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Hou je van een leuke baan met veel afwisselend werk en ben je
iemand met een groot verantwoordelijkheidsgevoel? Ga je geen
enkele uitdaging uit de weg? Dan is dit je kans om aan de slag te
gaan bij een mooi bedrijf als:

Assistent Bedrijfsleider

Word jij onze nieuwe collega

die onze logistieke afdeling organiseert
en met plezier kantoorwerk afwisselt
met hands-on logistieke werkzaamheden?

Ben jij graag
groen bezig?
Kom ons team versterken als:
_VOORMAN HOVENIER
_VAKBEKWAAM HOVENIER
_AANKOMEND HOVENIER
Voor meer informatie scan de QR-code of kijk op vissertuinen.nl

WAT VERWACHTEN
WIJ VAN JOU?
• Verantwoordelijkheidsgevoel.
• Week- en dag planning opstellen van de arbeid op basis
van het order- en productie
overzicht.
• Natuurlijke manier van leiding
geven met ruimte voor humor.
• Signaleert en voorkomt
(ver-)storingen.
• Technisch inzicht is een pré.
• Woonachtig in de omgeving.

DIT BIEDEN WIJ:
• Fulltime baan bij een mooi
familiebedrijf met uitzicht op
een vast dienstverband.
• Klein team van betrokken
werknemers en werkgever.
• Prettige werksfeer.
• Uitdagende en verantwoordelijke functie met veel
afwisseling.
• Kans op ontwikkelen van
leidinggevende skills.
• Elke zondag vrij.

Zien hoe ons mooie bedrijf eruit ziet? Neem een kijkje op
www.willemkuipersbv.nl
CONTACTGEGEVENS:
Neem contact op
met Loes Verdel via
loes@willemkuipersbv.nl
071-3312416

Kom jij ons team versterken?
Hier! in de regio is op zoek naar een

COMMERCIEEL TALENT
die online advertenties voor onze
Hier! Online app wil verkopen.
De werkzaamheden bestaan uit de (telefonische) verkoop
van online advertenties en het informeren over de advertentiemogelijkheden in de app bij zowel bestaande als
nieuwe relaties in Kaag en Braassem.
Ben jij op zoek naar een leuke bijverdienste
en een paar uur in de week beschikbaar?
Neem dan voor meer informatie contact op met
Barry Verdel via 06 - 28 42 27 45 of barry@verdel.nl.

Jeuken jouw handen?

Stuur ons je CV en motivatie via:
solliciteren@hooymans.net of kijk voor meer
informatie en alle actuele vacatures op onze website
Westeinde 5 | Leimuiden
www.hooymansproducts.nl.
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Ons wonen- en tuinennummer is altijd een feest om te maken, al zeg ik
het zelf. Ik kom bij mensen thuis waar ik anders nooit zou komen. Deze
keer mocht ik onder andere binnenkijken bij Patrick Huigsloot, hij woont in
Lijkermolen 2 in Rijpwetering. Mijn man Hans kwam ondertussen even
langs om iets aan mij te vragen. Patrick nodigde Hans meteen uit voor een
rondleiding door de molen. De molen draaide en we konden in de kop kijken,
terwijl deze aan het werk was. Hans stelde een paar vragen en al gauw
werd duidelijk Patrick en hij dezelfde – technische – taal spraken. Op een
gegeven moment heb ik maar even ingebroken en gevraagd of zij beneden
verder konden kletsen, zodat ik foto’s kon maken. De twee hadden genoeg
gespreksstof over de renovatie en het verduurzamen van de molen.
Waarvoor Hans langskwam deed er al snel niet meer toe. Ik heb mooie
foto’s kunnen maken van dit bijzondere huis. Benieuwd? Gluur binnen
op pagina 12.
Ondertussen ging Elsbeth ‘met de billen bloot’. Zij kreeg energiecoach Inge
van der Meer en Duurzaam Bouwloket-adviseur Wouter Ellis op bezoek om
te kijken of haar woning duurzaam genoeg was. Wat opviel in het gesprek,
was dat Wouter meermaals zei: ‘Wij Nederlanders zijn geneigd om pas iets
te vervangen als het stuk is.’ Tsja, dacht ik. Dat is toch logisch? Waarom zou
je iets vervangen als het nog werkt? Vanuit een duurzaam oogpunt is het
dus soms beter om apparaten of andere zaken in huis op voorhand al te
vervangen. Op die manier bespaar je niet alleen energie, maar uiteindelijk
ook geld. Toch iets om over na te denken! Zonder al te veel te verklappen kreeg Elsbeth onder andere de tip om te overwegen het glas van de
woonkamer te vervangen door driedubbel glas. Een hele ingreep, maar
voor een goed doel. Als ik naar mijn eigen situatie kijk, denk ik dat de koelkast vervangen de volgende duurzame stap zou zijn. De deur sluit toch al
niet zo goed. Een makkelijke stap en kleine beetjes helpen tenslotte ook!
Goed om te weten: onze gemeente heeft een abonnement op het Duurzaam Bouwloket. Als inwoner van Kaag en Braassem kun je daar al je
duurzaamheidsvragen stellen. Doen, want je wordt er altijd wijzer van. Kijk
maar op pagina 38.
Veel leesplezier met deze Hier!

MIRANDA CASTELEIN is graﬁsch 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 oﬄine en inmiddels online.’
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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.

Begin jaren zeventig verhuisde de Oud Adese Ria Zwanikkenvan der Poel naar Bussum. Inmiddels is ze terug van
weg
geweest en woont ze met veel plezier in het rustige
Rijnsaterwoude.
Dicht bij de Wouwse Dom woont Ria. Een nieuwe inwoner van
Kaag en Braassem? Ja en nee. Ze is geboren en getogen in
Oud Ade en verhuisde begin jaren zeventig naar Bussum. ‘Ik
ben opgegroeid op een boerderij in Oud Ade. Met mijn man, die
uit Bussum kwam en daar zijn werk had, woonde ik eerst vier
jaar in Roelofarendsveen. Tot we in Bussum een huis konden
kopen.’ Daar in Bussum woonde ze 46 jaar. Na het overlijden
van haar man haalde Ria’s dochter haar moeder over om naast
haar te komen wonen in Rijnsaterwoude. ‘Zij en haar partner
woonden naast hun bedrijf. Door de fusie met Alkemade kwam
de gemeentewerf vrij en konden zij een stuk grond kopen. Het
bedrijf verhuisde en het oude gebouw kwam leeg te staan. Mijn
dochter vroeg: ‘Als wij er een appartement van maken, kom je
dan naast ons wonen?’ Dat heb ik gedaan. Mijn vrienden en
kennissen in Bussum begrepen er niets van. Wat ga je in zo’n
dorp doen? Er is daar niets. En mijn kleindochter in Bussum vond
het ook jammer. ‘Oma, waarom ben je verhuisd?’ vraagt ze me nu
als ze langskomt. Ik heb altijd een beetje heimwee gehad naar de
polder, naar het dorp. Vooral in het voorjaar’.

TERUG NAAR HAAR ROOTS

Stiekem had Ria het liefst teruggekeerd naar Roelofarendsveen. Het is daar volgens haar herinnering levendiger. Er
is meer te doen. ‘Hier aan de andere kant van het water
zit niet eens een winkel. Maar wat geeft dat? Ik kan
wandelen, fietsen of met de auto naar de winkels
gaan. Ik zit hier goed. Ik ben met een boot naar de
oude vaarsloot gegaan om te kijken bij Oud Ade,
terug naar mijn roots’. Aan de muur in de woonkamer hangt een schilderij van een klein hutje op
de oever van een sloot. Het is het oude toilet van
de boerderij. ‘Het staat er nog steeds. De kinderen hebben het laten schilderen. Ik heb er veel
herinneringen aan. Ik ging er zitten en kon door
de kiertjes van de deur iedereen voorbij zien gaan.’

IN BEWEGING BLIJVEN

‘Ik heb altijd
een beetje
heimwee gehad’

Het zijn niet alleen de herinneringen die haar leven
kleuren. ‘Dan komt opeens mijn kleindochter binnenlopen
met een vraag: ‘Oma, kun jij mijn broek korter maken?’ En de
hond van mijn dochter komt langs en ligt gezellig bij mij op de
bank. Dat vind ik heel erg leuk. Ik ga elke twee of drie weken
terug naar Bussum en bezoek mijn vrienden en kennissen daar.
Die houd ik wel aan. Ik eet bij mijn zoon en ga dan weer terug
naar huis. Je moet blijven bewegen, dan word je vanzelf oud.
Mijn vader is 103 geworden. Oud worden, dat zit in de genen.’
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Voor zijn werk reisde Koos de Jong uit Roelofarendsveen naar
de andere kant van de wereld. Hij ontmoette daar Eleanor,
waarmee hij nu samen in het woestijnachtige binnenland van
Australië woont.

Hoe is het met...

Door zijn opleiding als geoloog is Koos een echte
wereldreiziger geworden. Hij werkte al in Ierland,
Afrika en Nieuw-Zeeland. Vijf maanden geleden
emigreerde hij met zijn vrouw Eleanor naar de
outback van Australië. ‘Ik ontmoette Eleanor in
Nieuw-Zeeland toen ik bij mijn zus op bezoek
was, die daar werkt. Ik ging naar een club
en daar was Eleanor. We zijn een maand
in de Veen geweest om kennis te maken
met mijn familie. Begin dit jaar zijn we
getrouwd. Mijn ouders konden door
corona helaas niet bij de bruiloft zijn. Zij
waren er via Zoom bij. Hiervoor moesten ze
om vijf uur ’s ochtends opstaan. Mijn vader
is dat wel gewend door zijn tulpen. Maar nu
hoorde er ook een glas champagne bij!’

Tekst: Gijs Korevaar

OP ZOEK NAAR GOUD

De twee wonen midden in Australië aan de rand van
de woestijn. ‘Onze stacaravan staat vlak bij de goudmijn waar ik werk. Die mijn is in de jaren negentig gesloten
toen de goudprijs laag was. De prijs is nu weer heel hoog en we
onderzoeken of het de moeite waard is om de mijn te heropenen.
Met boren wordt gesteente omhooggehaald. Ik check de mineralen op aanwezigheid van goud.’ Koos en Eleanor vieren nu even
vakantie in een hotel in de stad. Veel comfort en luxe hebben ze
namelijk niet in hun stacaravan. ‘We hebben af en toe water. Als
de kraan loopt vullen we snel een paar vaten. Het kan ’s nachts
best koud zijn en overdag juist heel heet. Zo’n dertig graden. In
de zomer wordt het hier wel vijftig graden. En voor boodschappen moeten we naar de stad, die zo’n 400 kilometer verderop
ligt. De afstanden zijn hier wel anders dan in Nederland. Mijn
collega’s wonen niet in de buurt van de mijn. Zij werken drie weken
achter elkaar en vliegen dan terug naar de stad. Dat is hier heel
gebruikelijk. Wij wilden dat niet. Mijn vrouw is journalist. Ze
had een goede baan in Nieuw-Zeeland. Nu schrijft zij als freelancer artikelen en maakt ze boekrecensies voor een krant
in Nieuw-Zeeland.’

‘Ik zoek
naar een
goudmijn’

EVEN BINNENLOPEN

Wat Koos mist nu hij aan de andere kant van de wereld woont?
‘Mijn familie en vrienden. Ik mis het zo naar buiten kunnen lopen
in de zomer. Even naar het Haventje voor bier en bitterballen. In
Nederland loop je makkelijker bij elkaar binnen. Dat moet hier
nog groeien. Ook mis ik de Nederlandse efficiëntie. Het is heel
goed geregeld in Nederland. Hier moet je zelf een stap extra zetten als je iets wilt regelen. De files mis ik overigens helemaal niet!’

7
H04 Hier en Daar_YH.indd 7

09-09-2021 11:06

8
H4 Niko woningmarkt K_B_YH.indd 8

08-09-2021 16:38

Politiek

Iedereen moet
kunnen wonen...

Tekst: Niko van Brussel
Beeld: Jan Willem Ouwerkerk

Maar hoe?

Gezocht: een betaalbare woning in een leuke
buurt. De koopprijzen zijn nog nooit zo hoog
geweest, net als de huurprijzen in de particuliere sector. Daar heb je als wethouder
weinig of geen invloed op. Dat constateert ook
wethouder Floris Schoonderwoerd: als je niet in
aanmerking komt voor een sociale huurwoning
moet je wel heel veel verdienen om een woning
te kunnen kopen of huren. In de zomer dronk
Hier! een kopje koffie met de wethouder over
wonen in Kaag en Braassem.

huurwoningen bij gekomen, er wordt nog gebouwd en er komen er nog meer. Maar om dat voor elkaar te krijgen was wel
meer dan vier jaar nodig. Er is aardig wat gebouwd, maar dat
ging niet zonder slag of stoot. Er was ook veel verzet. Je herinnert je misschien de statushoudersopdracht. Er kwamen
veel vluchtelingen naar Nederland en die moesten ook in
Kaag en Braassem worden ondergebracht. Dat is het vliegwiel geweest om meer sociale huurwoningen te bouwen.
Er was vrees dat in die nieuwbouw vluchtelingen zouden
komen en de eigen woningzoekenden het nakijken zouden
hebben. Daar hebben we een goede afspraak over kunnen
maken en daardoor hebben we veel kunnen bouwen.
De nieuwbouw wordt voor honderd procent toegewezen
aan ‘lokaal regulier woningzoekenden’. De woningen die
daardoor vrijkomen worden tot een maximum van vijfentwintig procent toegewezen aan eigen inwoners. Dat halen
we nog niet, maar we groeien er aardig naartoe. En de statushouders, waarvoor wij via de urgentieregeling een woning
moeten regelen, worden verspreid over de hele gemeente.’

Bouwen voor eigen inwoners?

In oktober 2016 overleed Piet van Veen. Hij was zestien jaar
actief als raadslid van de Partij van de Arbeid en ook burgerraadslid voor Pro Kaag en Braassem. Hij was een groot
strijder voor de bouw van sociale huurwoningen. In een
artikel in het Leidsch Dagblad stond dat jij één van zijn pupillen was. Hij had jou enthousiast gemaakt voor de politiek en
is in die tijd jouw coach geweest. Er zijn sindsdien bijna driehonderd woningen bijgekomen. (zie tabel) Wat zou hij vinden
van jouw inspanningen?
‘Dat kunnen we natuurlijk niet meer aan hem vragen, maar
ik denk wel dat hij tevreden over mij zou zijn. Er zijn heel wat

In Hier! van september 2019 hadden we al eerder een interview over de gekte op de woningmarkt. Eigenlijk is het nog
veel gekker geworden. Er is een grote vraag naar huizen
en de koopprijzen lijken elke maand hoger te worden. En
er is groot tekort aan bouwvakkers en materialen voor de
bouw. Dat geldt natuurlijk ook voor de nieuwbouw van
sociale huurwoningen.
‘Iedereen moet hier kunnen wonen. Ook mensen die het
financieel niet zo ruim hebben. We hebben hier afgesproken dat dertig procent van de woningen in het betaalbare
segment moet zitten. Dat moeten we met elkaar doen en
daarvoor werken we samen met de dertien gemeenten in
regio Holland Rijnland en de woningbouwcorporaties. In de
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regio hebben we ons erg ingezet voor een verandering van
het woonruimteverdeelsysteem. Daar ging wel een tijdje
overheen. Eerst moest de oude regeling worden geëvalueerd.
Wat waren de gevolgen voor de verschillende gemeenten,
kernen en wijken? En hoe zit het met de verschillende doelgroepen. Wie komt waar te wonen? Is dat een beetje evenwichtig verdeeld? En voor kleine kernen: wat betekent het
voor de leefbaarheid? Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat
die regeling is aangepast. Daardoor kunnen we nu veel meer
lokaal toewijzen. Zoals ik al zei: van de nieuwbouw wordt
honderd procent toegewezen aan lokale inwoners die een
woning achterlaten. Daardoor krijg je doorstroming want de
woning die ze achterlaten wordt weer voor maximaal vijfentwintig procent toegewezen aan lokale woningzoekenden.’
Maar die nieuwbouw kost zeker in deze tijd heel veel geld.
Daarvoor maken jullie, als gemeente, prestatieafspraken
met woningbouwcorporaties. Bovendien kun je als een
school wordt afgebroken, zoals de Gerardusschool in Oude
Wetering, de grond voor een lage prijs aan de corporatie
verkopen. Daardoor wordt de bouw goedkoper en kun je de
huren lager houden.
‘Dat klopt, maar eerst nog even over die verdeling tussen
de verschillende doelgroepen: 95 procent van de woningen
hier bestaat uit eengezinswoningen en veel daarvan worden
bewoond door een of twee senioren. Maar als je lokale
senioren naar een appartement boven de supermarkt kan
laten verhuizen, dicht bij het openbaar vervoer en de zorg,
dan maak je veel inwoners blij. In die vrijkomende gezinswoningen komen jonge mensen. Dat is heel belangrijk
vooral voor kleine kernen als Hoogmade en Rijnsaterwoude.
We hebben ervoor gekozen dat zo veel mogelijk van de
woningen die daardoor vrijkomen, worden ingezet op jongeren in kleine kernen. Dat betekent dat ook de jongeren die
daar zijn opgegroeid en bij de voetbal actief zijn, of op een
andere manier onderdeel uitmaken van de gemeenschap,
ook binnenboord blijven.’

Potje met geld

Er is ook nog een ‘vereveningsfonds’. Daarin moeten
mensen die zelf een huis bouwen geld storten voor de
sociale woningbouw. Dat wordt dan weer benut voor sociale
woningbouwprojecten.
‘Ook dat klopt en daar is niet iedereen blij mee. Maar we
hebben met elkaar afgesproken dat iedereen het recht heeft
om te wonen. Dat is niet alleen de taak van de overheid; dat
moeten we met elkaar doen. Dus als dertig procent in het
betaalbare segment moet zitten, dan moet iedereen daaraan bijdragen. Dat gebeurt ook in Braassemerland en andere
grote woningbouwprojecten. ‘Moeten wij gaan betalen aan
sociale woningbouw? Dan wordt het allemaal wel heel duur
en ingewikkeld’, wordt er dan gezegd. Dat hoor je met name
bij kleinere projecten. Maar vanuit mijn invalshoek is het
precies omgekeerd. Want als het maar één of een paar huizen zijn en je moet ook een stukje sociaal bouwen, dan lukt
*Van alle verhuringen van sociale huurwoningen in Kaag en Braassem is 84 procent
gemeentelijk. Ter vergelijking: in Oegstgeest is dit maar 33 procent.
Bron: Jaarverslag www.hureninhollandijnland.nl
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dat meestal niet. Dus als dat in een klein bouwprojectje niet
kan, dan kun je dat afkopen.’
Dat zullen inwoners die een huis willen bouwen op eigen
grond niet leuk vinden…
‘Ja, maar daardoor hebben we wel een potje geld, waar nu
nog een paar ton in zit. Bovendien is het zo dat die mensen
alleen kunnen bouwen als de bestemming gewijzigd wordt,
van tuinbouw naar woningbouw bijvoorbeeld. Daardoor
stijgt de waarde van de grond en dat hoeft niet alleen in de
zakken van de grondeigenaar te komen. Nu kunnen we als
een stukje grond vrijkomt door de fusie van een school of een
kerk die verdwijnt toch wat aan sociale woningbouw doen.
Bij de wijk De Bloemen en bij de Plus in Roelofarendsveen,
is dat destijds niet gelukt. Dat was tien, vijftien jaar geleden,
niet te betalen, want die grond stond voor te veel geld in de
boekhouding. Nu hebben we dat fonds. Daardoor hebben we
ook in Braassemerland meer sociale huur kunnen realiseren. Ik ben erg blij dat we dat nog steeds hebben ondanks het
gedoe, maar bij die kleine particuliere bouwprojecten is dat
natuurlijk wel even schrikken.’
Iets anders. Er is dus genoeg geld en het woonruimteverdeelsysteem werkt. Waarom wijzen we dan niet honderd procent
lokaal toe? Dan kan iedereen hier blijven wonen.
‘Over honderd procent lokaal toewijzen kan ik kort zijn. Het
klinkt aardig, maar zo werkt het niet. Onder de streep hebben we nog steeds veel profijt van dat regionale systeem.
Er zijn meer mensen uit Kaag en Braassem die elders gaan
wonen, dan andersom. We mogen hier weinig bouwen en in
Leiden en Alphen wordt veel meer gebouwd. Daar gaan ook
mensen van hier wonen. Als wij een hek om onze gemeente
zetten, dan doen andere gemeenten dat ook. Bovendien: jij
en ik wonen hier graag, maar er zijn ook mensen die liever
in de stad willen wonen.’*

Zelfbewoningsplicht

Hoe zit het met de mensen die te veel verdienen voor
een sociale huurwoning? De gemeente heeft afspraken
gemaakt over sociale koopwoningen. Die mogen niet meer
dan 200.000 euro kosten, maar dat bedrag kan, na de invoering van de omgevingswet verhoogd, worden naar 325.000
euro. Dat is nu nog niet het geval. Je kunt wel via het
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (www.svn.nl) een
starterslening van maximaal 30.000 euro aanvragen. De
gemeente heeft het maximumbedrag van de koopsom
daarvoor verhoogd tot 325.000 euro. Maar die sociale
koopwoningen, daar zijn er niet veel meer van in onze
gemeente? En werden die niet doorverkocht voor een veel
hogere prijs? Daar heeft de gemeente toch wat aan gedaan?
‘Ja, dat is ook een zorg van de gemeenteraad. We hebben
geprobeerd dat wat aan banden te leggen en dat is al aardig gelukt. Wat er gebeurde: iemand kocht zo’n appartement
en een week later stond het te koop voor 45.000 euro meer.
Wat ook voorkwam was dat ze het voor een flinke prijs ver-
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huurden via een makelaar. Of ze kochten er twee en haalden
de tussenmuur eruit. Daar hebben we sinds begin 2019 een
doelgroepenverordening voor die dat tien jaar onmogelijk
maakt. Langer mag wettelijk niet. Om te voorkomen dat ze
de woning eerst gaan verhuren zit er ook een zelfbewoningsplicht in. Maar die duurt dus maar tien jaar. Daarna kan de
woning alsnog vrij verkocht worden. Alle wethouders huisvesting kampen in Nederland met hetzelfde probleem en we
hebben er geen oplossing voor. Er moet een nationaal woonakkoord komen.’
Er valt dus een hele groep woningzoekenden tussen wal en
schip. Niet alleen omdat er te weinig sociale koopwoningen
zijn, maar ook omdat ‘gewone’ woningen op de vrije markt
voor 450.000 euro weggaan?
‘Dus we zijn op zoek naar instrumenten om iets voor die
tussenliggende groep te doen. Maar dat is hartstikke moeilijk. Dan zou je terug moeten komen op een besluit om geen
actieve grondpolitiek meer te doen. Als je zoals de stad
Amsterdam met haar eigen grondbedrijf zelf ontwikkelt, dan
kun je met het type woningen veel meer sturen dan wanneer
je bent overgeleverd aan de grillen van de markt. Maar daar
zijn we na het verlies op het Braassemerland mee gestopt. Ik
vind dat we moeten gaan nadenken over hoogbouw. Want de
provincie is nog strakker dan voorheen aan de Groene Hartgrenzen gaan hechten. We mogen buiten de bebouwde kom
niets meer. Dan kom je hier straks voor de vraag te staan:
gaan we verdichten of gaan we meer de lucht in? We hebben
met de ontwikkelaars afspraken gemaakt over het aantal te
bouwen woningen, maar we zouden natuurlijk ruimte kunnen geven om meer woningen te bouwen op dezelfde grond.
Daar zou je dan wat voor terug kunnen vragen om iets voor
bepaalde doelgroepen te doen. Kies je voor de mensen die
hele dure woningen kunnen betalen of voor de mensen van
die tussencategorie, waar de woningnood het hoogst is? Dus
dat is een oefening waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben: is
er bereidheid in de gemeenteraad om daarover na te denken
en een besluit te nemen?’

De regio: meer ruimte om te bouwen,
maar ook voor natuur en...

Als je geen huis hebt is er maar één ding belangrijk: zorgen
dat je een huis krijgt, maar als je dat eenmaal hebt wil je ook
een beetje mooi wonen. Er zijn inwoners die vragen om een
park en meer openbaar groen en echte natuur. En je wilt ook
niet te lang reizen naar werk.
‘Dat vind ik ook belangrijk om te benoemen. Wij willen hier
graag wat meer ruimte om mensen te laten wonen, maar we
zitten hier in een stukje Randstad dat het beschermen waard
is. Dat vindt de provincie ook en die heeft de bebouwingscontouren rond kernen heilig verklaard. Daarbinnen kun
je je gang gaan. Maar tegelijkertijd vraagt de provincie ons:
doe iets aan de biodiversiteit, doe iets aan het beleefbaarder
maken van het landschap, doe iets aan de bodemdaling en
doe iets aan de mobiliteitsvraagstukken. En dan hebben
we het nog niet over duurzaamheid en de energievoorziening. We hebben veel te veel claims op dit stukje
gebied. We hebben meer ruimte nodig, dan we hebben. Vanuit het bestuur van Holland Rijnland hebben we nu op een
rijtje gezet welke ruimtelijke vraagstukken er liggen en hoe
we die op een slimme manier kunnen oplossen. Dat betekent dat we de grote aantallen woningen tussen Leiden
en Alphen willen laten bouwen op de plaatsen waar het
openbaar vervoer goed geregeld is. Daar is een lagere parkeernorm voldoende, want je kunt er heel makkelijk de trein
en de bus pakken. Grootschalige energieopwekking moet je
laten landen op de plek waar de meeste woningen komen,
dus langs de N11 tussen Alphen en Leiden. Daar komen
12.000 woningen bij en een verdubbeling van het spoor. Op
andere plekken, zoals bij ons, kun je dan het landschap beter
bewaren. Maar hoe kun je dan in dorpen bij ons nog wat aan
woningbouw doen als je ook wat voor de biodiversiteit en de
natuur wilt doen? Daar zullen we nog wel even over blijven
nadenken, maar we hebben er met dertien gemeenten in de
regio Holland Rijnland wel een aanzet voor gegeven.’**

Nieuwbouw sociale huurwoningen in Kaag en Braassem door woningbouwcorporaties MeerWonen en
Woondiensten Aarwoude (WDA).
			
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Roelofarendsveen
29				 58
22
22		 60
Oude Wetering									29
Leimuiden								24		
Woubrugge		16							21
Hoogmade								10		
Rijpwetering		38								
Oud Ade 										20
Nieuwe Wetering									
Kaag									
Rijnsaterwoude										7
WDA heeft 18 koopgarantwoningen teruggekocht en weer verhuurd. Deze zijn niet in de tabel opgenomen.
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**Floris Schoonderwoerd zit in het dagelijks bestuur van Regio Holland
Rijnland, een samenwerkingsverband van dertien gemeenten uit de regio. De
Regionale Omgevingsagenda Holland is te vinden op www.hollandrijnland.nl.
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Wonen in een
bijzonder huis
De grote droom Patrick Huigsloot (40) is uitgekomen:
wonen in Lijkermolen 2 in zijn geboortedorp Rijpwetering.
Het leefgedeelte in de molen is van top tot teen gestript,
opnieuw geïsoleerd en ingericht. Een gigantische klus
en het resultaat mag er zijn.
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Wonen
Tekst: Alieke Hoogenboom
Beeld: Miranda Castelein,
Barbara Verbij (restauratiefoto’s)
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Zo’n vijf jaar geleden hoort Patrick dat één van de
molens aan de Poeldijk, waar hij als molenmaker bij
Verbij Hoogmade ook al jaren het onderhoud voor doet,
vrijkomt. Meteen belt hij de voorzitter van de Rijnlandse
Molenstichting. ‘Ik kreeg te horen: je maakt nu geen
kans, want je bent geen gediplomeerd molenaar. Ik
weet door mijn werk natuurlijk veel over het reilen en
zeilen op een molen, maar molenmaker en molenaar zijn
twee verschillende dingen.’ En dus besluit hij de tweejarige opleiding tot molenaar te volgen. ‘Vaak wordt een
molen van generatie op generatie doorgegeven. Ik wist:
deze kans krijg ik maar één keer.’

ONBEWOONBAAR

Patrick slaagt met vlag en wimpel voor zijn opleiding,
solliciteert als toekomstig molenaar en wordt aangenomen. In april 2017 krijgt hij de sleutel van Lijkermolen
2 en dan begint de gigantische klus. Van de Rijnlandse
Molenstichting krijgt hij groen licht om met zijn werkgever Verbij de wanden te strippen en de vloer eruit te
halen. Zo krijgen ze een goed beeld van de staat van de
molen. ‘Eigenlijk was de molen onbewoonbaar. Overal
zat schimmel en vochtdoorslag in de muren. Ook de
balken in de muur waren verrot. Daar schok ik wel van.

‘Ik wist: de kans om in
een molen te wonen krijg
ik maar één keer’
De molen was ook nergens geïsoleerd. Het was gewoon
een stenen muur met een houten plaat ertegenaan. De
vorige bewoners hebben flink moeten stoken om het
een beetje warm te krijgen. Ik heb veel geluk gehad
met de hulp van mijn werkgever, familie en vrienden,
anders was het een meerjarenproject geworden. Bij een
molen werkt het namelijk zo: je kunt subsidie aanvragen
voor het onderhoud aan onderdelen die zorgen dat een
molen blijft staan. Denk aan kozijnen, metselwerk, balken en trappen. Al het overige, zoals een mooie houten
vloer, keuken, badkamer of isolatie is voor eigen rekening. Dus hoe meer ik zelf kon doen, hoe minder geld
het zou kosten.’

NIEUW INTERIEUR

De molen is nu geïsoleerd met materiaal dat ook in
sauna’s en badkamers wordt gebruikt. Een ventilatiespouw zorgt ervoor dat er geen vocht naar binnen komt
en de muur niet kan verrotten. Aan de buitenkant van
een molen mag je niets veranderen, want het is een
beschermd monument. Voor het interieur kreeg Patrick
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carte blanche. ‘Alles had de kleur ossenbloedrood, waardoor het heel donker was. Ik heb geprobeerd opnieuw
sfeer te creëren door een jaren 30-stijl. Ik heb bewust
niet geplamuurd en ik heb spijkers gebruikt in plaats van
schroeven. Een molen vergt onderhoud en soms loop ik
met grote kisten gereedschap heen en weer. De eerste
slijtplekken zitten er dus al, maar dat vind ik niet erg. Het
mag hier best een beetje leven.’

OPTIMAAL GENIETEN

De verbouwing is klaar en Patrick woont nu zo’n
anderhalf jaar met zijn kinderen in de molen. ‘De kinderen snappen nog niet wat voor rijkdom het is om hier
te wonen. Ik geniet er optimaal van. Ik sta continu aan
het hek te ouwehoeren met Jan en alleman. Soms moet
ik wel even doorgaan met grasmaaien, anders sta ik er
’s avonds nog. In het onderhoud en het laten draaien van
de molen zit veel tijd, maar dat vind ik niet erg. Molenaar
zijn is voor mij hobby en liefhebberij, en doe ik met veel
plezier. Met klussen ben ik voorlopig wel klaar. Ik ben
liever in de tuin aan het werk, lekker aan het vissen of
een pilsje drinken met vrienden.’
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Vereniging
Foto: Jan Horree
Redactionele samenwerking

Wie vertegenwoordigt
het open landschap?
Over windturbines wordt veel gesproken.
Het gesprek wordt gesteund door de groeiende
behoefte aan duurzame energie en
ondernemers die azen op winstgevende
windenergiecontracten. Maar wie neemt het op
voor de natuur en het open landschap?

In 1999 werd de Vereniging tot behoud
van het open landschap van Kaag en
Braassem en omstreken opgericht. Er
werd toen een plan bekend om zeventien
windturbines te plaatsen langs de N207.
De provincie en de gemeente stonden
daar aanvankelijk positief tegenover.
De vereniging betoogde dat er een zorgvuldige afweging gemaakt moest worden
tussen het opwekken van groene
stroom en het behouden van het groene
open landschap. Na enkele jaren lieten
provincie en gemeente zich overtuigen en
werd het windturbineplan weggestemd.
Sindsdien strijdt de vereniging met ruim
driehonderd leden al meer dan twintig
jaar tegen deze en andere grootschalige
bedreigingen van het open landschap.

GROEN VS. GROEN

De vereniging is niet tegen windturbines,
maar wel tegen verkeerde locaties. Het
spanningsveld tussen groene energie en
groene leefomgeving bestaat nog steeds,
maar inmiddels wordt onderkend dat het
landschap uitgangspunt moet zijn bij het

zoeken naar geschikte locaties voor windturbines. Het rijk beschermt het Groene
Hart in de Nationale Omgevingsvisie
en de provincie ziet erop toe dat regio’s
en gemeentes het open landschap voldoende beschermen. De lokale vereniging
vindt het echter verbazingwekkend hoe
regio Holland Rijnland met het Groene Hart
omgaat, want er blijven plannen komen
voor windturbines in het landelijk gebied.

HET STOKJE OVERDRAGEN

Is de bescherming van het Groene Hart
door rijk en provincie ook in de toekomst
voldoende gewaarborgd? Kan de lokale
vereniging een zinnige bijdrage blijven
leveren in een debat dat zich op hogere
bestuurlijke niveaus afspeelt? Of moet
dat overgelaten worden aan organisaties met een regionale doelstelling, zoals
Stichting Groene Hart? Op dit moment
is de druk weer even van de ketel. De
Regionale Energie Strategie is vastgesteld,
waarbij de provincie opnieuw ingreep
ter bescherming van het karakteristieke
landschap. Daarom is het nu een goed

moment om met de leden te overleggen
over de toekomst van de vereniging. Deze
wordt sinds de oprichting getrokken door
een klein aantal bestuursleden. Zij willen
nu het stokje overdragen. Of de vereniging
kan doorgaan hangt af van de bereidheid
van een nieuwe generatie om de kar te
trekken. In de tijd van pop-up acties en social media kan de vereniging niet achterblijven. En daarvoor is een nieuwe aanpak
van een jonger bestuur nodig.

Zet je in voor het open landschap!
Wil jij iets voor de vereniging
betekenen en het open landschap
behouden? Neem dan contact op
met Jos van der Laan (0654755048
of javdlaan@chapechute.nl) of
Jan Veraart (0653977306 of
janveraart@hotmail.com).
Op 7 oktober staat de algemene
ledenvergadering gepland. Kijk voor
informatie op www.openlandschap
kaagenbraassem.nl.
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Een fijn thuis
in een betaalbaar
			en duurzaam huis
MeerWonen gaat voor duurzaam, comfortabel en
betaalbaar wonen voor haar huurders. Hoe?
Door woningen toekomstbestendig te maken én te bouwen.

D

e woningcorporatie, met wo
ningen in de gemeenten Kaag
en Braassem en Oegstgeest, verhuurt, bouwt en onderhoudt woningen.
Al haar nieuwbouwprojecten voldoen
aan hoge duurzaamheidsnormen. Dat
doet ze om energie te besparen, met
als doel een gasloos woningbezit in
2050. En om de woonlasten van huurders laag te houden. Daarnaast worden
er in bestaande woningen energie
zuinige maatregelen getroffen. Sander
Koot, projectleider duurzaamheid bij
MeerWonen, vertelt: ‘In 2050 is het de
bedoeling dat wij als woningcorporatie gasloos en CO2-neutraal zijn. Daarvoor zetten we nu al flinke stappen. We
vinden het milieu heel belangrijk en
werken samen om onze leefomgeving
gezonder te maken. We zijn bewust
bezig met hoe we onze omgeving
achterlaten voor de volgende generatie.’

Gemiddeld label B

De inzet en visie voor de komende
jaren zijn vastgelegd in het onder
nemingsplan van MeerWonen. Hierin speelt het overkoepelende thema
‘duurzaam & betaalbaar’ een grote rol.
Het verduurzamen van woningen en
informeren van bewoners staan centraal. Sander: ‘Een belangrijk doel is het
onderhoud en het verduurzamen van
bestaande woningen. Dat doen we door
energiebesparende maatregelen te

treffen zoals het plaatsen van gevel- en
dakisolatie, het vervangen van oud
of enkel glas en vernieuwen van installaties. We plaatsen in grote mate
zonnepanelen. En ook bij de nieuwbouw zitten we niet stil: we bouwen
veelal nul-op-de-meter-woningen of
woningen die voldoen aan de duurzaamheidsnormen.’
MeerWonen wil jaarlijks drie procent
van haar woningbezit verduurzamen
door te isoleren. Sander: ‘Afgelopen
jaar hebben we ruim op tijd onze doelstelling gehaald om gemiddeld label B
te verkrijgen voor onze woningen. Daar
gaan we mee door. In 2021 willen we de
isolatie van 330 woningen verbeteren.
Die huizen worden vaak ook voorzien
van zonnepanelen. Het is een upgrade
van de woning en zorgt ook voor meer
comfort. We doen deze investeringen
kosteloos en vragen geen huurver
hoging. We willen ermee zorgen dat
het gasverbruik naar beneden gaat. En
het levert de huurder een leuke besparing op de energierekening op. Alleen
voor de zonnepanelen vragen we een
kleine bijdrage, die je al snel weer
terugverdient. We geven een garantie
voor de opwekking op jaarbasis.
De huurder kan zien hoeveel de
panelen opwekken en hoeveel ze daarmee verdienen. Het label B-project
kostte ons op jaarbasis zo’n 1,5 tot 2
miljoen euro. Voor dit jaar staat er nog

eens 2,5 miljoen begroot. Dat geld gebruiken we om woningen die eerder
buiten het project vielen aan te pakken.’

Investeren in nul-op-demeter-woningen

Voor de nieuwbouw zet Meer
Wonen
in op energieneutrale huizen of nulop-de-meter-woningen (NOM). Die
NOM-woningen zijn 2050-ready, extra
geïsoleerd en voorzien van een luchtwarmtepomp en zonnepanelen. Daardoor wordt er gemiddeld voldoende
stroom opgewekt om de woning van
energie te voorzien. ‘Het bouwen van
een NOM-woning is een flinke investering. Wat we bouwen doen we in elk
geval duurzaam. Bewoners betalen
iets meer voor een nul-op-de-meterwoning, maar hebben daarentegen
geen kosten aan de energierekening.
Want dat is wat we heel belangrijk
vinden: een fijn thuis in een betaalbaar en duurzaam huis. We geven zelf
het goede duurzame voorbeeld. Ons
kantoor in Roelofarendsveen is
helemaal gasloos. We hebben een
warmtepomp op het dak en het wagenpark is volledig elektrisch.’
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Wonen
Tekst: Yvette Hoogenboom
Beeld: Miranda Castelein
Redactionele samenwerking

Buurvrouwen MARIËLLE TUKKER en ASTRID
VAN BERKEL wonen sinds een jaar in een
nul-op-de-meter-woning in Roelofarendsveen.
In het hart van het nieuwe appartementen
complex ligt de fleurige binnentuin Binnenhof,
waar bewoners samen kunnen komen.
Mariëlle: ‘Het is een fijne plek om te wonen. Ik
word blij van de tuin en het is gezellig om mensen om je heen te hebben. En helemaal leuk is
het grote balkon dat ik heb.’ Astrid vult aan: ‘Het
is hier heel relaxed. Ik houd van reuring en kan
als de zon schijnt lekker buiten zitten.’ Mariëlle:
‘Ik wist van tevoren niet zo goed wat ik moest
verwachten van een nul-op-de-meter-woning.
Elke bewoner heeft een eigen set zonnepanelen. Sinds eind vorig jaar staat mijn energierekening op nul door de teruggave van de panelen.’
Astrid: ‘Het scheelt enorm in de kosten. Ik stook
veel minder dan in mijn vorige huis.’

GERARD BUS woont al 33 jaar in hetzelfde
huis in Oude Wetering. Recent zijn de kozijnen
vervangen en zijn er zonnepanelen geplaatst.
‘Ik woon hier sinds 1988, het huis is gebouwd
in 1980. Het is een fijn en ruim huis. Ik kan
er al mijn hobby’s uitoefenen en het staat op
een rustige plek. Door de jaren heen zijn er
verschillende energiebesparende maatregelen getroffen. Afgelopen jaar zijn de houten
kozijnen vervangen door kunststof en is er
triple glas geplaatst. Ik merk een enorm verschil. Het tocht minder en ik stook veel minder.
Het is behaaglijker in huis. Toen ik de mogelijkheid kreeg om zonnepanelen te laten plaatsen,
hoefde ik niet na te denken. Het is belangrijk
om je steentje bij te dragen aan het milieu. En
de huurprijs haal ik er elke maand dik uit. Het
blijkt dus ook nog eens voordeliger te zijn.’
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Hernieuwbare warmte in
De transitiecommissie zoekt ’t uit!
De overstap naar hernieuwbare energie en een andere
manier van verwarmen staat voor de deur. Overheden,
bedrijven en particulieren moeten en willen mee. Maar hoe
gaat de transitie verlopen? Over die vraag buigt een commissie
vol betrokken en deskundige burgers zich de komende tijd.

H

et woord ‘energietransitie’ is niet meer te negeren.
Ministers, Kamerleden, wetenschappers, maar ook
bestuurders en raadsleden in onze eigen gemeente:
zeker na het recente alarmerende milieurapport heeft ieder
een het erover. Maar wat is het eigenlijk, energietransitie?
Eenvoudig gezegd: het is de overgang naar het gebruik van
hernieuwbare energie, afkomstig van natuurlijke bronnen.
Ook in Kaag en Braassem moeten
inwoners en bedrijven
meebewegen.
Aard
gas wordt vervangen
door
duurzame
alternatieven en
koken en verwar
men gaat

Leden van de transitiecommissie: Hans van
Dijk, Kirsten van Muijden
en Marleen Metzlar.

veranderen. Maar hoe houden we het in de winter warm
zonder de vertrouwde ketel? Er zijn vele oplossingen te
bedenken, zoals de warmte uit de lucht halen, uit het water
of diep onder de grond uit grondwater. Maar de gemeente is
niet van plan één oplossing op te leggen. Daarom is er een
werkgroep opgericht met twaalf betrokken inwoners.

Kennis en kunde benutten

De transitiecommissie heeft van het college van burge
meester en wethouders de opdracht gekregen om te komen
met een visie hoe de overgang van aardgas naar duurzame
warmte in Kaag en Braassem eruit kan komen te zien. ‘Wij
adviseren alleen over warmte, niet over het opwekken van
stroom,’ onderstreept commissielid Hans van Dijk (Oude
Wetering). In de opdracht staat dat de commissie samen met
de gemeente en corporaties MeerWonen en Woondiensten
Aarwoude de overgang gaat verkennen. Tegelijk heeft de
commissie nog een aantal aanvullende opdrachten, zoals
duidelijk maken dat de transitie haalbaar en dichtbij
is. Die transitie moet zichtbaar en behapbaar worden
door onder andere het werk van de commissie. En
tijdens de verkenning moet de commissie streven
naar vergroting van het draagvlak voor de tran
sitie. ‘Want zonder draagvlak voor de overstap naar
alternatieven voor aardgas redden we het niet,’
aldus commissielid Kirsten van Muijden (Roelof
arendsveen). Marleen Metzlar (Kaag), het derde
commissielid: ‘We moeten mensen bewust maken
van de noodzaak en ze enthousiasmeren.’ Het college
wil met deze aanpak de kennis en kunde die in de
samenleving zit benutten en zo ten goede laten komen
aan diezelfde samenleving. De inwoners weten toch vaak
meer over hun dorp dan een ambtenaar of ingenieursbureau.

De trein moet gaan rijden

Om de transitie zichtbaar te maken, wil de commissie daar
waar mogelijk met de inwoners en belanghebbenden in
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Wonen

n Kaag en Braassem

Tekst: Gijs Korevaar
Beeld: privé
Redactionele samenwerking

‘Wij bepalen
niet hoe de
transitie moet
verlopen, maar
zetten wel een
eerste stap’

gesprek. Door aansluiting te zoeken
bij andere deskundigen, bestaande
initiatieven, clubs of verenigingen.
‘De dorpsraad Kaageiland heeft
mij al gevraagd de leden op de
hoogte te houden. Zo zijn er meer
dorpsraden in de gemeente. Er
zijn heel veel clubs die we kunnen
benaderen. We gaan proberen stap
voor stap steeds meer mensen te
informeren,’ zegt Marleen die zelf op
Kaageiland woont. Een belangrijk
onderdeel is communicatie. De commissie wil naar buiten treden en bekendheid
krijgen. Marleen: ‘Bij de meerderheid van de mensen is het nog niet zo bekend dat we moeten overstappen
naar alternatieven.’ Kirsten: ‘We moeten het overzichtelijk
maken. Laten zien welke keuzes er zijn en mensen duidelijk maken waar kennis over de transitie te vinden is.
Het gaat om verduurzamen van gebouwen. Mensen zijn
daarvoor verantwoordelijk. We moeten zoeken naar hoe
we mensen meenemen met dergelijke verbouwingen.’
Marleen: ‘Het gaat om investeringen in die verbouwing. Dat
kost geld. We hopen dat er voor mensen en bedrijven subsidies
komen.’ ‘In andere gemeenten zijn energiehuizen opgezet om voorbeelden te geven van de mogelijkheden. Zoiets
zouden wij in ons advies aan de gemeente kunnen zetten.
Of het advies zou kunnen zijn: doe meer aan communicatie.
Het belangrijkste is dat de trein gaat rijden. Het moet voor
iedereen duidelijk worden dat de transitie impact gaat krijgen achter elke voordeur,’ zegt Hans over het werk in de
commissie. Een mogelijkheid is een warmtenet aanleggen in
een dorp of wijk. Dat is vergelijkbaar met de bekende stadsverwarming die in grote steden al langer bestaat. ‘Het lijkt
logisch om daarbij aan te haken. Dat hangt dan weer af
van het kosten-baten-plaatje. Maar duidelijk is dat mensen
moeten samenwerken om de transitie mogelijk te maken,’
aldus Marleen. Hans: ‘Wij bepalen niet hoe de transitie moet
verlopen. Het gaat bottom-up, het wordt niet opgelegd. Maar
we gaan wel een eerste stap zetten.’

Bevlogen commissieleden

De twaalf leden van de commissie hebben een eigen
motief om toe te treden. Hans: ‘Ik ben altijd geïnteresseerd in

transitietrajecten, hoe je een traject
op gang krijgt. En persoonlijk heb
ik natuurlijk ook belang bij een
goed milieu.’ Marleen: ‘Ik ben al
langer geïnteresseerd in de vele
alternatieven die er zijn voor
verwarming.’ Kirsten: ‘Een goed
milieubeleid is mij met de paplepel ingegoten. Als iemand die
in de jaren negentig geboren is,
was het mij duidelijk dat een overstap moet worden gemaakt om de
effecten van klimaatverandering tegen te
gaan. Tegelijk is het voor mij heel belangrijk
dat mensen, die het minder hebben, worden meegenomen in de overstap.’

Voor en door inwoners

Eind 2021 wil de gemeente van de transitiecommissie
een advies ontvangen waarin de meningen van inwoners,
bedrijven en instellingen zijn opgenomen. De commissie
moet ook inventariseren welke technische mogelijkheden
er in Kaag en Braassem zijn om over te stappen naar duurzame warmtealternatieven. Daarnaast zou de gemeente het
fijn vinden als de commissie peilt hoeveel maatschappelijk
draagvlak er in de dorpen is voor deze technische mogelijkheden en de toekomstige overstap naar duurzame warmte. Ook wil de gemeente weten wat mensen en gemeenschappen eventueel zelf zouden willen doen, zelf kunnen
doen en op basis daarvan advies krijgen over welke rol de
gemeente waar en wanneer zou moeten pakken en hoe zij
kan ondersteunen en faciliteren. De andere kant van de
positieve formulering van de opdracht is het opzoeken van
weer-standen tegen de overgang van aardgas naar alternatieve technieken. Want in de samenleving is niet iedereen
ervan overtuigd dat we moeten overstappen naar duurzame
warmte. Maar de commissie gaat er juist voor om ervoor
te zorgen dat de warmtetransitie voor en vooral dóór de
inwoners zelf wordt vormgegeven. Zoals de transitie
commissie het zelf formuleert: ‘Het is uniek dat een groep
van ent-housiaste deskundige inwoners zoveel tijd, moeite
en liefde steekt in iets wat andere gemeenten uitbesteden
aan advies- of ingenieursbureaus.’
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Samen

V.l.n.r.: Gijs en Anne Marie
Korevaar, Nel en Egbert Elstgeest
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Wonen

oud worden

Tekst: Gijs Korevaar
Beeld: Miranda Castelein

Iedereen hoopt oud te worden. Maar tegelijkertijd wil niemand
het zijn. Want oud zijn wordt in één adem genoemd met
ongemakken en eenzaamheid. Aan dat laatste proberen
senioren in Kaag en Braassem iets te doen. Gezamenlijk wonen;
een ideaal dat een toenemend aantal mensen koestert.
Als je ouder wordt denk je na over hoe je straks fijn kunt blijven
wonen en leven. In de buurt van leeftijdsgenoten en het liefst
in eigen dorp. Een goede woonoplossing hiervoor is een woon
gemeenschap, waarin je zelfstandig woont met behoud van
privacy. Iedereen in een eigen woning, maar dan in een complex
van huizen of appartementen bij elkaar. In Oud Ade bestaat zo’n
groep. Hans Démoed van gemeente Kaag en Braassem vertelt:
‘Daar heeft een groep mensen een vereniging opgericht. Die
is vanuit behoefte uit het dorp ontstaan. Het gaat om mensen
die in het dorp willen blijven wonen, maar graag in een woon
gemeenschap oud willen worden. Het zijn vooral senioren.’ In Oud
Ade zijn veel uitdagingen overwonnen. De speurtocht naar een
geschikte bouwlocatie bleek ingewikkeld en duurde vele jaren,
weet Hans zich te herinneren. Vooral omdat de groep buiten
de contouren van het dorp wilde bouwen. ‘Dat ligt ook bij de
provincie gevoelig. Buiten een dorp in het groen bouwen is voor de
provincie een no-go. Vooral kleine dorpen hebben last van die
opstelling’. Nieuwe Wetering is een voorbeeld van zo’n klein
dorp. Maar daar is binnen die bouwcontouren wel ruimte voor
nieuwbouw. Langs de Voorweg verschijnen nieuwe huizen en
dichter bij de Ringvaart is er ruimte voor een speciaal project. ‘De
gemeente heeft een vereniging opgericht om zestien woningen te
realiseren. De doelgroep is bepaald: starters op de woningmarkt.’
Een logische keuze, omdat er in het dorp verder geen voorzienin
gen zijn. En die nabijheid van voorzieningen zoals bijvoorbeeld
winkels is voor de plaats van een woongroep van senioren essen
tieel. Na een informatiebijeenkomst in Nieuwe Wetering konden
belangstellenden zich inschrijven. Vervolgens is er geloot voor
deelname. ‘Het voortraject is onder leiding van de gemeente voor
de toekomstige bewoners gedaan, maar nu moeten de leden van
de vereniging het verder zelf doen.’

GROND GEZOCHT

Terug naar Oud Ade en de groep senioren die op zoek was naar
een geschikt stuk land om een woongroep te realiseren. De
leden van de groep hadden hun oog laten vallen op een terrein
ten zuiden van het dorp achter de bestaande bebouwing. Het
project is uiteindelijk overgenomen door woningbouwcorpora
tie MeerWonen, die op de plek woningen realiseert. Hans: ‘De
ideeën van de groep senioren worden nu binnen dat project
van de corporatie uitgevoerd.’ Dat de moeizame zoektocht naar

geschikte grond niet typisch iets is voor Kaag en Braassem – of
voor de gehele Randstad – bewijst de ervaring van een initiatief
groep in Culemborg. Al jaren probeert een groep senioren in deze
gemeente het ideaal van een woongroep te verwezenlijken, maar
krijgen ondanks hun verwoede pogingen nog steeds geen goede
plek in handen. Plekken genoeg, maar steeds is een ander – een
projectontwikkelaar – hen voor. ‘We willen wel grond kopen van
de gemeente, maar de overheid heeft zelf niet veel grond,’ zegt
voorzitter van de groep Jeannette Dhondt. En bij gebrek aan
grond van de gemeente, moeten zij zich richten tot particuliere
grondeigenaren.

COLLECTIEF PARTICULIER
OPDRACHTGEVERSCHAP

Datzelfde probleem kent ook Kaag en Braassem, weet Hans
Démoed. In de officiële bewoording van de gemeente heet dat:
‘buiten Braassemerland heeft de gemeente geen grondpositie’.
‘We bepleiten dat er ruimte moet zijn voor particuliere bouwprojecten, maar je bent ook als gemeente afhankelijk van
derden en dat maakt het ingewikkelder.’ De gemeente heeft dan
ook contractueel laten vastleggen dat er in dit grote project ruim
te moet zijn voor tien procent particulier opdrachtgeverschap.
Dat kunnen projecten van meerdere woningen zijn of aparte
bouwkavels. Het Braassemerland is toch wel groot genoeg om
een hoekje vrij te houden voor de bouw van woningen – hele hui
zen of appartementen – voor een doelgroep als senioren? Op
zich wel en de gemeente wil maar al te graag. Maar er is een
probleem: in Braassemerland zijn door de gesloten samenwer
king al veel zaken vastgelegd met projectontwikkelaars. De
gemeente heeft maar beperkte zeggenschap over de bouwplannen voor Braassemerland. De gemeente wil geen eigen
grond en ook niet zelf ontwikkelen. De gemeente wil het risico
van projecten niet lopen. Dat heeft ook de gemeenteraad uitge
sproken. Hans: ‘We willen mensen uitdagen om als collectief
particulier opdrachtgeverschap (CPO) een project te starten,
maar zo’n CPO moet zelf met de grondeigenaar onderhandelen.’

BUUR VAN HET BRAASSEMERLAND

Bij initiatiefgroep Beste Buur Braassem (BBB) in Roelofarends
veen is er succes. Het geheim? Eén van de deelnemers aan het
project is tevens grondeigenaar. Drie jaar geleden begonnen Nel
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en Egbert Elstgeest samen met Anne Marie en Gijs Korevaar het
traject om een woongroep te starten aan de kop van de Noorderhemweg vlak bij het Braassemermeer. In eerste instantie zou
het een groep onder de vlag van stichting Knarrenhof worden.
Maar BBB wilde liever het roer niet uit handen geven. In de tussentijd groeide de groep geïnteresseerden. De koppeling van het
BBB-project met het Braassemerland leek uiteindelijk de oplossing, maar bleek toch ingewikkeld. Door betrokkenen van het
Braassemerland werden vraagtekens gezet bij het initiatief. De
gemeente hakte de knoop door en knipte Beste Buur los van het
Braassemerland. En daarmee kon het project door en de vergunningen aangevraagd worden. Volgend jaar start de bouw en is
het project in vijf jaar gerealiseerd. Dat is snel, weet de Landelijke
Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO) , die
woongroepen bijstaat en tips geeft. Volgens deze organisatie,
waarbij tientallen woon- en initiatiefgroepen zijn aangesloten,
duurt het in Nederland gemiddeld tien jaar voordat een eerste
plan is omgezet in woningen voor een groep senioren.

PLANNEN IN DE DORPEN

Integraal Kind Centrum. Hans Démoed: ‘Een woongroep zou
heel goed op de plek van die school kunnen komen. Dat is
eigen grond van de gemeente en een gebouw voor gemeenschappelijk wonen is gemakkelijker te realiseren. Zeker als het
door de dorpsraad wordt aangejaagd.’ Ook in de kernen Hoogmade en Leimuiden zijn initiatieven, maar die hebben nog niet
tot iets concreets geleid. In Leimuiden is wel een plan om tiny
houses te bouwen. Dat zou als voorbeeld voor andere dorpen
kunnen werken, verwacht de gemeente.

VAN WENS NAAR WOONGROEP

Heb je zelf de ambitie of plannen voor een gemeenschappelijk
wonen project? Houd dan rekening met een lange doorlooptijd.
Hans: ‘De ervaring leert dat het proces van planning en bouw veel
tijd in beslag neemt. De doorlooptijd is lang. Een bestemmingsplan wijzigen kost tijd. De procedure kan een paar jaar duren. Dat
geldt voor alle bouwplannen.’ Bij bestemmingsplannen, bouwvergunningen en andere procedures die met grond en bouwen
te maken hebben, zijn veel organisaties en mensen betrokken.
‘Inspraak is hartstikke goed,’ weet LVGO-bestuurslid Hermien
Miltenburg. Zij vervolgt: ‘We willen allemaal wonen, werken,
ontspannen en reizen. Al die realistische wensen moeten een
plaats krijgen in het grondbeleid. Dat maakt de procedures
ingewikkeld, want tussen al die eisen moet een compromis
worden gevonden.’
Ook Hans wijst er nog maar eens op dat iedereen zijn of haar
zegje moet kunnen doen over bestemmingsplannen en bouwvergunningen. ‘Er komt een nieuwe omgevingswet aan voor de
inrichting van de ruimte. Maar ook in de nieuwe omgevingswet
zal één ding niet veranderen: we moeten recht blijven doen aan
de omwonenden en andere belanghebbenden.’

Het project in Roelofarendsveen lijkt te slagen, maar het is niet
het enige initiatief in de gemeente. Ook in Woubrugge is een
groep opgestaan die een woongroep wil oprichten. Het is voorlopig alleen nog een plan van initiatiefneemsters Mia Hoes en
Thea Lansbergen. Zij worden ondersteund door de dorpsraad
van Woubrugge, aldus dorpsraadvoorzitter Ben Beukenholdt.
‘Ik heb een jaar geleden een brief geschreven aan wethouder
Floris Schoonderwoerd,’ vertelt Mia. Het duurde even voordat er
contact was, maar daarna zijn er zoomsessies geweest. Een
verkenningsgesprek volgt deze maand. In de tussentijd inventariseren de initiatiefneemsters en de dorpsraad hoeveel belangstellenden er in het dorp zijn. Thea: ‘We hebben de inwoners
nog niet gepolst of er belangstelling voor is.’ Inmiddels is er ook
contact opgenomen met een vertegenwoordiger van Knarrenhof
om de startende groep bij te
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Bedrijf

Een duurzaam
droomhuis

Tekst: Yvette Hoogenboom
Redactionele samenwerking

Midden in de polder in Oud Ade wonen
Eva en Dick samen met hun zoontjes
Sev en Fos. Vorig jaar toverden ze in drie
maanden tijd hun nieuwe huis aan het
water om tot droomhuis.
Het huis in Oud Ade is van Eva’s oma
geweest. Samen met haar ouders
verhuisde ze ernaartoe toen ze tien jaar
was. Na een aantal jaren elders te hebben
gewoond, is ze weer terug op de bijzondere plek: samen met Dick en hun twee
zoontjes ruilde ze vorig jaar met haar
ouders van huis. Maar voordat ze er intrek
konden nemen, moest er eerst geklust
worden. ‘Mijn ouders hadden het huis
verbouwd toen zij er gingen wonen. De
inrichting was wat landelijker en niet
helemaal onze smaak. We stelden een
strak schema op en verbouwden in drie
maanden tijd het hele huis. We besteedden veel uit, maar staken ook zelf de
handen uit de mouwen.’ Dick vult aan:
‘Samen met vrienden en familie stripten
we het hele huis. Aan de indeling is niet
veel veranderd. We hebben een nieuwe
keuken laten plaatsen, de muren zijn gestuukt, er is beneden een nieuwe badkamer gecreëerd en er ligt een nieuwe vloer
met vloerverwarming. Zelf hebben we
veel geschilderd.’

MATERIALEN DIE LANG
MEEGAAN

Eva: ‘We hebben alle kozijnen laten
vervangen door Ploeg kozijnen. De oude
kozijnen waren niet allemaal slecht,
maar we wilden graag kunststof kozijnen
omdat ze minder onderhoud vragen. In
de woonkamer hebben de openslaande
deuren plaatsgemaakt voor een schuifpui. De deuren hadden kleine ruitjes, die
het uitzicht blokkeerden. Nu hebben we
grote ramen met een vrij uitzicht naar

buiten. We hebben gekozen voor triple
glas en merken dat het niet alleen de
warmte binnen, maar ook buiten houdt.
En daarnaast is geluid van buiten ook nauwelijks te horen. De kozijnen zijn binnen
en buiten in een matzwarte uitvoering. Dat
had ik ooit eens gezien en vond ik zo gaaf.
We houden wel van een beetje strak.’ Dick:
‘Bij alles wat we aanpakten, hebben we de
vraag gesteld: hoe lang gaat het mee?
Enerzijds vanuit het gemak. Heeft iets
veel onderhoud nodig? Maar anderzijds
ook vanuit duurzaam oogpunt. Het liefst
kiezen we voor materialen die lang meegaan, ook als we daar nu iets meer voor
moeten betalen.’ Eva: ‘En waar mogelijk
kiezen we voor energiezuinig of - besparend. Zo hebben we een warmtepompdroger en zonnepanelen laten plaatsen.
Dick: ‘Of we klaar zijn met verbouwen?
De grote projecten zijn nu wel rond.’ Eva
vult aan: ‘De basis is af en we zijn bezig
met de persoonlijke details. De badkamer boven kan nog wel een andere vloer

gebruiken en op het wensenlijstje staat
nog een nieuwe dakkapel. Dat zouden we
ook door een kunststof exemplaar willen
laten vervangen.’

WONEN OP EEN PRACHTPLEK

Eva: ‘Dick en ik komen allebei uit het dorp.
Vroeger wilde ik in de stad wonen, maar
nu weet ik: het is hier zo fijn. Zeker met
kinderen.’ Dick: ‘Ik heb nooit de wens gehad om weg te gaan. Kijk eens om je heen,
het is hier fantastisch! Ik houd van de rust.
De kinderen hebben lekker de ruimte en
we kunnen hier lekker onze gang gaan.’
Eva: ‘De plek maakt het echt uniek.’

Ook verbouwen? Ploeg kozijnen
denkt graag met je mee!
Ploeg kozijnen
Pesetaweg 45
2153 PJ Nieuw-Vennep
(0252) 500 900
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Een groene tuin
zonder groene vingers
Ook als je geen groene vingers hebt, kun je een groene
tuin met weinig onderhoud hebben. Dat betekent juist
niet dat er alleen maar tegels in de tuin gelegd moeten
worden. Kies bijvoorbeeld voor veel vaste beplanting die
jaarrond groen blijft.

WIP EEN TEGEL

Het weer wordt steeds extremer. Hevige regenbuien en lange periodes van hitte en droogte volgen elkaar op. Daarbij
krijgen we steeds vaker te maken met problemen als
hittestress en wateroverlast. Wist je bijvoorbeeld dat
stenen niet verkoelen en nauwelijks water doorlaten? Te veel
regenwater zorgt voor overlast. Meer groen gaat dit tegen.
De campagne ‘Een groener Nederland begint in je eigen tuin’
organiseert het NK Tegelwippen. Nog tot 30 september kun
je meedoen. Dit doe je door een tegel uit je tuin te ‘wippen’ en
deze te vervangen door groen. Geef je tegels op, dan worden
ze bij de Tegelteller van Kaag en Braassem opgeteld.
Bron: www.nk-tegelwippen.nl

HOVENIER UIT DE REGIO

Tips van Wiljan Visser van Visser Tuinen
‘Als je de juiste plant op de juiste plaats
neerzet, voorkom je verspilling van planten,’
vertelt Wiljan Visser. ‘Met een goed plan
voor de tuin kun je bij de aanplant rekening
houden met hoe groot planten worden,
waardoor ze elkaar uiteindelijk niet in de
weg staan. Ga voor sterke, vaste planten en
siergrassen. Wil je eetbare planten? Begin
dan met een klein moestuintje met bijvoorbeeld aardbeien, sla of tomaten, of kleinfruit als een druif of framboos. Als je niet
zoveel plek hebt, maar toch een fruitboom
wilt, kies dan voor een smal appelboompje.’ Om warmte in de tuin tegen te gaan,
adviseert hij een pergola, (dakvorm)boom
of een schutting met klimplanten. ‘Een
groene muur in de tuin absorbeert warmte. Een haag in plaats van een houten

schutting is ook goed. Als je kiest voor
een groenblijvende haag is hij niet alleen
het hele jaar mooi, maar ook goed voor
de biodiversiteit,’ vertelt Wiljan. ‘Vogels en
insecten komen erop af en kunnen zich
erin nestelen. Ook een aanrader: koop een
vogelhuisje dat geschikt is voor koolmeesjes. Wist je dat de koolmees en de
pimpelmees de natuurlijke vijand zijn van
de buxusmot?’ De laatste tip van Wiljan
gaat over het zelf aanleggen van een groen
dak. ‘Je hebt sedumcassettes, die kun je
eenvoudig op een plat dak neerleggen,
waarbij snel effect hebt. Het voordeel hiervan is dat ze tijdelijk regenwater opvangen.
De planten gebruiken het water, de rest verdampt, waardoor je minder wateroverlast in
je tuin hebt.’
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Tuinen
Tekst: Alice Bakker
Beeld: Miranda Castelein, Visser Tuinen

WEINIG
ONDERHOUD,
VEEL GROEN

• Onkruid wieden kost veel tijd.
Hoe meer bodembedekkende
planten, hoe minder onkruid de
kans krijgt.
• Groenblijvende planten laten in
de winter geen blad vallen.
• Een plant in een pot heeft meer
onderhoud nodig dan een plant
in de volle grond.
•
Vaste planten zijn blijvende
planten, eenjarigen moet je elk
jaar opnieuw planten.

HOE MAAK JE JE TUIN
DUURZAAM?

TOP 4

• Met een regenton heb je altijd water voor de
tuin en verbruik je minder leidingwater.

Deze plantsoorten hebben weinig
tot geen onderhoud nodig.

• Als je minder tegels in je tuin wilt, kun je ook
kiezen voor stapstenen in het gazon.

1

Hydrangea anomala petiolaris (klimhortensia) – Deze klimmer bloeit elk jaar uitbundig. Snoeien is niet nodig, alleen een keer
per jaar de uitgebloeide bloemen eruit halen.

•
Kies je voor halfverharding als grind of
schelpen dan heb je minder tegels en een
natuurlijkere uitstraling.

2

Geranium ‘Azure Rush’ (ooievaarsbek) –
Bloeit van mei tot ver in oktober, mits je de
uitgebloeide bloemetjes verwijdert.

•
Heb je wateroverlast in de tuin? Laat
infitratiekratten aanleggen. Deze hebben
een buffercapaciteit en geven het regenwater geleidelijk aan de grond.

3

Amelanchier lamarckii (krentenboompje)
– Bloeit uitbundig en trekt veel vogels
aan door de vruchten. Alleen dood hout hoeft
gesnoeid te worden.

•
Kies voor ledverlichting of een lamp op
zonne-energie.

4

Alechemilla mollis (vrouwenmantel) –
Kan zowel in de zon als in de (half)schaduw staan en bloeit van mei tot augustus.
Je kunt de uitgebloeide bloemen eruit halen,
maar dat hoeft niet.

Wat met liefde
is geplant,
raakt nooit
uitgebloeid
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HOVENIER UIT DE REGIO

Tips van Thijs van Berkel van Uit den Boogaard Hoveniers
‘Een groot misverstand is dat je met een
tuin met alleen bestrating minder onderhoud hebt. Het tegendeel is waar, hoe meer
tegels, hoe langer je bezig bent om het onkruid er tussenuit te halen. Hoe voller een
plantenborder, hoe minder werk je eraan
hebt. Mijn tip is om na te denken over beplanting die het hele jaar sierwaarde heeft,
zodat je het hele jaar van je tuin geniet.
En kies vooral voor inheemse planten, die
olijfboom hoort in Spanje of Italië. Wij hebben daar niet het goede klimaat voor. Kies
bijvoorbeeld voor een perenboom, die is
het hele jaar mooi.’ Volgens Thijs zijn er
drie grote items op dit moment: biodiversiteit, waterproblematiek en temperatuurreductie. ‘Wist je dat de temperatuur in de

stad op de verharding twaalf graden hoger
is dan onder een boom? Dat geeft wel aan
dat we er voor moeten zorgen dat er meer
groen is, in onze tuin.’ Thijs noemt het
een goede ontwikkeling dat steeds meer
mensen nadenken over circulair gebruik;
hergebruik. Maar ook over hun eigen ecologische voetafdruk. ‘Als je palen voor je
tuin koopt, koop je die dan uit Indonesië
of ga je voor Europees hout? Er is een
verschuiving gaande in de bewustwording
en dat is goed. We gaan van de strakke
tuin met dode materialen naar een levende tuin met een goede balans tussen verharding en beplanting.’

BLOEMRIJKE BERMEN

De bermen in Kaag en Braassem worden minder gemaaid dan je misschien
gewend bent. Alleen de zichthoeken
en de eerste twee meter van de berm
wordt nog kort gemaaid. Langs het
water wordt bewust een strook van ongeveer vijftig centimeter niet gemaaid.
Watervogels en hun jongen maken gebruik
van deze strook om uit te rusten. Wist je
dat kruiden en bloemen daardoor beter de
kans krijgen om te bloeien met als effect
dat er meer insecten op afkomen? Men
hoopt hiermee de eikenprocessierups op
natuurlijke wijze te beheersen.

Op safari
Ga op avontuur in je eigen tuin
en ontdek welke planten en
dieren er leven. Als je met een
vergrootglas of met de camera je
telefoon inzoomt op een plant of
dier, sta je versteld van wat je ziet.
Veel dieren verstoppen zich om

niet gevonden te worden door de
natuurlijke vijand, dus kijk vooral
ook onder bladeren, stenen of
objecten. Met de WWF-Seek-app
van het Wereld Natuur Fonds kun
je planten, dieren of schimmels
en hun omgeving identiﬁceren.
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KLEINE KLUSSEN IN HET
NAJAAR
• In het najaar veeg je het tuinpad, maar de
bladeren in de perken laat je liggen. Deze
worden compost, een goede bemesting. En
ook een schuilplaats voor kleine dieren.
• Sommige planten moet je echt in het najaar
snoeien, maar als het niet hoeft, snoei dan
niet alle planten kort. Als je alles afknipt
heeft de tuin in de winter geen sierwaarde
en bovendien zijn gesnoeide planten minder
beschermd tegen vorst. Snoei pas in april,
dan komen je planten veilig de winter door.
• Je hoeft niet alles op te ruimen, niets zo
mooi als een spinnenweb met dauw in de
uitgebloeide bloemen.
•
Maak een tuinplan, of laat die door een
hovenier maken, zodat je vroeg in het voorjaar de juiste planten aanplant.
•
Voorjaarsbloeiende bloembollen zoals
tulpen, narcissen en hyacinten plant je in het
najaar, vanaf september. Of ga voor minder
bekende bloembollen als allium, scilla en
camassia. Deze soorten kun je laten staan
als ze uitgebloeid zijn.

1

2

3

NAJAARSBLOEIERS
Buddleja ‘Blue Chip’ (vlinderstruik) –
Compacte en klein blijvende vlinderstruik, geschikt voor een kleinere tuin
of balkon.
1> Actaea simplex ‘Brunette’ (zilverkaars) – Chocoladebruine stengels
die contrasteren met de witte bloemen. Wordt 160 tot 180 centimeter
hoog.
2> Liriope muscari ‘Ingwersen’
(leliegras) – Geeft lichtpaarse
bloemen van juli tot oktober. Geschikt
als bodembedekker, maar kan bij late
of strenge vorst wel invriezen.

Parrotia persica ‘Vanessa’ (Perzische
toverhazelaar/Perzisch ijzerhout) –
Deze langzame groeier wordt uiteindelijk 10 tot 12 meter hoog. Heeft een
prachtige herfstkleur.
3> Sarcococca hookeriana digyna
(sarcococcastruik) – Wintergroene
heester met groene twijgen en crèmewitte, geurige bloemen.
Helleborus
‘Atrorubens’
(nieskruid, kerstroos) – De knikkende
bloemen staan op hoge stengels en zijn
oudroze van kleur.

Uit kleine zaadjes groeien
machtige dingen
DUURZAAM SPELEN
De tuin is een ontdekkingsplek
voor kinderen. Door ze bij de tuin
te betrekken, wordt het een plek
waar ze graag zijn. Dit kun je bijvoorbeeld doen door ze een nestkastje cadeau te doen, eventueel
als bouwpakket. Een nestkastje
dat door vogels gevonden wordt, is
erg leuk om samen te volgen! Heb
je een paar vierkante meter tuin
voor de kinderen gereserveerd?
Leg daar dan echt gras in. Kunstgras wordt heel snel warm. Je kunt
de kinderen ook meer bij de tuin
betrekken door ze een eigen moestuintje te geven.
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Westeinde 5, Leimuiden
� 071 331 5434
� info@vissertuinen.nl
� www.vissertuinen.nl

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

WWW.UITDENBOOGAARDHOVENIERS.NL
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Met liefde een tweede leven
Zussen Gerda en Lonneke Beuk hebben een missie. Zij starten
Be-LonGer Sustainable chairs en maken duurzaam wonen uniek
en vooral leuk! Zij repareren en restylen rieten stoelen. Hiervoor
gebruiken zij krijtverf op waterbasis. Zo krijgen de stoelen een
tweede leven. Hierbij een kleine greep uit de collectie. Gezellig
voor in huis, op de veranda of onder de overkapping!
Een deel van de collectie is te bezichtigen bij Groencentrum De Veense Bukker in
Roelofarendsveen. Kijk voor het volledige aanbod op https://be-longer.business.site of
neem contact op via 06-23651662 (Gerda) of 06-51778118 (Lonneke).

Rotan stoelen Es
met leren zitting en
leuning – € 75 per
stuk
Zwarte Rotan

leunstoel Eik – € 95

Grijze loungeset Hazelaar – € 45
per stuk

Groene loungeset Spar – € 65 per stuk

Rotan set

Jeneverbes met
zwart accent –
€ 65 per stuk

Groene lloyd
loom stoelen Den
– € 75 per stuk
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Wonen
Tekst: Alieke Hoogenboom.
Beeld: Miranda Castelein

Energie via de natuur
Rogier de Jeu (28) en Daphne Bijleveld (22)
wonen in een nul-op-de-meter-woning in
nieuwbouwwijk Westend in Roelofarendsveen.
De woning is duurzaam en wekt energie op
met zonnepanelen.
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Rogier woont sinds vorig jaar september in zijn eerste én
duurzame koophuis en in mei is Daphne bij hem ingetrokken.
’Ik had vroeger altijd al in mijn hoofd dat ik graag een huis wilde kopen. Huren vind ik zonde van mijn geld. Ik heb daarom
bewust wat langer bij mijn ouders gewoond, zodat ik flink kon
sparen. Ik heb nooit overwogen in de stad te gaan wonen. In
Roelofarendsveen heb ik alles.’

ENERGIENEUTRAAL

De nieuwbouwwoningen in Westend zijn duurzaam, onder
andere door goede isolatie. In de straat waar Rogier woont
staan vijf nul-op-de-meter-woningen. Deze woningen zijn
energieneutraal en verbruiken evenveel energie als dat wordt
opgewekt. Een nul-op-de-meter-woning heeft geen gas; alles
werkt op elektriciteit. ‘Op het dak liggen vijfentwintig zonnepanelen die de energie opwekken. Ik ben er blij mee. De
zonnepanelen liggen op gelijke hoogte met de dakpannen,
waardoor het er ook best mooi uitziet.’

KLEINE AANPASSINGEN

In 2018 hoorde Rogier van het nieuwbouwproject van Heembouw. De huizen moesten nog gebouwd worden, maar hij
was na het zien van de tekeningen tijdens de eerste open dag
meteen enthousiast. ‘Er was zelfs nog ruimte voor feedback
en kleine aanpassingen. Zo heb ik voorgesteld de witte goot
aan de voorkant van het huis wat hoger te doen. Dat zag er
naar mijn mening strakker uit. Heembouw heeft dat voorstel
uitgevoerd. Dat vind ik wel gaaf.’

SPORTSCHOOL

Wie een nul-op-de-meter-woning heeft, is wel wat ruimte kwijt
aan alle installaties. Bij Rogier vind je de technische ruimte
met de warmtepomp op zolder, dus veel last hebben ze er
niet van. Ook zit er in het huis een ventilatiesysteem dat de
in- en uitvoer van schone lucht regelt en ervoor zorgt dat er
geen warmte en kou uit een kamer ontsnapt. Dat scheelt veel
energiekosten. Op zolder is er in elk geval nog genoeg ruimte
over voor een sportschool. ‘In januari moesten tijdens de
lockdown de sportscholen dicht. Ik sport heel graag en ik heb
thuis de ruimte, dus heb ik een hele set aangeschaft.’

GOED VOOR JE PORTEMONNEE

Rogier zou het kopen van een nul-op-de-meter-woning
iedereen aanraden. ‘Een duurzame woning is interessant
voor je portemonnee en ook nog eens goed voor het milieu.
De energiemaatschappij waar ik ben aangesloten, heeft een
mooie regeling. Als ik minder energie verbruik dan ik opwek,
krijg ik dat geldbedrag terug. Ik krijg elke maand een mailtje
en zo kan ik goed in de gaten houden hoeveel energie we
verbruiken.‘ In het andere deel van de straat waar hij woont,
hebben de woningen geen nul-op-de-meter. Die huizen waren
zo’n tienduizend euro goedkoper. ‘Maar als ik nu al kijk
hoeveel geld ik in een jaar kan besparen, valt dat verschil best
mee. Vorig jaar heb ik vierhonderd euro teruggekregen. Dat
is toch lekker.’
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De bodem
warmtepomp.

‘Vroeger had ik al in mijn
hoofd dat ik een huis wilde
kopen. Ik heb wat langer
bij mijn ouders gewoond,
zodat ik flink kon sparen’
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Dit is het ventilatie
met warmteterug
winningssysteem.
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Hoe woon jij op latere leeftijd?

Denk er nu alvast over na
Wonen in een fijn huis, dat willen we allemaal. Het
liefst ook zo lang mogelijk zelfstandig. Maar hoe
blijf je langer zelfstandig en wat verstaan we onder
toekomstbestendig wonen? Financieel adviseur
wonen Betty Overdevest vertelt erover en legt uit
wat Rabobank voor je kan betekenen.
De meeste 65+’ers houden van de buurt
waar ze wonen en blijven er graag zo
lang mogelijk. Men wil veelal wel kleiner wonen, maar een appartement of
ouderenwoning is in de vertrouwde
omgeving niet altijd beschikbaar. En
ga je met pensioen, dan gaat je inkomen er mogelijk op achteruit. Je
woning is wellicht een stuk meer
waard dan waar je het voor gekocht
hebt, maar het geld zit, zoals dat heet, in
de stenen. ‘Rabobank kan helpen met
een overwaardeplan. Hiermee kun je
makkelijker blijven wonen waar je
woont met een aanvulling van inkomsten vanuit de hypotheek,’ vertelt Betty. ‘Toekomstbestendig wonen
betekent ook veilig en gezond wonen,
in een vertrouwde omgeving. Maar
soms zijn daar aanpassingen voor
nodig. Op duurzaam gebied, maar ook
op gebied van letterlijke veiligheid; je
vertrouwd voelen.’

Kijk anders naar je woning

Samen met Interpolis heeft Rabobank
het platform IkWoonLeefZorg.nl opgericht, waar je praktische informatie
vindt over toekomstbestendig wonen;
nuttige links en handige oplossingen
over langer zelfstandig wonen, zorg,
sociale contacten en financiën. Betty:
‘Op de website staat informatie over
allerlei regelingen op gebied van duurzaamheid, veilig wonen, mogelijke
aanpassingen en nog veel meer. Er is
veel onduidelijk op dit gebied, maar er

is vaak meer mogelijk dan je denkt.’
Een handige tool op het platform is de
50Plus WoonTest, waarmee je kunt bepalen of jouw woning klaar is voor de
toekomst. Met de uitkomst van deze
test ontdek je waar je tegenaan loopt.
De test helpt je met andere ogen naar
je woning kijken. ‘In vijf minuten weet
je meer,’ aldus Betty. ‘Kun je blijven of
kun je beter verhuizen? Wat heb je in
een eventuele nieuwe woning nodig?
Of welke kleine verbouwing is er nodig om de woning voor langere tijd
geschikt te maken? Sommige tips zijn
erg voor de hand liggend, maar soms
gaan je ogen erdoor open.’

Alle informatie op één plek

IkWoonLeefZorg.nl is een handige
kennisbron voor ouderen, maar ook
voor hun mantelzorgers. De vier miljoen mantelzorgers in ons land combineren de zorg voor hun naasten vaak
met hun werk, gezin en eigen leven.
Dat valt niet altijd mee. ‘Voor hen is
het platform een goede start, een plek
waar ze terechtkunnen als er iets geregeld moet worden. De bundeling van
alle informatie op één platform scheelt
mantelzorgers veel tijd en moeite,’ vertelt Betty. ‘In het dossier Mantelzorg
staan financiële tips, maar ook wat je
kunt doen bij stress, in vakantietijd of
hoe je de zorg combineert met je werk.
Zo leer je er of je recht hebt op zorgverlof of dat je eventueel ontheffing kunt
krijgen van een sollicitatieplicht. Voor

elke situatie zijn tips te vinden.’

Ervaringen delen

De website IkWoonLeefZorg.nl en de
tweewekelijke nieuwsbrief waar je je
voor kunt inschrijven zijn al handig,
het gratis bijbehorende e-magazine
‘Fijn Wonen’ van het platform is daar
een mooie aanvulling op. Betty: ‘Daar
lees je in welke stappen je kunt zetten in verduurzaming. Een woning met
energielabel A levert gemiddeld tien
procent meer op bij verkoop, in vergelijking tot een woning met energielabel
D. Maar hoe kom je tot dat energielabel?
In het digitale magazine staan verhalen over hoe andere mensen
toekomstbestendig wonen invullen.
Door te verhuizen naar een levens
bestendige bungalow bijvoorbeeld.
Of door te kiezen voor gezamenlijk
zelfstandig wonen in een woongroep
voor ouderen. Daar ben je nooit alleen en is hulp dichtbij. Ervaringsverhalen spreken aan. Want wanneer
neem je die moeilijke beslissing? Als
je minder mobiel bent of probeer je dat
voor te zijn?’ Het e-magazine is daarnaast gevuld met gezonde recepten en
bewegingstips. ‘Ook dat hoort bij
levens
bestendig wonen en ook hiervoor geldt: er kan vaak meer dan je
denkt.’

Advies en subsidies

Rabobank helpt mensen aan hun
financieringen, maar kan ook mee-
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Wonen
Tekst: Alice Bakker
Beeld: Miranda Castelein
Redactionele samenwerking

‘Toekomstbestendig wonen
betekent veilig en gezond wonen,
in een vertrouwde omgeving’

denken over verduurzaming van de
woning. Het is niet zo dat Rabobank
aanpassingen aan je woning kan regelen, maar ze kunnen je wel in contact
brengen met een adviseur op gebied
van duurzaamheid. ‘Voor het laten uitvoeren van dak-, vloer- of muurisolatie
zijn ruimere ﬁnancieringsmogelijkheden. Een geïsoleerde woning is meer
toekomstbestendig. Maar ook zoiets
als vloerverwarming kan de woning
comfortabeler maken. Wij linken onze
klanten naar een externe partij of we
weten meer over de geldende subsidiemogelijkheden. Op www.rabobank.
homeqgo.nl kun je een gratis huisscan
doen, waarbij je in een paar minuten
inzicht krijgt in welke maatregelen
geschikt zijn voor het verduurzamen
van jouw woning.’

KIJK EENS...

...op www.ikwoonleefzorg.nl.Daarkun
je je abonneren op de nieuwsbrief en
kun je het e-magazine over toekomstbestendig wonen downloaden.

MEER WETEN?

Wil je meer weten over het
overwaardeplan? Maak
dan een afspraak met
Betty Overdevest via 0887226600 of via
ﬁnancieeladvies.kring.
lh@rabobank.nl.
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Zo maak je
je huis
energiezuiniger

Inge van der Meer

Je huis verduurzamen is niet alleen goed voor het milieu,
maar ook voor je portemonnee. Isoleren, ventileren, opwekken,
reduceren… Waar begin je als huiseigenaar? Elsbeth Haasdijk
van Hier! kreeg advies van energiecoach – en wethouder –
Inge van der Meer en Duurzaam Bouwloket-adviseur Wouter Ellis.

Accountmanager Elsbeth Haasdijk
woont samen met haar gezin in een
huis uit 1992. Ze is benieuwd welke
duurzame stappen ze de komende
tijd kan zetten. Een energiezuinigere
woning is namelijk niet alleen vaak
veel comfortabeler; hij bespaart je ook
nog eens geld. En dat niet alleen: door
je huis te verduurzamen draag je ook
bij aan het terugdringen van de CO2uitstoot. Wouter Ellis: ‘Het klimaat verandert doordat de temperatuur op aarde
stijgt. Dat komt doordat er steeds meer
broeikasgassen zoals CO2 in de lucht
zitten. Door met z’n allen te werken aan
duurzame alternatieven kunnen we de
uitstoot verminderen en de aarde wat
beter achterlaten. In 2050 willen we
netto geen CO2 meer uitstoten. Dit
houdt in dat we nog wel CO2 kunnen
uitstoten, maar dat we elders moeten
compenseren door CO2 bijvoorbeeld uit
de lucht te halen en op te slaan. Iedereen kan hieraan meehelpen en in bijna
elk huis valt winst te behalen.’

Stap voor stap

Isoleren en verduurzamen kan voor elk
budget. Begin klein en denk na over de
vervolgstappen. Wouter Ellis: ‘De eerste
stap is nadenken waar je energie
verliest en wat je kunt doen om die
energie in huis te houden. Je kunt

bijvoorbeeld tochtstrippen plaatsen,
cv-leidingen isoleren en radiatorfolie
plakken. Met een folie win je stiekem
al heel veel. Staat een radiator voor een
raam of een buitenmuur? Dan gaat er
warmte verloren. Plak de folie achter
of op de achterkant van de verwarming
en de warmte straalt alleen de kamer
in.’ Inge van der Meer vult aan: ‘De
energiecoaches gebruiken warmtecamera’s om in kaart te brengen
of een buitenmuur warmte doorlaat. Op de buitenmuur van een huis
zonder spouwmuur meten we soms
wel vijftig graden. Het is zonde dat
de muur verwarmd wordt.’ Wouter:
‘Als je groter gaat denken, dan kijk je
naar het isoleren van de woning met
bijvoorbeeld spouwmuur- en dakisolatie. Warmte stijgt op en de kou komt
naar beneden. Als je het dak isoleert,
blijft de warmte in het huis. Hierbij
is goede beglazing heel belangrijk.’ In
het huis van Elsbeth zit dubbelglas.
Dubbelglas heeft een levensduur van
vijfentwintig tot dertig jaar. Daarna
gaat de warmte-isolatie van het glas
fors achteruit. Wouter: ‘Ook al is het
glas niet stuk: het voortijdig vervangen van dubbelglas – dat gemakkelijk
gerecycled kan worden – is op de lange
termijn een betere beslissing. Over een
langere periode geef je minder geld uit.’

Wouter Ellis

Inge: ‘De energiecoach neemt tijdens
een huisbezoek handige tools mee. Zo
ook dit kaartje met een thermometer,
een gratis hulpmiddel om te peilen wat
de temperatuur van je glas is en om
te checken of je warmte-isolatie nog
intact is.’ Wouter: ‘Het kan voor Elsbeth
heel interessant zijn om over nieuw
glas na te denken. De oppervlaktetemperatuur van ouder dubbelglas is,
als het buiten vriest, aan de binnenzijde ongeveer 13 graden. Bij HR++ glas
is dit 17 graden. Dat scheelt toch al vier
graden. Het is het verschil tussen kou
voelen en niet meer voelen, en wel
of geen vocht op de ramen hebben.
Om nog meer warmte binnen te houden kun je ook voor driedubbel glas
kiezen. Vaak moet je dan ook wel je
kozijnen vervangen.’

Een frisse wind

Ventilatie is goed voor je gezondheid.
Daarom is het belangrijk dat je in huis
voor verse lucht zorgt. In geïsoleerde
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WIST JE DAT…

…je ramen beter lange tijd op
een klein kiertje kunt zetten
in plaats van elke ochtend
tien minuten open? Door te
luchten gaan de CO2-waarden
naar beneden, maar zodra je
het raam dichtdoet lopen ze
weer snel op. Het raam openlaten met de verwarming aan
is natuurlijk geen goed idee.

Elsbeth Haasdijk

huizen gaat die luchtverversing niet
vanzelf. Wouter: ‘Als mens ademen we
CO2 uit. Te veel CO2 is slecht voor je.
Door te ventileren gaat de CO2-waarden
in huis omlaag. Door een CO2-meter
aan te schaffen krijg je inzicht in de
waarden in jouw huis. Ventileren kan
op verschillende manieren. Zet de
deuren, ramen en roosters open voor
natuurlijke ventilatie. Vrijwel alle huizen die na 1980 gebouwd zijn hebben
een mechanische ventilatie die continu lucht afzuigt. De huizen van de
laatste jaren hebben een gecontroleerd
systeem dat lucht toe- en afvoert.’ Inge
vult aan: ‘Ik heb zelf een nieuw huis.
Zo’n mechanische ventilatie kan herrie
maken, maar ventileren is wel belangrijk. Daarom heb ik in de onverwarmde
slaapkamers de ramen en deuren open,
en houd ik met een meter in de gaten
wat de CO2-waarden in alle ruimtes van
het huis zijn. Het ventilatiesysteem
is nu zo afgesteld dat het alleen aangaat als de CO2-waarde te hoog is.’

Duurzaam opwekken

Als je in huis je isolatie en ventilatie
hebt verbeterd kun je nadenken over
de volgende stap: hoeveel elektra heb
je nodig en hoe kun je die duurzaam
opwekken? Je kunt er bijvoorbeeld
voor kiezen om mee te doen met een
duurzaam lokaal energieproject of om
zelf energie op te wekken.
Op het huis van Elsbeth staat al een
dakkapel op de zonkant: de vaak gekozen plek voor zonnepanelen. Is
het met een dakkapel dan wel haalbaar om zonnepanelen te plaatsen?
Wouter: ‘Het hangt ervan af hoeveel
ruimte eromheen overblijft. Het kan
ook een overweging zijn om de panelen op de dakkapel te plaatsen.’ Inge:
‘Zonnepanelen hoef je niet per se
naar het zuiden gericht te plaatsen.
In oostwest-richting is zelfs beter.
Dan pak je de ochtenden én avonden.
Je hebt dan lang zon.’ Wouter: ‘Kijk
vooral naar de momenten waarop jij de

meeste stroom gebruikt, daar kun je de
plaatsing van de panelen op aanpassen. Als ze richting het zuiden liggen,
dan wek je vooral om 12.00 uur energie op.’ Na het duurzaam opwekken
van elektriciteit kun je kijken naar het
verwarmingssysteem van je woning.
Wouter: ‘Als alle voorgaande stappen zijn doorlopen, kan er een keuze
gemaakt worden uit verschillende verwarmingssystemen. Deze zijn grofweg
in te delen in twee categorieën: een individuele oplossing zoals bijvoorbeeld
een warmtepomp, of een collectieve
oplossing zoals een waterstofgasnetwerk of warmtenet. Elk huis is na wat
aanpassingen geschikt hiervoor. De
enige voorwaarde is lage temperatuurverwarming in huis zoals vloerverwarming of extra dikke radiatoren. Die
lage temparturen zijn essentieel. Het
is nogal een verschil of je water van
nul naar veertig graden of van nul naar
tachtig graden moet verwarmen.’
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AAN DE SLAG!

Heb je een huis en ben je benieuwd
waarop je kunt besparen? Schakel
de experts in, die helpen je graag! In
Kaag en Braassem zijn er verschillende initiatieven waar je je terecht kunt.

Snelle en simpele tips

Isoleren, ventileren en opwekken?
Check. Zijn er nog meer dingen die je
kunt doen om energie te besparen?
Wouter: ‘Kijk eens naar het sluipverbruik. Laat je tv niet op stand-by staan
en je oplader van je telefoon niet in het
stopcontact zitten. Het sluipverbruik
loopt al snel op tot vijftig tot honderd
euro per jaar dat je weggooit vanuit
zogenaamd gemak. Zet apparaten dus
echt uit.’ Inge vult aan: ‘De energiecoach loopt dit soort apparaten met
je na. We zien regelmatig de energievretende oude vriezer of koelkast in
de schuur. Het energiegebruik, waarop
je bespaart door een nieuwe te kopen,
dekt de investering ervan. Het verschil
qua energieverbuik van een oude – van
voor 2005, toen het energielabel werd
ingevoerd – en een nieuwe koelkast
scheelt vaak honderden euro’s per jaar.
Het loont dus echt om oude apparaten
te recyclen.’ Wouter: ‘Gloeilampen kun
je beter vervangen door led. Die zijn
tien keer energiezuiniger dan hallogeenlampen. En gaan ook nog eens
tien keer langer mee. Ledlampen zijn
daarnaast een stuk goedkoper geworden. Een ander stukje bewustwording
is de thermostaat omlaag zetten als
je van huis gaat. Elke graad die je de
thermostaat lager zet, is ongeveer zes
procent besparing op de gasrekening.
En kijk naar de aanvoertemperatuur
van de cv-ketel. Die kun je op 60 graden
zetten. Het grootste deel van het jaar
kun je met een lagere temperatuur uit

de voeten. Als het extreem koud is moet
je hem misschien even terugdraaien.’
Inge: ‘Op www.zetmop60.nl staat voor
elke ketel stap voor stap uitgelegd hoe
je dat kunt doen. Heel simpel, je kunt
er niets verkeerd aan doen.’ De belangrijkste tip? Verduurzaam stap voor
stap. Kijk wat je nu kunt doen, wat je
kosteloos kunt doen en waarvoor je
wilt sparen. Zo maak je een plannetje
voor een huis waarmee je uiteindelijk
voornamelijk geld bespaart en draag je
bij aan een duurzame toekomst.

Tip!
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ENERGIECOACH
De vrijwillige energiecoaches –
allemaal inwoners van Kaag en
Braassem – komen bij je thuis en
geven je kosteloos advies op maat.
Ze kijken naar je huis en situatie, en
delen handige tips.
> Ga op www.kaagenbraassem.nl
via het menu ‘Duurzaamheid’ naar
‘Energieadvies op maat eigen woning’
voor meer informatie
DUURZAAM BOUWLOKET
Gemeente Kaag en Braassem werkt
samen met Duurzaam Bouwloket; dit
loket geeft je kosteloos en onafhankelijk advies.
> Kijk op www.duurzaambouwloket.
nl, bel 072-7433956 of mail
info@duurzaambouwloket.nl
LEIMUIDEN DUURZAAM
Woon je in Leimuiden? Dan kun je aankloppen bij Leimuiden Duurzaam. Dit
bewonersinitiatief verzorgt voorlichtingsavonden en heeft buurtgeleiders
waar je met je vragen terecht kunt.
> Kijk op www.leimuidenduurzaam.nl
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‘Iedereen zal concessies
moeten doen’
Beslissingen doorvoeren op het gebied van duurzaamheid is
lastiger dan je denkt, zo ervaart Samen voor Kaag en Braassem.

Toch: verandering zal er moeten
komen. De energietransitie hijgt heel
Nederland en dus ook onze gemeente
in de nek, er is een regionale samenwerking op dat gebied met twaalf
andere gemeenten, met elk zo z’n
verantwoordelijkheden. Er wordt gesproken over het aardgasvrij maken
van wijken en woningen – ‘Voor bestaande woningen valt dat nog niet
mee’ –, over nieuwe initiatieven als
warmte winnen uit de Braassem,
en bijvoorbeeld over windmolens.
Sandra: ‘SVKB zet wel in op verandering,
maar kijkt ook naar de veiligheid en
gezondheid van de inwoners. Voor wat
betreft de windmolens – die inderdaad
voor onze regio worden benoemd in de
regionale energietransitie – vinden wij
dat we vooral moeten kijken naar plekken waar dat veilig kan. ‘Landschapsvervuiling’ en ‘not in my backyard’ vind
ik daarbij geen argument. Iedereen zal
concessies moeten doen om de aarde
voor het nageslacht te behouden.’
Zo’n energietransitie heeft 2030 als ijkdatum, maar het gaat erom wat je nú al
kunt doen, vindt Kees. ‘Het is belangrijk om een omwenteling in te zetten,
de ene kleine stap lokt dan de andere

Gaan voor het geld?

Sandra: ‘De duurzaamheidsdiscussie
is vaak gekoppeld aan geld verdienen,
hoeveel het ons oplevert. Het moet bij
iedereen doordringen dat dat níet het
belangrijkste is. Het is goed voor het
milieu, het klimaat.’ En – groter gezegd
– voor het voortbestaan van de wereld.
Jack: ‘Gelukkig zie je dat veel mensen
uit eigen beweging al zonnepanelen op
het dak hebben.’ Sandra: ‘Maar je kunt
ook klein beginnen, zoals een stoffen
groente- en fruitzakje meenemen naar
de supermarkt.’
Ook grotere keuzes moeten worden
gemaakt, zoals dus die windmolens.
Jack: ‘Maar wat als we foute keuzes
maken, er later betere manieren zijn
van energie opwekken en die molens weer weg moeten?’ Sandra:
‘Het lastige is, dat wéét je niet: Je
wéét niet of we over drie jaar opeens
energie kunnen maken van waterstof.
Of we daar dan op moeten wachten?
Ik denk het niet.’ Kees: ‘Als je keuzes
moet maken, maak je ook weleens
foute. Daar leer je meer van dan van
goede, dus huppekee. Achteraf spijt,
dat zal best wel, maar stilzitten is
geen optie.’

VA N E M
M

K EE S U IT D EN

E R IK

BOOGAARD

Agrarische sores

‘In ons gebied hebben altijd boeren
gewoond, iedereen deed het op z’n
eigen manier. Nu blijkt dat dat
milieu- technisch niet langer meer zo
kan, er staan grote veranderingen
op stapel. Kees: “Persoonlijk ben ik
groot voorstander van het hebben van
een (regionale) agrarische regisseur
om met deze problematiek aan de slag
te gaan”.

JAC K K L

IJ N S T R

Redactionele samenwerking

Not in my backyard

SANDRA

uit. Verandering is het belangrijkste
– dat kan ook met kleine initiatieven,
dat hoeft niet altijd doordat de politiek dit oplegt. We doen het ook best al
goed met z’n allen.’ Jack: ‘Maar het kan
nog beter, want bijvoorbeeld die tuin
verharden, dat moeten we niet doen. En
zet een regenton in de tuin, regenwater
is veel beter voor je planten dan kraanwater. We moeten ons er nog meer in
gaan verdiepen en nóg meer eigen
verantwoordelijkheid nemen. Want de
natuur is bezig ons te laten beseffen
dat we móeten veranderen.’

Tekst: Jeannette van Haastert Beeld: Miranda Castelein

Hier!
sprak
met
SVKB-raadslid
Sandra van Emmerik, bestuursvoorzitter Kees Uit den Boogaard
en burgerlid Jack Klijnstra over dit
‘grote en daarmee lastige onderwerp’,
aldus Sandra. ‘Iedereen wil stappen
maken, maar er zit geen begin en
eind aan het onderwerp. Het gaat om
heel veel veranderingen die constant
gaande zijn. Nieuwe ontwikkelingen
maken steeds dat iets er opeens heel
anders uit kan gaan zien. Wanneer doe
je iets op het juiste moment?’

A

Samen voor Kaag en Braassem; de lokale verbinding
info@samenvoorkaagenbraassem.nl
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CDA Kaag en Braassem stelt voor:

Johan Hoogendoorn…

Tekst: Alice Bakker

Redactionele samenwerking

…is raadslid, woont met zijn vrouw en drie dochters
in Woubrugge. Hij zet zich vanaf 2008 in voor het CDA
en is sinds twee jaar raadslid.
Rentmeesterschap noemt Johan het
belangrijkste speerpunt van zijn partij.
‘We moeten de wereld minstens zo
mooi doorgeven als hij nu is. We kunnen niet doorgaan met vervuilen, dan
zadelen we anderen met onze problemen op. Dat stopt niet bij het scheiden
van afval; we moeten nog meer energie
besparen en bijvoorbeeld biologische
bestrijdingsmiddelen inzetten. Je kunt
de wereld maar één keer slopen.’
Als kwekerijmedewerker en hobbyimker heeft Johan oog voor de kleine
dingen. ‘Waar een ander een mooie

auto ziet rijden, zie ik de mooie
bloemetjes aan de kant van de weg.
Net als de rennende hazen in het open
landschap. Dat moeten we proberen te
bewaren, maar we moeten wel realistisch blijven. Er moet iets gebeuren met
zonnepanelen of windmolens. Wat mij
betreft waren de zoekgebieden voor de
windmolens te dicht bij de bebouwing.
Laten we reële gebieden zoeken en
zorgen dat men kan participeren. Als
een windmolen van het dorp is, wordt
het een gezamenlijk project. Stel dat
een buurthuis of vereniging mee kan
delen in de winst.’

www.cda.nl/zuid-holland/kaag-en-braassem

Het gevoel van rentmeesterschap
heeft Johan met de paplepel ingegoten
gekregen. ‘Ik heb geleerd te kijken
naar het geheel. Soms moet je jezelf
opofferen voor een ander. We zijn met
zijn allen verantwoordelijk. Vanuit
mijn achtergrond is het niet vreemd
dat ik gekozen heb voor het CDA.’
Een reden voor anderen om in de
politiek actief te zijn noemt Johan de
informatievoorsprong. ‘In de raad zitten is een sociaal gebeuren met korte
lijnen. Maar je moet wel mee met wat
iedereen wil, niet met wat voor jezelf
het beste uitkomt.’

cdakaagenbraassem@gmail.com, 06-54677483

Wil jij iets betekenen voor een ander?
De parochiefederatie

Als Rooms-Katholieke parochiefederatie in het Groene Hart
weten we ons geïnspireerd door Jezus Christus en geroepen
om Zijn leerlingen te zijn. Dat kan op vele manieren. Het is
onze missie om Gods liefde, die ons beweegt, door te geven
in woord en daad. En ook jij hoort daarbij!
Onze parochiefederatie heeft zo’n 21.000 leden die samenkomen in twaalf kerken, waar we ons geloof beleven. Maar
ook daarbuiten willen we kerk zijn met aandacht voor elkaar
en oog voor mensen buiten de eigen kring: kerk in en voor de
buurt. Openheid, nabijheid en gastvrijheid staan hoog in ons
parochievaandel. En ook jij hoort daarbij!

Actief worden als vrijwilliger

Wil je als vrijwilliger actief worden, dan kan dat op vele
manieren. Er is altijd wat te doen dat bij je past:
> Lid worden van een van de vele koren
> Onderhoud en verzorging in en aan gebouwen, de tuin etc.
> Meepraten over parochievernieuwing
> Begeleiden van (buiten)kerkelijke activiteiten en projecten
voor oud en jong
> Administratief / ﬁnancieel werk in het bestuur of op het
secretariaat

H04 ADV.indd 42

In iedere parochiekern is wel wat te doen, dus kijk eens
op de website https://rkgroenehart.nl/ en neem contact
op met het secretariaat (info@rkgroenehart.nl).
Je bent van harte welkom!

Jongeren

Contact met kinderen en jongeren en jong volwassenen
(8 - 25 jaar) vindt de federatie van groot belang. Met hen
willen we nieuwe initiatieven ontwikkelen die bijdragen
aan parochievernieuwing en de verbinding tussen kerk
en samenleving en tussen mensen onderling.
We willen in alle parochiekernen actief aan de slag
met een jongerenwerker die zich inzet voor de doelgroep
kinderen, jongeren, jong volwassenen.
Wil je meer weten over
de activiteiten van deze
groepen, het werk van zo’n
jongerenwerker of ben je
geïnteresseerd om aan te
sluiten, mail dan naar
info@rkgroenehart.nl en
laat je informeren.

07-09-2021 17:53

Mijn Kaag & Braassem
Rien Zwaal uit Leimuiden is interieurarchitect. Hij groeide op in de Dorpsstraat
waarin hij een aantal jaren geleden weer
terugkeerde. Met veel plezier!

Waarom Leimuiden?

‘Leimuiden is al vanaf mijn tiende mijn tweede hometown.
Ik verhuisde met mijn ouders mee die hier hun geluk kwamen zoeken. Ik groeide op in ‘de kuil’ en woonde later in de
Dorpsstraat, tegenover de Dorpskerk. Niet geboren, maar wel
getogen in dat kleine maar o zo veilige dorpje tussen de
Braassem en Westeinder.’ (1)

1

5

Terug in de Dorpsstraat

‘Tijdens mijn schooltijd werkte ik als hulpje bij de lokale kruidenier in Dorpsstraat. Na mijn studie en diensttijd werkte ik er
als winkelier. Tot een jaar of twintig geleden. Ik trok als
interieurarchitect de weide wereld in. Vier jaar geleden keerde
ik terug in de Dorpsstraat. Niet tegenover de kerk, maar er
ongeveer naast. Het is hier goed wonen. Leimuiden is een
warm dorp en lekker dicht bij uitvalswegen waarmee je alle
kanten op kunt.’ (2)

2

Verbeteringen

‘Nu ik weer regelmatig het dorp binnenrijd, zie ik gelukkig de entree en het dorpshart langzaam verbeteren. Dat was nodig ook!
Leimuiden – door mij altijd gekenschetst als ‘het eerste dorpje
na Schiphol’ – had behoorlijk wat achterstallig onderhoud.
Jaren van stilstand zorgden ervoor dat er voor jonge mensen
bijna geen huizen gebouwd werden, lokale verenigingen hielden maar net hun hoofd boven water, winkels verdwenen…
Maar gelukkig: er wordt in Leimuiden weer gebouwd en er is
ontwikkeling naar de toekomst!’ (3)

3

Grote held

‘Ondanks dat Maarten van Roozendaal – mijn grote tekstheld –
ooit schreef ‘Je kunt een dorp wel verbouwen, veel verandert er
niet’, zie ik Leimuiden wel veranderen en verbeteren. Mee in de
vaart der volkeren en niet blind voor de noodzakelijke groei om
ook de komende vijftig jaar vooruit te kunnen.’ (4)

5
4

Genieten

‘Ik schaats, als de vorst het toelaat, op de Leimuidense landijsbaan, wandel elke week een rondje Drecht of neem een
willekeurig laarzenpad. Ik geniet hier weer! (5)
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Inspiratie
opdoen
voor thuis
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.
Nieuw in onze showroom inloopkasten
van het italiaanse merk Sangiacomo.
Maak een afspraak met een van onze
adviseurs om jouw woonwensen te
bespreken.
www.carpentier.nl

Carpentier Keukens & Wonen / Oosteinderweg 91 / 1432 AG Aalsmeer / 0297 - 383280

Voor al uw schilderen behangwerk!

Groencentrum

‘T gras is
altijd groener
bij de Bukker
Heel veel
soorten gras
nu bij de
Veense… Bukker
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www.rietbroekmakelaardij.nl
info@rietbroekmakelaardij.nl

071 - 331 04 53

Geachte kweker of tuinder, wilt u stoppen met
uw bedrijf in Kaag en Braassem?

Wij zoeken ruimte voor ruimte.
Sierteeltgrond of kassen.

Schoolbaan 28
2371 VJ Roelofarendsveen

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

Enthousiasme,
plezier en nét
dat stapje extra

Hazenpad 1 – Roelofarendsveen
www.deveensebukker.nl

Neem contact op met 06-21261877
voor de mogelijkheden.
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Vereniging

Hoe goed ken jij
Rotary Roelofarendsveen?

Redactionele samenwerking

(en kennen
ze jou al?)

De meeste mensen hebben weleens gehoord
van Rotary. Ook Kaag en Braassem heeft
Rotaryclubs. Maar wat het nou precies inhoudt,
daar bestaan nog weleens wat misverstanden
over. Hoog tijd om kennis te maken met
Rotaryclub Roelofarendsveen!

Z

odra leden Suzan van Klink en
Edwin van der Willik aanschuiven,
kunnen de eerste vooroordelen
de prullenbak in. Geen oude mannen in
driedelig grijs, maar frisse verschijningen
die enthousiast vertellen over ‘hun’ club.
Suzan: ‘Rotary is als een club vrienden die
samen iets groters willen doen voor hun
omgeving. In ons geval dus voor Kaag en
Braassem.’

IETS DOEN VOOR EEN ANDER

Rotary is een serviceclub. Dat betekent
dat de leden hun tijd, kennis en kunde
inzetten voor de samenleving. Iets doen
voor een ander, dat was voor Suzan de
belangrijkste reden om lid te worden
van Rotary. ‘Wat ik mijn kinderen mee
geef, dat wil ik voor een ander ook doen.’
Eén van de bekendste wapenfeiten van
Rotaryclub Roelofarendsveen is het mede
mogelijk maken van de jaarlijkse Polder
tocht. ‘Samen met de lokale ijsverenigin
gen en communicatiebureau Windkracht
10 organiseren we deze wandeltocht
door Kaag en Braassem,’ vertelt Suzan.
‘Het mooie aan dit evenement is dat het
mensen in beweging brengt en wande
laars met een nieuwe blik naar de eigen

omgeving laat kijken. Daarbij levert het
elk jaar een prachtige bijdrage voor het
Liliane Fonds op.’ Een groeiend succes is
ook de pubquiz. Daarmee werden mooie
bedragen bij elkaar gespeeld voor de
huiskamer van het AmandiHuis en voor
Stichting Droomdag.

DE DIEPTE IN

Rotaryleden organiseren dus acties
om geld in te zamelen. Maar dat is
slechts één onderdeel van het lidmaat
schap. Elke twee weken komen leden bij
elkaar voor een informele avond. Edwin:
‘We eten met elkaar en bespreken de
activiteiten van de verschillende commis
sies, of er is een gastspreker. Die avonden
zijn superinteressant en de onderwerpen
gevarieerd. Van retoriek en luchtvaart
technologie tot samenwerking tussen
overheden. Bijzonder was ook de lezing
over de Great Bubble Barrier, over het
verwijderen van plastic uit rivieren
met luchtbellen.’ Maar vooral van de
gesprekken tussen leden onderling
krijgt Edwin energie. ‘Die gesprekken
zijn een verrijking. Ik hoor hier de mooiste
verhalen over de oude Veen, maar kan ook
voor advies terecht bij andere leden.’

NIEUWE MENSEN

Rotaryclub Roelofarendsveen heeft nu
zo’n dertig leden. Dat zouden er best
meer mogen zijn, vinden Suzan en Edwin.
Vroeger moest je voorgedragen worden
door een ander lid, maar daar brengen
ze nu verandering in. ‘Misschien lijkt het
je hartstikke leuk om aan te sluiten, maar
ben je nooit gevraagd. En nu de gemeen
te zo hard groeit, wonen er veel nieuwe
mensen die wij nog niet kennen, maar wel
graag ontmoeten. Daarom nodigen we
iedereen met interesse uit om eens kennis
te maken.’ Maar om Rotarylid te worden
moet je toch hartstikke rijk zijn? Suzan en
Edwin schieten in de lach. ‘Ook dat voor
oordeel helpen we graag de wereld uit.’

Is Rotary iets voor jou?
Ben je nieuwsgierig, iemand die
altijd wel ergens druk mee is en
vind je het leuk om mensen te leren
kennen en nieuwe kennis te verga
ren? Dan past Rotary bij jou. Neem
voor meer informatie contact op via
info@rotaryroelofarendsveen.nl.
www.rotary.nl/roelofarendsveen
alkemade
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Kennismaken met...

Voor al je
financiële vragen

Gangen vol
verrassingen

Bij Have & Goed kun je terecht voor eerlijk en
onafhankelijk financieel advies. Of het gaat over
een financiële planning of over je hypotheek,
verzekeringen of pensioen: Have & Goed
begeleidt haar klanten van a tot z, vanuit het
kantoor in Roelofarendsveen.

In een uitverkocht restaurant genoten de gasten
in de zomer van een uitgebreide wijnproeverij
bij 5Elements. Dit hotel-restaurant, sinds begin
2020 in handen van Alexander en Tatjana
Orekhov, vind je aan de Herenweg in
Rijnsaterwoude.

Sinds anderhalf jaar is het adviesbedrijf te vinden in De Post
in Roelofarendsveen. Veender Maurice van der Meer merkt
dat mensen het belangrijk vinden een gezicht te hebben bij de
adviseur. Als je belt, weet je wie je aan de telefoon hebt. We
hebben korte lijnen met onze klanten. We zitten op een zichtbare
locatie, waardoor men ons bedrijf steeds beter weet te vinden.’

Tijdens de proeverij leerden de gasten van vinoloog van het jaar
Alessandro Matrone welke wijn bij welk gerecht past. Een virtuele
wijnreis door Italië, noemde hij het. Elke wijn had een functie
bij het gerecht van chef-kok Alexander Orekhov. ‘Gerechten en
wijnen moeten elkaar aanvullen,’ vertelt Matrone. ‘Een goede wijn
kan in combinatie met een niet juist gerecht verpest worden.’

Tekst: Alice Bakker		

Redactionele samenwerking

INSPELEN OP VERANDERINGEN

DE LEKKERSTE COMBINATIES

Ga je naar Have & Goed voor hypotheekadvies, dan kijkt het team
verder dan naar alleen je hypotheeklasten. ‘Het gaat om het
totale plaatje, dus ook bijvoorbeeld om je energiekosten. Veel
hypotheekverstrekkers zien het belang van energiebesparing in
en bieden korting als een woning verduurzaamd wordt. Hierbij
kun je denken aan isolatie, dubbelglas en zonnepanelen. Dat
scheelt niet alleen energiekosten, maar dus ook in de hypo
theeklasten. Een woning met een ‘groen’ energielabel stijgt vaak
in waarde. En hoe duurzamer onze woningen, hoe beter we bezig
zijn voor toekomstige generaties.’ Op een actieve manier geven de
adviseurs periodiek advies. ‘We bieden een hypotheek
beheerservice. Daarmee kunnen we sneller corrigeren als er
veranderende omstandigheden zijn. Je leven verandert immers
continu. Als we elk jaar even contact hebben en de actuele
situatie doorspreken, kunnen we daar direct op inspelen door
financiële producten aan te passen. De klant staat bij ons op één.’

Uit de keuken van Orekhov kwamen amuses waarbij een
droge prosecco geschonken werd. Een goede combinatie met de
geitenkaas, gerold in een blini. Dat is een flensje gemaakt van
boekweitmeel, gecombineerd met groenten als rode biet en
spinazie, romige kaas en vlees en/of vis. Daarna volgde een
traditionele Parmigiana di Melanzane, een mooi gerecht uit
Napoli van gegratineerde aubergine. Matrone serveerde een
Montepulciano gemaakt van de Cerasuolo, een wijn die tussen
rosé en rode wijn in zit. De derde gang was op de huid gebakken
zeebaarsfilet, met karaktervolle en fruitige witte Trebbiano. De
parelhoen met parmaham en rozemarijn was een prima match
met de rode Lagrein, evenals de witte dessertwijn Passito voor
het nagerecht met karameltaart en lekkere Italiaanse kazen.

Have & Goed
071-820 03 61
Sotaweg 134b Roelofarendsveen www.havegoed.com

Hotel-restaurant 5Elements
Herenweg 119 Rijnsaterwoude
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Hotel-restaurant 5Elements organiseert binnenkort meer wijn
proeverijen. Op 26 september is er een tango-evenement met
livemuziek en verrassingsdiner. 5Elements is dinsdag t/m
zondag geopend van 12.00 tot 15.00 uur en van 17.00 tot 22.00
uur. Daarnaast worden gerechten en wijnen thuisbezorgd en kun
je bij hen terecht voor vergaderingen, workshops of catering.

0172 79 26 41
www.5elements.restaurant
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De week van...
In deze rubriek staat iedere editie van
Hier! een ondernemer van Winkelhart
Roelofarendsveen in de picture. Deze
keer: Raimon van Diemen, die sinds
april 2021 eigenaar is van Decorette
Roelofarendsveen, waarvoor hij
jarenlang als stoffeerder werkte.

Maandag

Ik woon samen met mijn vriendin Wendy
in de Veen. Ik begin de week met een
ritje naar de kinderopvang om onze
kinderen Julia en Bram weg te brengen.
De winkel is gesloten op maandag en
dinsdag, ik ben dan bij klanten
om bestelde producten te plaatsen of
om op te meten.

Dinsdag

Geen dag is hetzelfd
e! Ik ga een pvcvloer leggen en plinte
n plaatsen bij een
klant waar ik eerde
r de vloer geëgaliseerd heb. Als ik no
g wat tijd over heb
ga ik naar de winkel
om administratieve zaken te doen
of op te ruimen.

Woensdag

den bestaan voor
Mijn werkzaamhe
relatief zwaar en
een groot deel uit
daarom zo ﬁt
fysiek werk. Ik wil
probeer twee tot
mogelijk blijven. Ik
te sporten, maar
drie keer per week
nog weleens bij in.
helaas schiet dit er

Vrijdag

Op vrijdag ben ik de
hele dag in de
winkel. Op de ande
re dagen ben ik er
ook, maar ben ik va
ak buiten
de deur voor afspra
ken. In de winkel
help ik klanten, ma
ak ik offertes,
plaats ik bestellinge
n of ruim ik
de leveringen op.

Donderdag

Ik ga op werkdagen rond 07.30 uur de
deur uit en kom rond 18.00 uur weer
thuis. In de tussentijd heb ik
een aantal horren geplaatst,
gordijnen opgehangen en
een zonnescherm gemonteerd.

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

Zondag

dag, die ik
echte vrije
Mijn enige
mijn gezin,
rbreng met
o
o
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t
fs
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het
het lekker
ienden. Als
vr
en
f
e
ili
m
fa
wandelen o
we een stuk
n
a
a
g
g
a
is
r
ra
wee
jk ook g
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bal.
et
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Formule 1 en

Op de hoogte blijven van acties en activiteiten van de winkeliersvereniging?
Volg Winkelhart Roelofarendsveen op Facebook!
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Aanbieden oud
papier en karton in
minicontainer

Maak een punt van nul!
Jaarlijks vallen er meer dan 5.800
ernstige verkeersslachtoffers in ZuidHolland. Dat zijn zestien mensen per
dag die niet veilig op hun bestemming komen. Veel ongelukken komen helaas door menselijk gedrag.
Bijvoorbeeld omdat we te hard rijden,
afgeleid zijn, op onze smartphone kijken of het licht op onze ﬁets niet aan
hebben. Samen kunnen we dit onveilige gedrag veranderen. Het doel van
‘Maak een punt van nul’
is om te laten zien dat we
veiliger onderweg kunnen
zijn. Maar dat lukt alleen
samen met onze inwoners.
Wethouder Yvonne Peters
is één van de ambassadeurs van deze actie. Ze
vertelt: ‘Verkeersveiligheid
is een onderwerp waar

we met elkaar continu aandacht voor
moeten hebben. Samen maken we
een punt van nul, want elk verkeersslachtoffer is er één teveel. In september
vragen we aandacht voor het feit dat
descholen weer begonnen zijn; dat
betekent veel meer wandelaars, ﬁetsers
en auto’s rond de haal- en brengtijden.
Extra aandacht voor elkaar dus!’

Heeft u een minicontainer voor oud
papier ontvangen? Dan kunt u het oud
papier en karton voortaan in deze minicontainer aanbieden.
Voor hoogbouw wordt per locatie een
passende oplossing voor het aanbieden
en inzamelen ontwikkeld. Totdat deze
voorzieningen gereed zijn, kunnen
inwoners van hoogbouw het papier
los blijven aanbieden.

Inzameldagen

De inzameldagen voor oud papier en
karton blijven hetzelfde. U kunt ze
bekijken in de
digitale afvalkalender op
www.
cyclusnv.nl/
afvalkalender.

Langer Thuis
Denkt u weleens aan de toekomst? Vaak staan we er nog niet
zo bij stil, omdat het nog ver weg voelt. Maar juist als u 50+
bent, is het goed om alvast vooruit te denken. Zo bent u goed
voorbereid op de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan uw woonsituatie, uw ﬁnanciën, maar ook uw tijdsbesteding als u
straks niet meer werkt.

Wonen

Gaat u uw huis verbouwen? Denk dan bijvoorbeeld alvast
aan het verwijderen van de drempels. Ook als u huurt is het
goed om samen met de woningbouwvereniging alvast vooruit te kijken. Of denk aan de inschrijftijd die nodig is als u in
aanmerking wilt komen voor een sociale huurwoning.

Financiën

Als u ouder wordt zijn er ook verschillende momenten

waarop u nog eens naar uw ﬁnanciële situatie kijkt. U wordt
bijvoorbeeld grootouder en wilt een bedrag schenken aan uw
kleinkind. Of u wilt uw erfenis goed laten vastleggen. Dan is
het van belang om dit op tijd op een goede manier te regelen.

Gezelligheid

Gaat u bijna met pensioen? Dan vraagt u zich misschien
af hoe u uw ‘nieuwe’ vrije tijd gaat besteden. Wellicht eerst
even het vakantiegevoel, maar daarna zoekt u wellicht een
nieuwe invulling. Wat doet u graag en wat geeft u energie?
Welke mogelijkheden zijn er? Het is ﬁjn als u hier zelf een
mooie invulling aan kunt geven. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk.
Bekijk voor meer informatie en tips onze website
www.kaagenbraassem.nl/langerthuis

www.kaagenbraassem.nl
H04 Gemeente_YH.indd 48
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GEMEENTENIEUWS SEPTEMBER/OKTOBER 2021

Oud-burgemeester Arie Meerburg (75)
overleden
Op 30 augustus overleed oud-burgemeester Arie Meerburg. Arie Meerburg was
van 1986 tot 2009, het moment dat Alkemade met Jacobswoude fuseerde tot
Kaag en Braassem, burgemeester. Daarnaast was hij ook jarenlang actief als
voorzitter van de Rijnlandse Molenstichting.
We kennen Arie Meerburg als een bestuurder met veel gevoel voor
persoonlijke verhoudingen. Een echter verbinder, die altijd op zoek was naar
oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zijn betrokkenheid in de
samenleving was opvallend groot.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met dit verlies.

KAAG EN BRAASSEM
SPREEKT!

Meedenken over onze dienstverlening?
Over beleid en projecten? Over uw
leefomgeving? Dat kan via Kaag en
Braassem Spreekt! We zijn weer
gestart met een onderzoek naar onze
dienstverlening. Wat gaat goed en wat
kunnen we verbeteren? Uw mening is
daarbij van grote waarde. Meedoen
dus!

Wat vindt u van het contact met de
gemeente?

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.

Denk mee over de
dienstverlening van de
gemeente

Scan de QR code en vul de
vragenlijst in! Of ga naar:
www.moventem.nl/kaagenbraassem

Met uw mening kunnen wij
onze dienstverlening
verbeteren!

DOWNLOAD DE BOUWAPP
EN VOLG WERKZAAMHEDEN

Zijn er vanuit de gemeente of uitvoerende partners (grote) werkzaamheden in
uw dorp of wijk? Volg het project dan op
de voet via de De BouwApp. Een ideale
manier om actuele updates te ontvangen,
de voortgang te zien en snel vragen te
stellen. De BouwApp is beschikbaar voor
zowel iOS als Android.

DE RAAD VERGADERT

PRIKBUS

Sinds begin september staat de prikbus
van de GGD elke woensdag op het Zuidplein in Roelofarendsveen. Een mooie
gelegenheid om zonder afspraak uw
coronavaccinatie te halen. Kijk wel
altijd even op onze website of op onze
social media of de bus nog steeds op
dezelocatie te vinden is!

Heeft u weleens een vergadering van
onze gemeenteraad gevolgd? Regelmatig
worden hier interessante onderwerpen
besproken. De gemeenteraad in Kaag en
Braassem vergadert vanwege Covid nog
steeds digitaal. Maar ook dan kunt u de
raadsvergaderingen volgen. Benieuwd
wanneer de raad vergadert en welke
onderwerpen er op de agenda staan?
Kijk dan op
www.kaagenbraassem.nl/gemeenteraad

Bilderdam - Hoogmade - Kaag - Leimuiden - Nieuwe Wetering - Oud Ade -Oude Wetering - Rijnsaterwoude - Rijpwetering - Roelofarendsveen - Woubrugge
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Foto’s uitgelicht! 		

Rebecca Koek-Loos

Hier! in de regio daagt Aad Hoogenboom uit om zijn 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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COLOFON

Column Patrick Deters

Concept en art direction
Miranda Castelein
Eindredactie
Yvette Hoogenboom
Vormgeving
Miranda Castelein
Medewerkers redactioneel
Alice Bakker, Niko van Brussel,
Patrick Deters, Jeannette van
Haastert, Alieke Hoogenboom,

Veilig gesprek

Yvette Hoogenboom, Gijs Korevaar
Fotograﬁe
Miranda Castelein
Drukkerij
Senefelder Misset, Doetinchem
Uitgever
Hier! in de regio v.o.f.
Adverteren in Hier! in de regio

‘Kijk uit wat je zegt, want anders hoor je het terug in de oudejaarsconference!’ In
de afgelopen maanden heb ik dat nu zo’n vijf à zes keer gehoord. Enerzijds vind ik
het niet erg natuurlijk. Ik kies er tenslotte zelf voor om met mijn grote bek op een
podium te gaan staan. Anderzijds vind ik het jammer, want ik probeer tijdens de
oudejaars geen onderwerpen te vertellen die ik persoonlijk gehoord heb, maar de
verhalen die iedereen heeft kunnen lezen in de media.

magazine: Vraag onze accountmanager
Elsbeth Haasdijk naar de mogelijkheden
op het gebied van redactionele samenwerkingen en (personeels)advertenties.
Hier! in de regio magazine verschijnt

Het zou raar zijn als ik in mijn oudejaarsconference verhalen vertel die ik gehoord
heb. Dan ben ik aan het roddelen. Dat is niet de bedoeling van de conference. Dat
kunnen jullie prima zelf. Ik zie mezelf meer als een Tijl Uilenspiegel en probeer de
gemeenschap en de politiek die spiegel voor te houden.

zes keer per jaar in de gemeente Kaag &
Braassem Bel: 071 33 111 19 of mail
adverteren@hierinderegio.nl
Hier! in de regio
Postbus 19, 2370 AA Roelofarendsveen
Hier! in de regio wordt GRATIS huis aan
huis verspreid door De Schakel.
Niets uit deze uitgave mag geheel of
gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd

Maar ik vraag me af of mensen nu echt op hun woorden letten als ze tegen me
praten. ‘Want dat is toch die gozert van Deters, die gozert die denkt grappig te
zijn met zijn woedeaanvalletjes op het podium? Daar mot je niks tegen zeggen,
want dan gaat hij dat met die grote muil op een podium staan brullen!’ En ja, als
je wethouder bent en je maakt een raar ﬁlmpje of je bent een wethouder van participatie die niet participeert of je bent een politieke partij die in het jaar voor de
verkiezingen meer draait dan een windhaan met evenwichtsproblemen, dan is er
inderdaad grote kans dat ik dat met ‘die grote muil’ op een podium ga staan brullen.
Maar als jij met mij praat als mens tot mens dan ben ik oprecht geïnteresseerd in
hoe het met je gaat en waarom je doet wat je doet. Maar voor de voorstelling ben
ik gewoon een populist!

gegevensbestand of openbaar worden
gemaakt, op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van
de uitgever. De uitgever sluit iedere
aansprakelijkheid voor schade als
gevolg van druk- en zetfouten uit.

Want dat is een oudejaarsconference of een column natuurlijk ook een beetje.
Ik kan heel genuanceerd gaan vertellen over alle verschillende kanten van een complex probleem, maar ja… Ik ben ook gewoon een populist die gaat voor een opvallende soundbite! Als ik moet kiezen tussen ‘natuurlijk zijn er heel veel meningen in
het debat’ of ‘als hij niet meegestemd heeft vreet ik me lul op’, dan gok ik dat ik toch
uit die twee uit mijn ‘grote muil’ laat komen. En ja, dan krijg je af en toe een appje
met de vraag hoe ik mijn ‘lul gebakken wil hebben’!

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

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

Roelofarendsveen

www.mmvanveenschilderwerken.nl

Roelofarendsveen
Roelofarendsveen

Patrick Deters, enthousiaste azijnpisser, zoetgevooisde podcaster en
beeldende verhalenverteller. Online via www.vroegerwasalles.nl en in het
echt gewoon op straat of op een toilet!

Hanneke Vissers
Fotograﬁe

Geen enkele klus
een probleem
voor de gebroeders
van Veen

www.mmvanveenschilderwerken.nl
www.mmvanveenschilderwerken.nl
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DE GROOTSTE KEUKENSPECIAALZAAK
IN HET HART VAN DE RANDSTAD

ROEVEN EN KOKEN BIJ

nair Dichtbij

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

SEPTEMBER, 14:00 - 19:00 UUR

WAAROM ONZE KLANTEN
KIEZEN VOOR BLOKSMA KEUKENS?
JUBILEUM

MAGAZIN

E
10-04-19

Bloksma Jubileum

Boek.indd

1

16:04

• Echt familie bedrijf
• Persoonlijk
• Het beste keukenadvies
• Vrijblijvende offerte

• Gratis keuken ontwerp
• Complete ontzorging
• Vakbekwaam
• Kwaliteit

5 MIN
VANAF
SCHIPHOL

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

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