
Commissie heeft de verantwoordelijk
heid om te komen tot een plan hoe we 
in Kaag en Braassem het beste komen 
tot een aardgasvrije gebouwde om
geving. De TransitieCommissie krijgt 
middelen om zelfstandig en/of met de 
hulp van anderen op onderzoek uit te 
gaan en het plan op te stellen.
 
Waarom een  
TransitieCommissie?
In 2050 gebruiken we geen aardgas 
meer in Nederland. We gaan over 
naar aardgasvrije woningen, winkels,  
kantoren, kantines en scholen. Ook in 
Kaag en Braassem. In Kaag en Braas
sem willen we gaan werken met een 
TransitieCommissie:
 omdat het aardgasvrij maken van de 
gebouwde omgeving alleen kan als het 
we het samen bedenken, samen be
slissen en samen uitvoeren; 
 omdat inwoners en ondernemers  
beter weten wat er speelt achter de 
voordeur, in de kantine en op het kan
toor en dat is nodig om te komen tot 
een plan dat aansluit bij alle men
sen die wonen en werken in Kaag en 

Braassem;
 omdat inwoners en ondernemers veel 
lokale kennis en vaardigheden hebben 
die zeer belangrijk zijn om de overgang 
van aardgas naar aardgasvrij duur
zaam, betaalbaar, uitvoerbaar en haal
baar te laten zijn.

Wie wordt er gezocht voor de 
TransitieCommissie?
•  Perso(o)n(en) met een specifieke  

expertise rondom verandertrajecten.
•  Perso(o)n(en) die enthousiast zijn en 

energie krijgen van samenwerken.
•  Perso(o)n(en) die weten hoe je van 

een plan naar praktische uitvoering 
komt.

•  Perso(o)n(en) die kritisch kunnen 
denken en constructief kunnen han
delen.

•  Aanvullende eigenschappen die 
wenselijk zijn maar niet per se nood
zakelijk: een bepaalde deskundigheid 
op het gebied de energietransitie, een 
breed netwerk, bestuurlijke ervaring, 
in teamverband kunnen werken en 
enig strategisch inzicht.

Inwoners en ondernemers die 
plaatsnemen in de Transitie
Commissie hebben recht op de 
maximale jaarlijkse vrijwilligers
vergoeding. 

Interesse?
U kunt zich per email aanmelden:
gvanenckevort@kaagenbraassem.nl.
Vermeld in uw mail uw naam, woon
plaats, mailadres en het telefoonnum
mer waarop we u kunnen bereiken. 

Mocht u nog vragen en/of opmerkin
gen hebben naar aanleiding van dit 
bericht, dan kunt u die sturen naar  
bovengenoemd mailadres.

Gezocht: transitiespecialisten  
die verantwoordelijkheid  
willen nemen! 
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Foto’s uitgelicht!            Angelique Seur

Hier! in de regio daagt Joke Charite van den Bosch  uit om haar 
top selectie van mooiste foto’s (hoge resolutie, 300 dpi, 1 mb of 
meer) naar ons op te sturen: info@hierinderegio.nl.
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op 
afspraak 
geopend

dinsdag t/m zaterdag

knippen
kinderen

tot 5 jaar €14,00
6-12 jaar €15,50

13-17 jaar €17,00
volwassenen                  

€ 20,00

Kijk op FACEBOOK
voor een ‘last minute’ 

knipafspraak bij
MARLEEN VAN RUITEN

Floraweg 40 
Roelofarendsveen

071-3315062
marleenvanruiten.nl

Facebook.com/
marleen.vanruiten

Patrick Deters, verhalenverteller, bijlezer over de gemeente en politiek, 

zelf politiek actief zonder in de politiek te gaan en in afwachting van een 

belletje van de gemeente of hij burgemeester wil worden!

Column Patrick Deters 

Het is altijd mooi om te zien als iemand onderneemt. En dan bedoel ik niet 
alleen een bedrijf beginnen, ondernemen is in actie komen. Ik weet het, als 
je mij bekijkt kan menigeen het zich niet voorstellen dat ik in actie kom. Want 
hoewel ik ieder jaar met een grote bek op het podium sta af te geven op de 
politiek, ben ik de rest van het jaar een betrokken, nieuwsgierige inwoner. 

Begin dit jaar deelden een paar wethouders een tekst: ze vonden dat er 
te veel gemopperd werd. ‘Altijd mopperen op de politiek. En als iemand 
dan desondanks z’n nek uitsteekt en de politiek in gaat, daar dan op gaan 
mopperen.’ Dat werd gekoppeld aan de mening dat je als inwoner maar eens 
verantwoordelijkheid moest nemen, je moest aanmelden bij een politieke 
partij en zelf mee besluiten. Daar ben ik het nog steeds niet mee eens. 
Laat ik specifi ek zijn: ik wil niet bij een politieke partij. Bij alle stemwijzers 
kom ik niet hoger dan 55 procent voor de idealen van één partij, ik ben een 
twijfelaar. 

Ik vind het bewonderingswaardig als mensen zich aansluiten bij een poli-
tieke partij, actief deelnemen aan het overleg en participeren in de besluit-
vorming. Maar dat hoeft niet per se vanuit een politieke partij te komen, 
toch? Als ik op een podium een grote bek heb en boos word, ben ik ook 
betrokken. Dat – en bovendien is het heerlijk om kneiterhard tekeer te gaan. 
Dat is ook weer waar, die grote bek moet ik ergens kwijt! 

Ik hou van onze gemeente – en dan bedoel ik niet de politieke partijen of de 
ambtenaren. Maar ik hou van het collectief aan mensen dat hier onderneemt. 
Of ze nu een berenspeurtocht opzetten, keien gaan beschilderen om wan-
delaars te inspireren, foto’s nemen van de mooiste plekjes in de gemeen-
te of verhalen vertellen over het verleden. Of omdat je de mooiste kazen, 
bloemen, wijnen, bieren, telefoons of vlees wilt verkopen. We zijn allemaal 
ondernemers en we zijn allemaal betrokken! 

Ook zijn we allemaal verantwoordelijk. Iedere vier jaar mogen we kiezen voor 
de sturing van ons land, onze gemeente, ons waterschap en onze provincie. 
Dan nemen we dus de verantwoordelijkheid voor de keuzes die gemaakt 
worden. En als erom gevraagd wordt, dan proberen we zo snel mogelijk te 
participeren als het kan. Zowel gevraagd – via kaagenbraassemspreekt.nl – 
als ongevraagd – bijvoorbeeld tijdens een oudejaarsconference. Laat ik dan 
dáár verantwoordelijk voor zijn. 

Concept en art direction 
Miranda Castelein
Accountmanager Elsbeth Haasdijk (071 33 
111 19 of adverteren@hierinderegio.nl
Eindredactie Jeannette van Haastert
Vormgeving Miranda Castelein
Medewerkers redactioneel Alice Bakker, Niko 
van Brussel,  Patrick Deters,  Jeannette van 
Haastert, Alieke Hogenboom, Yvette 
Hogenboom, Joyce Huigsloot, Gijs Korevaar, 
Ilse van Staveren 
Fotografi e Miranda Castelein
Drukkerij Senefelder Misset, Doetinchem
Uitgever Hier! in de regio v.o.f.

COLOFON

H
an

ne
ke

 V
is

se
rs

 
Fo

to
gr

afi
 e

Ondernemend

Maikel van Veen

06-52 66 88 51
Martin van Veen

06-22 90 70 31

Roelofarendsveen

www.mmvanveenschilderwerken.nl

Geen enkele klus 
een probleem  

voor de gebroeders 
van Veen

Maikel van Veen

06-52 66 88 51
Martin van Veen

06-22 90 70 31

Roelofarendsveen

www.mmvanveenschilderwerken.nl

Maikel van Veen

06-52 66 88 51
Martin van Veen

06-22 90 70 31

Roelofarendsveen

www.mmvanveenschilderwerken.nl

H02 Column Patrick JH.indd   59H02 Column Patrick JH.indd   59 13-04-2021   16:3813-04-2021   16:38



5 MIN
VANAF

SCHIPHOL

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

• Gratis keuken ontwerp
• Complete ontzorging
• Vakbekwaam
• Kwaliteit

DE GROOTSTE KEUKENSPECIAALZAAK 
IN HET HART VAN DE RANDSTAD 

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

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

J U B I L E U M  M A G A Z I N E

Bloksma Jubileum Boek.indd   1

10-04-19   16:04

K O M  P R O E V E N  E N  K O K E N  B I J

Siemens maakt de heerlijkste koffie
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.

"Lokaal blijft toch 
het lekkerst”

Z O N D A G  2 5  S E P T E M B E R ,  1 4 : 0 0  -  1 9 : 0 0  U U R

Naast alle proeverijen staat TV kok Andy 
McDonald, in kookcafé “de KoKKerel”, 
gerechten te bereiden met regionale 
streekproducten. Hij laat zien hoe 
eenvoudig het is om smakelijk en gezond 
te koken. Kom op Culinair Dichtbij samen 
met Andy koken beleven. Je kunt je 
bovendien ook door hem laten 
informeren over de NEFF apparaten 
waarmee hij staat de koken.

Culinair Dichtbij
BEKEND VAN TV

Marshallstraat 6a

N o o r d e i n d e  
1 1 6

Andy McDonald & 
zijn kookkunsten

Haal deze
GRATIS 

op in onze 
showroom!
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