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De Hoef - Nu de dijkverbeterin-
gen aan De Hoef Oostzijde langs de 
Kromme Mijdrecht op de wegmarke-
ringen na, goeddeels zijn afgerond, 
rijst de vraag of het hoogheemraad-
schap AGV verder gaat met verbe-
teringen langs de andere oevers te 
realiseren. Dat blijkt inderdaad het 
geval. Een aantal bewoners langs dit 
riviertje dat zich kenmerkt door een 
fraaie ingebedde natuur langs de 
oevers, heeft er inmiddels kennis van 

genomen dat dit zal gebeuren. Zij 
maken zich zorgen dat dit ten kos-
te zal gaan van de plaatselijke na-
tuur. Zo wordt verondersteld dat in-
hammen van de Kromme Mijdrecht, 
waar zich een surplus aan mooie na-
tuur bevindt, zoals uitgestrekte vel-
den met waterlelies, moeten worden 
uitgebaggerd, omdat de baggerspe-
cie gebruikt moet worden om de dijk 
op te hogen, c.q. te versterken. Dit 
valt bij zowel de aanwonenden als 

recreanten in slechte aarde. Wan-
neer vindt dat allemaal plaats en 
gaat het inderdaad ten koste van de 
bij de rivier behorende zo kenmer-
kende natuur? Aldus de belangrijk-
ste vraag van een aantal bewoners 
aan de redactie van deze krant. El-
ders in deze editie leest u daar meer 
over. Onder andere met reacties van 
Waternet, de gemeenschappelijke 
organisatie van het Waterschap Am-
stel, Gooi en Vecht.

Dijkverbeteringen langs 
de Kromme Mijdrecht 
krijgen een vervolg

Dode eenden in vervuild 
water van het Argonpark

Mijdrecht - De berichtgeving in 
deze krant wordt kennelijk goed ge-
lezen. Ook de gemeente laat zich 
daarin niet onbetuigd, zo blijkt. Af-
gelopen woensdag werd een arti-
kel gepubliceerd over het ruiterpad. 
Daarin werd onder andere melding 
gemaakt van het feit dat het duur 

aangelegde ruiterpad overwoekerd 
was door onkruid en daardoor niet 
toegankelijk was voor ruiters. De 
verborgen obstakels zouden in het 
tracé een gevaar opleveren voor het 
paard. En zie, omwonenden consta-
teerden dat het ruiterpad langs de 
Schattekerkerweg meteen een dag 

later keurig was gemaaid! Het ziet er 
nu weer netjes uit en ook de obsta-
kels zijn zichtbaar geworden. Beter 
voor paard en ruiter! 
Blijft echter de vraag of het ruiter-
pad nu meer zal worden gebruikt. 
De tijd en de praktijk zullen het uit-
wijzen.

Het ruiterpad is gemaaid 
en weer toegankelijk

Mijdrecht - Ook deze week kreeg 
de redactie het verzoek een oproep 
in de Meerbode te mogen doen: 
“Vrijdag 23 juli jl. is mijn auto op 
het parkeerterrein bij de Boni aan-
gereden. Mijn auto, een rode Seat 
Ibiza, stond, met de achterkant naar 
de kant van het water, daar gepar-

keerd. Toen ik terugkwam van het 
boodschappen doen zat er aan de 
rechtervoorkant in het spatbord en 
in de bumper een deuk. Tijdstip 
tussen 13.00 en 13.30 uur. Waar-
schijnlijk, aan de schade te zien, is 
het ook een witte auto geweest, zo-
als die welke vorige week dinsdag 

Mijdrecht - Bewoners rondom het 
park tussen de sportvelden van SV 
Argon en hockeyvereniging HVM, 
maakten deze krant er afgelopen 
week op attent dat er dode eenden 
in de plaatselijke sierwaters en vij-
vers dreven. De gemeente was ge-
waarschuwd evenals Waternet om 
een onderzoek in te stellen. Zelf ging 
de redactie ook poolshoogte nemen 
en die trof inderdaad dode eenden 
aan, welke inmiddels door buiten-
dienstmedewerkers van de gemeen-
te met een speciale hark uit het wa-
ter werden gevist om ze vervolgens 

in een afgesloten container te depo-
neren. Verder werd geconstateerd 
dat het oppervlaktewater op som-
mige plaatsen aan de oever sterk 
vervuild is met een olieachtige sub-
stantie. “Alsof er iemand olie heeft 
gedumpt of een oude vuile motor in 
het water heeft gegooid”, merkt een 
van de medewerkers op die naar de 
overkant van het sierwater wijst waar 
een eend ondersteboven in het wa-
ter ligt. “Daar ligt er nog een, die ha-
len we er ook uit. We hebben begin 
van de week negen dode eenden uit 
het water gevist en donderdag wa-

ren dat er weer drie. Ik hoop dat zo-
wel de gemeente als Waternet hun 
gezamenlijke verantwoordelijkheid 
nemen om het water schoon te hou-
den. Je kan het beter meteen met el-
kaar oplossen en het liefst snel. An-
ders kunnen we straks dagelijks nog 
meer dode eenden ruimen. Boven-
dien is het water erg vies, ook onder 
brugjes op de kruising met afwate-
ringssloten en dammen. Dat is ook 
niet bevorderlijk voor het aanzien en 
de gezondheid”, laat een van de me-
dewerkers weten. 
(Lees verder elders in deze krant).

Wie heeft iets gezien?

Mijdrecht - Twee voetbaldoelen 
werden op woensdagmiddag 28 juli 
door een auto aangereden. Eén doel 
werd geheel vernield, de automobi-
list ging ervandoor. 
Rond 20.00 uur belde een medewer-
ker van een sportvereniging aan de 
Hoofdweg de politie met de mede-
deling dat een auto tegen doelen 
was aangereden. Agenten gingen 
ter plaatse. Daar bleek dat de ver-
eniging, als de voetbaldoelen niet in 
gebruik waren, deze op een stoep bij 
de ingang stalde. Aan het begin van 
de avond ontdekte een medewerker 
dat tussen 15.00 uur en 18.00 uur 
een automobilist vanaf de parkeer-

plaats de stoep moet zijn opgereden 
en de twee doelen had geramd. Of 
dit opzettelijk is gebeurd is niet dui-
delijk. Door de aanrijding werd één 
doel geheel vernield, een ander be-
schadigd en ook een fietsenrek liep 
schade op. De auto bleef ook niet 
ongedeerd, want er werd glas en 
koelvloeistof aangetroffen. 

Aan getuigen van de aanrijding 
en aan mensen die meer informa-
tie hebben over de automobilist c.q. 
auto die bij de aanrijding betrok-
ken was, wordt verzocht contact op 
te nemen met de politie van district 
Rijn & Venen op tel. 0900-8844.

Verdachte van  
brandstichting 
weer vrij
Mijdrecht - De verdachte, die sinds 
zondag 25 juli vastzit op verden-
king van het stichten van een brand, 
wordt niet voorgeleid bij de rech-
ter-commissaris, aangezien er geen 
sprake is geweest van gemeen ge-
vaar voor goederen en personen. De 
verdachte wordt in opdracht van de 
officier van justitie in de loop van 
vandaag in vrijheid gesteld. Hij blijft 
wel verdachte in het onderzoek. In 
dat kader wil de politie weten wie 
de eigenaar is van de fiets met de 
gele fietstassen, die bij de bushalte 
op de hoek Hofland-Dukaton stond. 
Daarnaast vraagt de politie ieder-
een die informatie heeft dat verband 
kan houden met deze zaak, contact 
op te nemen met de politie district 
Rijn&Venen, tel. 0900-8844.

Voetbaldoelen aangereden

een aanrijding heeft veroorzaakt. Er 
zat geen briefje tussen de ruiten-
wissers. Laf, om zo door te rijden. 
Ik heb de auto nog niet zo heel erg 
lang en voor mij is het een dure grap 
om dit te laten maken. Als iemand 
iets gezien heeft, of u heeft informa-
tie, of degene die het gedaan heeft, 
dan kan contact opgenomen wor-
den met de redactie van deze krant. 
Daar zijn mijn gegevens bekend.”
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Ik zoek een baasje
Uithoorn – Ik ben op zoek naar een baasje. Ik ben ziek geweest en 
zal daardoor waarschijnlijk aan 1 oog zo goed als blind blijven. Ik ben 
een heel vrolijk en speels dametje. Bij wie mag ik komen wonen? In-
dien u interesse heeft, dan kunt u contact opnemen met de Dieren-
bescherming, tel. 0297-343618.

16 augustus a.s.
Afsluiting van de op- en afrit Breukelen 
en verzorgingsplaats Haarrijn
Regio - In verband met asfalterings-
werkzaamheden aan de A2 heeft 
het verkeer van Amsterdam rich-
ting Utrecht van vrijdag 6 augustus 
21.00 uur tot zaterdag 7 augustus 
01.00 uur te maken met de afslui-
tingen van de op- en afrit Breukelen 
(afrit 5) en verzorgingsplaats Haar-
rijn. Het verkeer wordt omgeleid. De 
omleidingen worden aangegeven 
met omleidingsborden. Het verkeer 
dient rekening te houden met een 

langere reistijd. De werkzaamheden 
beginnen na de avondspits en zijn 
voor de ochtendspits afgerond. De 
weersomstandigheden hebben in-
vloed op de werkzaamheden. Hier-
door kunnen werkzaamheden wor-
den uitgesteld.  
 
Meer informatie
Rijkswaterstaat werkt aan de verbre-
ding en de vernieuwing van de A2. 
De capaciteit wordt vergroot waar-

door de doorstroming verbetert. Tij-
dens de werkzaamheden doet Rijks-
waterstaat er alles aan om de hinder 
en de overlast zo beperkt mogelijk te 
houden en het verkeer zo goed mo-
gelijk te laten doorstromen. Voor ac-
tuele informatie over werkzaamhe-
den en de te verwachten hinder kan 
het publiek terecht op de landelij-
ke informatielijn 0800-8002 (gratis) 
en op www.rijkswaterstaat.nl en/of 
www.utrechtbereikbaar.nl.

Stichting vrienden Antoniuskerk organiseert:

Grote barbecue op het 
kerkplein in De Hoef
De Hoef - Stichting Vrienden Antoni-
uskerk in De Hoef gaat op zondag 22 
augustus a.s. weer de jaarlijkse bar-
becue organiseren op het kerkplein. 
Wegens te weinig animo zal er geen 
viswedstrijd meer worden gehou-
den. Als speciale attractie is er op het 
kerkplein jeu de boules. Hierbij kan 
je een beker winnen als beste jeu de 
boules-speler(ster) van De Hoef. Na-
tuurlijk kunt u ook weer sjoelen op de 
grote sjoelbak. Deze gezellige middag 

begint om 14.00 uur en rond 15.30 
uur zal op het kerkplein de barbe-
cue worden aangestoken. Voor deze 
barbecue kan men zich opgeven bij 
de commissieleden. In De Hoef ko-
men zij bij de mensen langs de deur. 
Mensen buiten De Hoef kunnen zich 
telefonisch opgeven bij Theo Róling, 
tel. 593292 of Gerda van Blokland, 
tel. 593253. De kosten voor de barbe-
cue zijn: 25,- euro voor volwassenen 
en 10,- euro voor kinderen van 12 t/m 

16 jaar. Kinderen tot 12 jaar zijn gra-
tis. Ook zijn er verschillende kinder-
attracties aanwezig zoals een spring-
kussen, skippyballen en een kleine 
sjoelbak. Het actiecomité hoopt dat 
er op deze middag veel mensen zul-
len komen om elkaar weer eens ge-
zellig te ontmoeten en daardoor ook 
een bijdrage leveren voor het behoud 
van de kerk. Het banknummer van de 
Stichting Vrienden Antoniuskerk is: 
10.22.41.384.

Open dagen 
bij CREA
Uithoorn - Op zaterdag en zon-
dag is CREA weer aanwezig in het 
fort tussen 13.00 uur en 16.30 uur, 
om cursisten de mogelijkheid te bie-
den om zich voor het volgend jaar in 
te schrijven. Je kunt dan de ruimtes 
ook bekijken en zelfs is het moge-
lijk om een en ander uit te proberen. 
Wel moet je zelf de benodigde ma-
terialen meenemen. Voor cursisten 
van CREA kost dit 5 euro per middag 
en niet-cursisten van CREA betalen 
7,50 euro. De begeleider die aanwe-
zig is biedt ook koffie en thee aan. Er 
zijn nog plaatsen op de cursus voor 
schilderen, edelsmeden, sterren kij-
ken, keramiek, beeldhouwen/boet-
seren en fotografie. Het is niet nodig 
om je vooraf aan te melden.
 

UWTC-ers in 
Dik Trom film
Regio - De BMX crossers Bart de 
Veer en Mats de Bruin, beiden lid 
van UWTC, zijn gevraagd om te fi-
gureren in een Dik Trom film .Via de 
Crossvereniging uit Zoetermeer wer-
den er jongens van twaalf jaar ge-
zocht om een wedstrijd te rijden. De 
wedstrijd bestond steeds uit stukjes 
rijden over het circuit. En zoals het in 
films gaat moest dat wel enkele ke-
ren opnieuw. Met acht rijders die al-
len in een ouderwets tenue werden 
gestoken door de kleedsters was 
het lachen in de kleedruimte. Een 
witte broek en roze, blauwe en ge-
le shirts maakten er een mooi plaat-
je van. Vanaf de startheuvel werd er 

gereden over de baan en gelijktij-
dig reed een ouderwetse bakkers-
wagen naast de baan mee. Elke keer 
gaf de regisseur het sein om iets te 
doen en vroeg het publiek om voor-
al stil te zijn. Figuranten van jong tot 
oud stonden in dezelfde kledij als de 
crossers langs de baan te kijken. La-
ter werden nog enkele scènes op-
genomen op de startheuvel met ac-
teurs die meespelen in de film. Kort-
om een hele leuke vakantiebezig-
heid en wellicht zien we met kerst-
mis, als de film uitkomt, wat beken-
de gezichten van UWTC terug.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

Openingstijden gemeentehuis
Ma 8.30-16.00 uur

17.30-19.30 uur
Di t/m do 8.30-16.00 uur
Vr 8.30-12.30 uur

Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

SeRVicelijn
Serviceverzoeken en wensen kunt u 
online melden door middel van het 
serviceformulier op de website, of 
via tel. (0297) 29 18 00.

SeRVicepunten
Hier kunt u terecht met vragen 
over wonen, welzijn en zorg én 
voor financiële diensten. Bij het 
servicepunt kan bijna alles geregeld 
worden wat te maken heeft met het 
leven van alledag.
www.servicepuntderondevenen.nl,
algemeen nr: (0297) 58 76 00
Servicepunt Mijdrecht 
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-16.00 
uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht, 
(0297) 38 33 99, 
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Wilnis 
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-16.00 
uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28, 3648 AH Wilnis, 
(0297) 23 76 10, 
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Vinkeveen 
Geopend: ma. t/m vr. 
van 9.00-13.00 uur. 
Futenlaan 52, 3645 GE Vinkeveen, 
(0297) 58 76 00, 
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in Waverveen, 
Amstelhoek en de Hoef 
(06) 13 16 31 76, 
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

AfVAlbRenGStAtiOn
Industrieweg 50, 3641 RM 
Mijdrecht, (0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl.
Geopend: ma, wo, do, vr en za 
9.00-12.00 uur, 12.30-16.00 uur en di 
12.30-16.00 uur. Op dinsdagochtend 
en zon- en feestdagen is het 
afvalbrengstation gesloten. 

SpReeKuuR cOlleGe
Als u iets aan de burgemeester en/
of wethouder wilt voorleggen, 
kan dat tijdens hun spreekuur op 
dinsdag van 11.00-12.00 uur. 
Bel voor een afspraak 
(0297) 29 17 10.

MelDpunt ZORG & OVeRlASt
(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

ADVieS en Steunpunt
HuiSelijK GeWelD
StAD en ReGiO utRecHt
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde 
Venen. in deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang 
kunnen zijn. bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van 
toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar 
tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.
derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde 
Venen werkt met servicenormen.

AAnVRAGen bOuWVeRGunninG
Burgemeester en wethouders maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aan-
vragen om bouwvergunningen zijn binnengekomen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk bouwnr. Datum
ontvangst

De Hoef
Ruigekade 25 oprichten van een woonhuis met bijgebouwen 2010/0421 23-7-2010

Mijdrecht
Houtduif 5 plaatsen van een dakkapel op de voorgevel 2010/0419 22-7-2010

Vinkeveen
Demmerik 5 vernieuwen van een brug 2010/0422 22-7-2010
Baambrugse Zuwe 25 plaatsen van een veranda/overkapping 2010/0424 27-7-2010

Wilnis
Herenweg 136 oprichten van een schuur 2010/0407 15-7-2010

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaan-
vragen kunt u nog niet inzien. 
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen twee weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een 
dakkapel, uitbouw etc., die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de 
welstand.)

VOORneMen tOt VRijStellinG/WijZiGinG beSteMMinGSplAn
ingediend vóór 1 juli 2008
Met ingang van 5 augustus 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder 
ter inzage, de vrijstellingen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk bouwnr. Opm.

Vinkeveen
Herenweg 276 (achter) legaliseren van ligplaatsen van zeven recreatiearken 2008/0270 A

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vrijstelling:
- Onder A te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 1 van 

de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kan eenieder zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. 
Dit kan schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen 
moet het volgende staan: omschrijving van de vrijstelling waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en 
adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u in-
gediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt op afspraak uw zienswijzen 
mondeling bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken. 

VeRleenDe bOuWVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het bouwwerk bouwnr.Verzenddatum
vergunning

De Hoef
De Hoef Oostzijde 12 oprichten van een erker 2010/0378 27-7-2010

Mijdrecht
Houtduif 5 plaatsen van een dakkapel op de voorgevel 2010/0419 27-7-2010
Eerste Zijweg 2 vernieuwen en veranderen van een garagebedrijf 20100336 27-7-2010
Zwaan 38 plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak 2010/0415 27-7-2010

Vinkeveen
Vinkenkade 43 vergroten van een woning met een dakopbouw 2010/0190 27-7-2010

Wilnis
Geerkade 31 omzetten van een tijdelijke vergunning naar een 2010/0392 27-7-2010

definitieve vergunning van het sanitair gebouw
Raaigras 48 plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak 2010/0406 27-7-2010
Veenweg 117a (nabij) oprichten van een hekwerk om een trapveldje 2010/0330 27-7-2010

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planolo-
gische toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. 
de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd 
als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren 
kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn ge-
komen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes 

weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester 
en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking 
van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige 
voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA 
Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van 
een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

VeRleenDe bOuWVeRGunninGen in cOMbinAtie Met VRijStellinG/WijZiGinG
ingediend vóór 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het bouwwerk bouwnr. Verzenddat.
vergunning

Mijdrecht
Grutto 2 (nabij) oprichten van 87 woningen incl. 2008/0401 22-7-2010

parkeervoorzieningen en loopdek

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planolo-
gische toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. 
de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd 
als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren 
kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn ge-
komen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes 
weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester 
en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking 
van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige 
voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA 
Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van 
een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

VeRleenDe bOuWVeRGunninGen in cOMbinAtie Met OntHeffinG/WijZiGinG
ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het bouwwerk bouwnr. Verzenddat.
vergunning

Vinkeveen
Herenweg 40a aanbrengen van een balkonvenster op het 2010/0206 27-7-2010

zijgeveldakvlak  van een woning
Voorbancken 12c oprichten van een woning 2008/0738 27-7-2010

Waverveen
Botsholsedwarsweg 8a vergroten van een kinderopvangruimte 2010/0234 27-7-2010

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planolo-
gische toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. 
de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd 
als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren 
kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn ge-
komen. De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een 
zienswijze heeft ingediend (evenals degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te 
hebben ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een ge-
motiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA 
Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen 
van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is 
aangetekend, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector 
bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van 
het beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank 
griffierecht geheven.

VeRKeeRSbeSluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende verkeersbesluiten hebben genomen. De 
besluiten betreffen de volgende verkeersmaatregelen: 
Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van:
- Kerklaan 7, 3645 ES Vinkeveen
- Smaragd 25, 3641 XK Mijdrecht
- Watermolen 1, 3642 BA Mijdrecht
Deze besluiten liggen vanaf 4 augustus 2010 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het ge-
meentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
bezwaar
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes 
weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
bestuursorgaan dat dit besluit heeft genomen. Dit bezwaarschrift dient te worden verzonden aan burge-
meester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereisen, kan de voorzieningenrechter 
van de rechtbank op verzoek van o.a. de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening tref-
fen. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend worden ingediend nadat reeds een bezwaarschrift is ingediend bij 
het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft, zoals hiervoor is aangegeven. Dit verzoek, vergezeld van 
een afschrift van het bezwaarschrift, dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Recht-
bank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht, gevestigd: Vrouwe Justitiaplein 1 in 
Utrecht, tel. (030) 22 33 000. Van verzoeker wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven.

GeMeentelijKe beKenDMAKinGen
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Is uw huisdier zoek?

INFORMATIEF

COLOFON

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

sTICHTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische 
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons 
klin. psychol./psychotherap. en me-
dew. 0297-285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, R. 
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn: 
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG 
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl

sTICHTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde 
praktijk voor behandeling van angst-, 
dwang-, identiteits- en eetstoornis-
sen. Landelijk infonr. 071-5234234. 
www.imet.nl

sTICHTING
RECHTswINkEL

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

vvv/ANwB
VVV De Ronde Venen/ 
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT 
Vinkeveen, tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn: 
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH 
Uithoorn, tel. 0297-532725. 
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.30-
13.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00 
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk (voor al 
uw vragen en problemen), Jeugd-
gezondheidszorg en Pedagogisch 
Bureau (voor ouders en kinderen 
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel. 
0900-2359893. Hulp bij het Huis-
houden, tel. 0348-437000. Of kijk op: 
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a, 
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300. 
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschillende spreekuren 
in de regio, zonder wachtlijst. Bel 
voor een afspraak of voor meer info: 
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van 
de huisartsen worden gedaan vanuit 
de huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het hele 
weekend, feestdagen en voor werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.Nl

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren & klach-
ten dierenmishandeling op maandag t/m vrij-
dag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt 
u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e  ..................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   .....................................................

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam .............................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................

Tel.nr...............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde 
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking 
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwer-
king zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school 
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om 
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de 
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

Tanzania:
slaven en specerijen

In de 7e eeuw na Chr. werd de Islam in Tanzania geïmporteerd, in 1560 n. 
Chr. verscheen de eerste katholieke kapel in het land, gebouwd door de 
Portugezen. De Omani’s slagen erin de Portugezen te verdrijven en 100 jaar 
over dit gebied te heersen. Er ontstaat een sterke groei van de slavenhan-
del
De slavenhandel heeft zo’n 2000 jaar bestaan. De Romeinen hadden zwar-
te slaven en de Bantoes – een Afrikaans volk – hielden Bosjesmannen als 
slaaf. Vanaf de 4e eeuw was er slavenhandel met Arabische landen. De sla-
venhandel was nauw verbonden met de handel in ivoor, goud en specerij-
en. 
De slaven werden te werk gesteld in de goudmijnen van (het huidige) Zim-
babwe. De jacht op ivoor leidde bijna tot de uitroeiing van de Afrikaanse oli-
fant. De slaven droegen het ivoor vanuit het binnenland naar de kust. De-
ze tochten waren zo zwaar dat 90% van hen omkwam. Degenen die over-
leefden werden doorverkocht naar Perzië en de Arabische landen of te werk 
gesteld op de specerijeneilanden Zanzibar en Pemba. 
In Europa ontstond oppositie tegen de slavenhandel. Vanaf 1822 een eer-
ste resultaat: de doortocht van slaven (naar Oman) werd beperkt. In 1873 
werd de slavenhandel verboden maar illegaal voortgezet. Pas in 1919 kwam 
er werkelijk een einde aan de slavenhandel.

Nel Bouwhuijzen

Wordt vervolgd

Vermist
- Fleur v.d. Beerenbroucklaan in Uithoorn, zgn. ‘koetjespoes’,
 zwart-wit, zwarte staart met wit puntje.
- Kuifmees in Uithoorn, ‘Lola’, een zwart dwergkonijntje.
- Op de Klucht in Uithoorn, Mijo, zwarte kater van 3 jaar,
 is gechipt.

Gevonden 
- Wilnisse Zuwe in Wilnis, schildpadpoes. 
- Arthur van Schendellaan in Uithoorn, zwarte kat.
- Molenland t.h.v. nr. 8 in Mijdrecht, kat. Cypers kat op de rug en  
 wit op de buik.
-  Johan Enschedeweg in Mijdrecht, donker cyperse kat met witte 
 pootjes.
- Karekiet in Mijdrecht, grijs-witte pers met een lichte buik.
- Reiger in Mijdrecht, lichtbeige poes, een Pers. 
- Oude Spoorbaan in De Hoef, cyperse kater. 
- N201 t.h.v. hm. paaltje 39,3 in Uithoorn, poes. Wit met donkere
 vlekken en donkere staart.
- Oosterlanderweg, in Mijdrecht wit/zwarte kater.

Goed tehuis gezocht voor:
- Diverse kittens.

.

Aanstaande zondag 8 augustus 
een unieke tuinopenstelling
Hobby van Bram de Groote 
leidt tot bezienswaardigheid
Uithoorn - Komende zondag 8 
augustus is de Tuin van Bram de 
Groote in Uithoorn van 13.00 tot 
16.00 uur opengesteld voor bezoe-
kers. Wat begon als een uit de hand 
gelopen hobby, is nu een beziens-
waardigheid. Bram de Groote wist 
zijn woonboot aan de Boterdijk om 
te toveren tot een bungalow te mid-
den van allerlei exotische bomen, 
heesters en planten.

Met dank aan zijn zonen op de gro-
te vaart en aan kennissen die uit het 
buitenland een stekje of zaad mee-
namen. Toen Bram de Groote stierf 
zou hij gezegd hebben: ‘Ik laat jul-
lie alleen maar werk na’. Het parel-
tje van Uithoorn is nu in beheer bij 
Landschap Noord-Holland en wordt 
liefdevol onderhouden door een 

tiental vrijwilligers. Die zijn 8 augus-
tus aanwezig om bezoekers de no-
dige informatie te geven.
Bezoekers kunnen zien hoe de na-
tuur zich al weer voorbereidt op het 
volgende jaar. Waar eerst bloemen 
te zien waren, groeit nu een grote 
verscheidenheid aan vruchten en 
zaden. De fruitbomen in de boom-
gaard dragen volop fruit. De bijen 
verzamelen hun laatste honing om 
daarmee de winter door te komen. 
De imker heeft een geweldige oogst 
en biedt bezoekers echte natuurzui-
vere bloemenhoning aan. De tuin 
ligt op de hoek van de Elzenlaan 
en Boterdijk in Uithoorn. Parkeer-
gelegenheid op korte afstand in de 
Glanskopmees. Openbaar vervoer: 
bus 170 van Connexxion, uitstappen 
Watsonweg. Toegang gratis.

 MORPHEUS RUIMT OP!

TOT 

70% KORTING

boxspringcombinatievanaf 999,-

matrasvanaf
169,-

dekbed-

overtrek

vanaf

19,95
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers 
van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen 
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige on-
derwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens 
gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, 
in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeen-
komst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender 
wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. 
Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Killer-kat
In de Telegraaf van 28 juli 2010 stond een artikel 
over de ‘killer–kat’.
Net als de legendarische Engelse Jack the Ripper 
die het in zijn tijd voorzien had op dames van ple-
zier en er een sadistisch genoegen in schepte deze, 
al dan niet van hun diensten gemaakt te hebben, af 
te slachten, blijken er in de dierenwereld ook van 
die figuren rond te lopen, getuige het artikel uit de 
eerdergenoemde krant.
Onder een ‘killer-kat’ wordt dus verstaan : een kat 
die erop uit is om andere katten en/of kleinere hon-
den aan te vallen en te verwonden... Aán te vallen!!
Nou, we hoeven niet ver te zoeken want mijns in-
ziens barst het hier in Mijdrecht van de killer-kat-
ten.
Elke keer als ik met ons niet al te grote hondje een 
wandelrondje maak, is het oppassen geblazen.
Ten eerste wil ik opmerken dat het in ons dorp barst 
van katten waarvoor geen enkele vorm van belas-
ting betaald hoeft te worden (grove discriminatie 
ten opzichte van de hondenbezitters!!) en het lijkt 
of hun aantal zienderogen groeit. Deze dieren lo-
pen in 90 van de 100 gevallen gewoon los rond 
en poepen en piesen waar het hen belieft. Ze zijn, 
door de goede voeding die ze krijgen, veelal te lui, 
te vadsig en belazerd dat ze een kuiltje graven om 
hun behoefte naderhand af te dekken. Voor je hond 
moet je jaarlijks fors belasting betalen en er wordt 
van je verwacht dat je de hondenpoep opruimt als 
dit op een plaats gedeponeerd wordt waar anderen 
overlast van zouden kunnen hebben. Nee, de kat-

ten laten hun keutels die qua grootte niet voor een 
kleine hond onderdoen gewoon achter zich liggen 
en scheppen er een sadistisch genoegen in zich 
dan in de bosjes te verschuilen waar ik dan later 
met ons hondje dat aangelijnd is!! langsloopt.
Omdat die krengen zien en weten dat de hondenlijn 
maar een beperkte lengte heeft blijven ze meestal 
nét buiten de lijnlengte uitdagend zitten om dan, en 
dat is vaak genoeg voorgekomen, een uithaal naar 
onze viervoeter te doen. Deze, op zijn beurt, wil na-
tuurlijk een revanche, maar aan bloed op de stoep 
en beschadiging aan beide dieren heb je niets, dus 
houd ik in een dergelijk geval vaak de lijn kort en 
probeer door te lopen. Echter, er zijn van die mini-
tijgers die het er niet bij laten zitten en echt tot de 
aanval overgaan. In zo’n geval laat ik de aanvaller 
tot vlak bij mijn schoen komen en heb reeds me-
nigmaal een katten-attack met een forse trap kun-
nen beëindigen. Een van pijn wegvluchtende killer-
kat is dan het resultaat.
Jammer dan voor de kattenbezitter als die kosten 
moet maken om zijn kat weer op te lappen.

U bent gewaarschuwd.
 

C. van Dijck, Mijdrecht
 
Reactie van de redactie: Normaal gesproken plaat-
sen wij dit soort berichten niet. Bij deze willen we 
echter een uitzondering maken, om u te waarschu-
wen voor deze kattenhater.

Ja! Ja! 
Kebonk, kebonk, 
kebonk, Dat ge-
voel zit nog 
steeds in mijn 
lijf. Ja! Ja! Wat is 
de industrieweg 
mooi geworden, 
dat zal een lieve 

duit gekost hebben of nog gaan kosten want 
het is nog niet klaar. De auto’s kunnen er weer 
met grote snelheid over scheuren zonder ook 
maar een kuiltje te voelen. Prachtig. Ze heb-
ben er maanden aan gewerkt. In die tijd heb-
ben ze ook het viaduct bij de A2 gebouwd. Zo 
lang duurde het. Het duurde maar en het duur-
de maar, en al die auto’s en fietsers en wande-
laars maar omrijden en omlopen, kilometers ex-
tra en die fietsers maar in de uitlaatgassen rij-
den. Wat denk je dat al die optrekkende en af-
remmende auto’s aan uitlaatgassen produceren 
en aan roetstof. Ja! Ja! Een mooie autoweg met 
afslag opstelmogelijkheden. Mooi, erg mooi. Al-
les voor de automobilisten. 
Ik sta er altijd weer versteld van wat hier in de 
gemeente voor het autoverkeer wordt gedaan. 
Ja! Ja! door deze gemeente worden kosten noch 
moeite gespaard voor de auto’s Ja! Ja! Er wordt 
in onze gemeente veel voor de auto’s gedaan. 
Wat doen ze eigenlijk voor de fietsers en de 
voetgangers? Ik fiets tegenwoordig veel meer 
dan vroeger. Dat komt omdat ik geen hondje 
meer heb. Niet dat ik veel liep, maar mijn ou-
de hondje ook niet. Dus elke morgen vroeg op 
de fiets voor de conditie en om in staat te zijn 
om een leuke fietstocht te maken. Als je vaak 
fietst hier in de gemeente De Ronde Venen dan 
krijg je dat gevoel van kebonk, kebonk, kebonk 
vanzelf. Fietsen is gezond! Een waarheid als een 
koe, toch? Dat weet iedereen wel. Op de fiets 
zie je ook veel meer dan in de auto. Als je loopt 
natuurlijk nog veel meer. Natuurlijk! Maar fiets 
je in deze gemeente nou lekker? Ik denk, lek-
ker is anders. Ja! Ja! Dat is heel anders en als 
je het vergelijkt met de voorzieningen voor au-
to’s dan lijkt het helemaal nergens op. Neem 
nou de Hoofdweg in Mijdrecht. Daar is aan één 
kant een fietspad, aan de kant van de sportvel-
den. Daar begint het gedonder al. Bij elke in-
rit gaat het kebonk, kebonk. Wat hebben ze ge-
daan? Wat hebben ze nou stom gedaan (voor 
de fietsers). Ze hebben bij de inritten niet het 
fietspad door laten lopen maar de inrit. Gevolg? 
De auto’s rijden gladjes naar binnen maar de 

fietsers zitten kebonk, kebonk bij elke inrit. Het 
is een oud fietspad met naden. Die zijn wel op-
gevuld maar het gaat gewoon kebonk, kebonk. 
De mooie nieuwe verharding op de Westerland-
weg is helemaal bijzonder voor de fietsers. Er is 
een fietsstrook aan weerszijden van de weg. In-
getekend met krijtstrepen. Ik heb het niet ge-
meten maar ik schat het op 75 cm. Daar heb-
ben ze iets nieuws bedacht. 25 cm is glad asfalt 
en in de overige 50 cm hebben ze allemaal (om 
de 10cm) deuken geslagen. Als er een grote 
vrachtwagen langskomt dan heb je de neiging 
om uit te wijken naar rechts en dan kom je als 
fietser op die deuken te rijden. Je hele zaakje is 
in de war. Net of je op je stang gevallen bent. 
Dat is niet goed voor het nageslacht. Ik bedoel 
maar. Ze denken als ze wegen ontwerpen echt 
niet aan de fietsers of wandelaars. Alleen aan 
auto’s. Ja! Ja! Ze denken alleen maar aan au-
to’s. Ho! Ik weet toch een voorbeeld waarbij de 
fietsers ineens in het beeld zijn. Helemaal dui-
delijk in het beeld. Niet te geloven. De fietsers 
moeten er voor zorgen dat het zware verkeer 
niet of moeilijk verder kan rijden. De fietsers 
moeten als breekijzer dienen. Niet gelezen? Er 
wordt al jaren over het zware verkeer op Duka-
ton gepraat. Jaren. Jaren en nog eens jaren. Ja! 
Ja! Ineens zijn de fietsers in het beeld. De fiet-
sers krijgen voorrang op de rotonde. Die moe-
ten het zware verkeer tegen gaan houden. Ja! 
Ja! Leuk bedacht hè, van Toine Doezé van de 
Combinatie. De kinderen van het VeenLanden 
College mogen als breekijzer dienen. Leuk be-
dacht. Ja! Ja! Ik las in de krant over het paar-
denpad in de berm van de Schattekerkerweg en 
Hoofdweg, enz. Wat een aanfluiting. Het moest 
weer eens goedkoop. 55.000,-- euro. Is dat 
goedkoop? Nou ja, slechter kan het niet. Volko-
men waardeloos en gevaarlijk. Bij een inrit van 
een boerderij aan de Schattekerkerweg ligt in 
het pad gedeeltelijk bedekt met kruiden en gras 
een zware betonbalk. Als je paard daar op stapt 
kan het gebroken benen kosten van het paard 
en kopzorg voor de ruiter. 
Onze deskundigen op het gemeentehuis doen 
maar wat. Was dat ook niet zo bij het fietsbaan-
tje? Was het ook niet zo bij het zwembad? B&W 
knoeit maar aan. Er is toch geen Raad meer die 
controleert. Toch? Ze moeten zelf eens een keer 
een rondje fietsen. 
Kebonk. Kebonk. Kebonk. Ja! Ja! 

John B. Grootegoed

Geen herindeling 
maar annexatie

Het is bijna zover. Nog één gemeenteraad verkie-
zing te gaan en de herindeling is een feit.
Hier hebben onze bestuurders naar toegeleefd, 
een uitbreiding van het grondoppervlak van de ge-
meente en, net zo belangrijk, een vermeerdering 
van het aantal inwoners.
Wij gaan nu echt meetellen in de provincie.
Ondanks dat de grote variant niet doorging zijn de 
meeste bestuurders van De Ronde Venen in hun 
hart blij met alleen de toetreding van Abcoude.
Je moet er als plaatselijke bestuurder toch niet aan 
denken dat je met Breukelen, Loenen, Abcoude en 
eventueel Maarssen, na de samenvoeging, moet 
gaan discussiëren over bijvoorbeeld de toekomsti-
ge plaats van het gemeentehuis, die dan wel zeker 
niet in Mijdrecht zou blijven maar misschien wel op 
de meest centrale plek en, je weet maar nooit, mis-
schien wel in Nieuwer ter Aa. En zou zo’n nieuwe 
gemeenteraad, met een minderheid aan vertegen-
woordigers uit De Ronde Venen, de enorme uitga-
ven die begroot zijn voor de gouden Driehoek en 
het centrumplan Mijdrecht goedgekeurd hebben?
Gelukkig voor de ijverige bestuurders en plannen-
makers van onze gemeente is dat hoofdpijnscena-
rio van de baan. Gemeente Abcoude wordt de eni-
ge nieuwe parel aan de gemeentelijke ketting.
Iedereen blij. Maar toch; Abcoude heeft natuurlijk 
wel één van de hoogste gemeentelijke belasting-
tarieven in Nederland en ze nemen ook nog eens 
geen dubbeltje mee om de herindeling te vieren. 
Integendeel, er is het laatste jaar in Abcoude nog-
al wat uitgegeven om het dorp wat begaanbaar te 
maken. Een nieuwe brug, nieuwe bestrating, het 
bouwrijp maken nieuwe woonwijk. Door deze, ove-
rigens begrijpelijke, laatste stuiptrekkingen komt 
Abcoude zomaar een half miljoen tekort.
‘Schande!’ roepen ze op het Mijdrechtse gemeen-
tehuis waar de botervloten niet aangesleept kon-
den worden om de inhoud op diverse hoofden uit 
te smeren, ‘we hebben het altijd wel gezegd, Ab-
coude kan niet met geld omgaan’.

Maar ja, Abcoude heeft dan ook geen creatief bu-
reau tot haar beschikking dat in een paar weken 
tijd 2 miljoen op De Driehoek kon wegcijferen. 
Geld dat, in het verloop van de werkzaamheden 
als het project ooit van start gaat, wel weer tekort 
gaat komen. Nu de eerste resultaten van een geza-
menlijke gemeentelijke stuurgroep bekend worden 
blijkt wel dat Abcoude er bekaaid afkomt. 
De naam van de nieuwe gemeente blijft, na een 
achteraf volkomen overbodige inspraak, gewoon 
De Ronde Venen. Het gemeentehuis blijft gewoon 
in Mijdrecht, er wordt wel geopperd om tussen 
Abcoude en het gemeentehuis in Mijdrecht een 
buurtbusje te laten rijden als tegemoetkoming voor 
de hulpbehoevende medemens.
Ook de gemeentesecretaris uit De Ronde Venen 
kan rekenen op een nieuw contract.
En vervolgens zegt onze overijverige Burgemees-
ter, tijdens het volkomen mislukte evenement ‘sa-
men uit - samen thuis’, dat ze ‘in’ is voor een nieu-
we uitdaging en graag de nieuwe en grotere ge-
meente zal willen leiden. Ja, ja. Heeft Abcoude dan 
helemaal geen voordelen bij de samensmelting in 
de Grote Ronde Venen? 
De belastingen van de inwoners zullen iets omlaag 
gaan. Al is dat maar tijdelijk. Het is nu al bijna ze-
ker dat de komende jaren het nieuwe zwembad in 
Wilnis (grote) tekorten gaat opleveren waar ook de 
inwoners van Abcoude hun natje en droogje aan 
moeten gaan bijdragen waarbij zelfs niet uitge-
sloten moet worden dat hun eigen zwembad ‘Het 
Meerbad’, hierbij geofferd gaat worden, mede ook 
doordat er op die bestaande plek een woonwijk(je) 
gepland staat en je niet moet verwachten dat er 
dan nog een nieuw bad gebouwd gaat worden. 
Het lijkt er op dat het ooit zo trotse en zelfstandige 
(wandelstokken)dorp Abcoude wordt opgeslokt, 
ingelijfd en geannexeerd.
Welkom in De Ronde Venen.

Jan van der Maat, Vinkeveen

Lepelaars gesignaleerd 
in Uithoorn

Uithoorn/De Kwakel - Zondag 1 augustus reed ik op de fiets samen met mijn man over de Boterdijk en 
zag voor het eerst deze lepelaars in de vrije natuur.
Ik ben snel mijn fototoestel gaan halen om dit vast te leggen. Van een voorbijganger hoorden we dat er 
wel eens eerder een lepelaar gezien was, maar nooit drie tegelijk. 

Anthy Saarloos

Vinkeveense scholierenuitwisselings-
organisatie dringend op zoek naar 
(tijdelijke) gastgezinnen
Vinkeveen - Vanuit allerlei landen 
verwacht de Vinkeveense scholie-
renuitwisselingsorganisatie AFS 
eind augustus tientallen scholie-
ren. AFS is heel dringend op zoek 
naar (tijdelijke) gastgezinnen voor 
een aantal jongeren zoals Artur 
uit Brazilië, Lisa uit Italië, Josie uit 
Hong Kong, Mikkel uit Denemar-
ken of Debbie uit Duitsland. Gast-
gezin worden, kan voor een school-
jaar of voor drie maanden als wel-
komstgezin.

Zo’n tijdelijk gastgezin biedt in die 
korte periode gastvrijheid en een 
goede start, waar AFS heel dank-

baar voor is. Als de jongeren een-
maal naar de middelbare school 
gaan, is dat vaak een goed startpunt 
voor AFS om een gastgezin te zoe-
ken voor de rest van het schooljaar. 
Het ‘risico’ bestaat, dat het gastge-
zin de scholier al snel niet meer wil 
missen. 

Kennismakingsprocedure
AFS vraagt van gezinnen gastvrij-
heid en een gelijke behandeling 
voor de scholieren met zoveel mo-
gelijk dezelfde rechten en plichten 
als andere kinderen in huis (zou-
den) hebben. Ze moeten gewoon 
naar school, vaak op de fiets net als 

andere jongeren. Daarnaast han-
teert AFS reisregels en leefregels 
zoals: geen drugsgebruik, drank-
misbruik en geen voertuig besturen 
of liften. Overtreding zal een snel 
vertrek opleveren.
Verder vraagt de Vinkeveense orga-
nisatie belangstellenden een ken-
nismakingsprocedure te doorlopen. 
Dat is inclusief onder meer huisbe-
zoek door een vrijwilliger, een voor-
lichtingsbijeenkomst en de aan-
vraag van een Verklaring Omtrent 
Gedrag bij de gemeente. AFS biedt 
gastgezinnen begeleiding vooraf en 
tijdens het gastouderschap en een 
evaluatie achteraf.

Activiteiten
De scholieren krijgen van AFS voor-
lichting en hulp bij de voorbereidin-
gen voor hun uitwisseling. AFS-vrij-
willigers begeleiden hen bij vertrek 
en bij aankomst.
Op Schiphol kunnen ze eind augus-
tus kennismaken met een deel van 
de vrijwilligers, die tijdens hun uit-
wisseling contact blijven houden 
en allerlei activiteiten organiseren. 
Tijdens het oriëntatiekamp in sep-
tember bieden ze een basiscursus 
over onze taal en cultuur. Stroopwa-
fels en vla zijn tegen die tijd al be-
kend en geliefd bij de meeste scho-
lieren, maar tips over het openbaar 
vervoer, omgangsvormen en school 
helpen hen verder.
Regionaal zijn er onder meer ken-
nismakingsbijeenkomsten, culturele 
uitjes, barbecues, sinterklaasvierin-
gen en sportieve activiteiten zoals 
schaatsen. Landelijk zijn er de ste-
dentrips naar Antwerpen en Berlijn. 
Vanuit die stad volgt altijd een in-
drukwekkende excursie naar voor-
malig concentratiekamp Sachsen-
hausen. 

Wereldvrede
De vrijwilligers willen de uitwis-
selingsscholieren blijven voorlich-
ten over de Tweede Wereldoorlog. 
De organisatie probeert met de uit-
wisselingen namelijk onderling be-
grip te stimuleren tussen mensen 

uit verschillende culturen. AFS (the 
American Field Service) is ontstaan 
als vrijwillige ambulancedienst in 
beide wereldoorlogen. 
De Amerikaanse vrijwilligers wil-
den zich daarna blijvend inzetten 
voor de wereldvrede door uitwisse-
lingen te organiseren voor jongeren 
uit landen als Nederland.
Meer dan 60 jaar later is AFS ac-
tief in meer dan zestig landen, on-
der meer ook in de vrij jonge staten 
in Centraal-Europa: Servië, Monte-
negro en Kroatië.
Wereldwijd gaan ieder jaar meer 
dan 13.000 jongeren via AFS op uit-
wisseling om een andere taal en 
cultuur te leren kennen. 

Warm welkom
Meer dan zeventig jonge mensen 
komen daarvoor eind augustus naar 
Nederland. AFS wil hen een warm 
welkom bieden op Schiphol samen 
met hun gastgezinnen.

Een deel van deze jongeren wacht 
in spanning op bericht over hun 
gastgezin. Voor meer informatie: 
www.afs.nl, of neem contact op via 
info@afs.nl, of via tel. 0297-214076.
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35ste 35ste Polderfeest De Kwakel

weer een grandioos succes

 Voor info, uitslagen en foto’s:  www.polderfeest.nl

De Kwakel - Zondag was de laatste dag 
van het 35ste Polderfeest in De Kwakel. 
Het Feestcomité kan terugkijken op een 
gezellig en sportief verlopen feest.  Woens-
dag begon het Polderfeest met een zeer 
gezellige en goed bezochte 55+ dag. De 
250 bezoekers werden getrakteerd op een 
dag vol entertainment en gezelligheid, 
waarbij ook een prima verzorgde lunch op 
het programma stond. Donderdag werd 
voor de 22ste keer de Decathlon Polder-
loop gehouden, waar ruim 850 lopers aan 
deelnamen. Op de 10 kilometer, waar ook 
dit jaar het parcoursrecord niet sneuvelde, 
won bij de heren Mohamed Ali Mohamed 
en bij de dames Sylvia Martens. Na afloop 
van de prijsuitreiking gaf zanger Jan Le-
liveld een feestelijk en gezellig optreden 
voor de bezoekers en vermoeide lopers. 
Vrijdagmiddag bezochten de kinderen 
de Disco 4 Kids van DJ Jarno, waar ze ver-
maakt werden met grote hits en kleine 
prijsjes. ’s Avonds speelde coverband Bob 
en de Blue Band in de feesttent, waarbij 
jong en oud genoten van deze veelzijdige 
muzikanten met hun uitgebreide reper-

toire. Zaterdag was als vanouds de dag 
van de zeskamp, waar 44 teams streden 
om de eerste plek. Terwijl de kinderen in 
de tent vermaakt werden behaalden de 
Pieterse Voetbalvrouwen buiten de eerste 
plaats bij de jeugd. Bij de dames wonnen 
De Umbrella’s en bij de heren mocht Paars 
Plus de beker mee naar huis nemen. De 
6e Kwakelse buikglij-kampioenschappen 
werden gewonnen door Joris van Kessel 
en Maartje Vork. ’s Avonds ging de tent 
helemaal uit zijn dak bij de geweldige 
Bolle Jan Show en een optreden van de 
Dikdakkers. Zondag was de familiedag, 
die zeer goed bezocht werd. Zowel bin-
nen als buiten was er voor jong en oud 
genoeg te doen. De kinderen konden zich 
vermaken bij de diverse attracties, zoals 
de ballenbak, de draaimolen, de luchtkus-
sens en het spiderweb of binnen spelen in 
de zandhoek. Er werd een skateshow ge-
geven, terwijl het orkest Ladder(s)zat voor 
de vrolijke noot zorgde. Na Quakel’s got 
Talent verzorgde Rinke Jacobs een Hyp-
nose-Mentalisme Show en sloot partyar-
tiest Starkoo het 35ste Polderfeest af. Het 
Feestcomité kijkt terug op een geslaagd 
Polderfeest en wil iedereen bedanken die 
dit mede heeft mogelijk gemaakt.
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De aCtiviteiten
in augustus:

* Molendagen Kinderdijk
iedere zaterdag in augustus

In het molengebied draaien al-
le molens van 13.00 uur tot 17.30 
uur. De Bezoekmolen en de molen-
kaden zijn geopend van 09.30 uur 
tot 17.30 uur. 

Info: www.stichting-kinderdijk.nl

* Romeins Festival Alphen
5 tot en met 15 augustus

Tien dagen lang verzorgt Legio II 
Augusta uit Britannia spannende 
shows en demonstraties die een 
beeld geven van het leven in de 
provincies van het Romeinse Rijk. 
De Romeinse soldaten, vrouwen, 
handwerkslieden en slaven staan 
centraal. Een bijzonder evenement 
vol betoverende Romeinse gebrui-
ken.

Info: www.archeon.nl 

* Goudriaan 750 jaar
7 augustus                                                                                           

Op 7 augustus barst Goudriaan uit 
zijn voegen. Een ongekend evene-
ment voor jong en oud met stoere 
ridders op paarden, bloedstollende 
gevechten en een compleet mid-
deleeuws dorp met kampementen 
en ambachten.
Een dag vol activiteiten voor kinde-
ren en ook voor vaders en moeders.                                                                                          
Bezoekers van ‘Goudriaan 750 
jaar’ kunnen van dichtbij een mid-
deleeuws ridderspektakel  zien. 
Er wordt zonder consideratie met 
zwaarden, schilden, ronddraaiende 
ballen en sterke paarden gestreden 
om de gunst van de schone jonk-
vrouwen. Er is voor kinderen van al-
les te doen. Ze kunnen tot moedige 
ridders of edele jonkvrouwen wor-
den opgeleid in de schildknaepen-
school en mooie schilden maken 
voor het boogschieten.

Bij Het Geheime Genootschap wor-
den middeleeuwse zoete koek en 
braadworstbroodjes van de middel-
eeuwse grill geserveerd.

Info: www.goudriaan750jaar.nl

* De 24 uur van Montfoort
20 en 21 augustus

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 augus-
tus organiseert de stichting ’24 uur 
van Montfoort’ met steun van ve-
le ondernemers voor jong en oud 
weer “de 24 uur van Montfoort” 
rond de Montfoortse jaarmarkt met 
een geweldig programma. 
Kinderen kunnen met hun ouders op 
vrijdagavond vanuit de kinderrom-
melmarkt in de Keizerstraat naar De 
Plaats gaan waar het Kiremko’s Friet 
& Frikadellen Feest plaatsvindt. Tij-
dens dit eetfeest is er onder leiding 
van een animatieteam, een swin-
gende kinderdisco met een optre-
den van Fox Kids Tops 20 presenta-
trice Monique Smit.
Op De Plaats klinkt ’s avonds het ge-
luid van DJ Theo naast de muziek 
van Glamourama, een twaalf man 
tellende feestband met een breed 
repertoire aan covers. Halverwe-
ge de avond is er een optreden van 
Berget Lewis.  

Ochtend

De ochtend van de marktdag is he-
lemaal gereserveerd voor de Mont-
foortse jeugd. Clown Tuffe bijt het 
spits af, vervolgens treden de enter-
tainers Sjon en Sjeffrie op met hun 
Walibi Flevo Show. Als hekkensluiter 
verzorgt de Musical Group “Zway” 
met het Montfoortse zang- en dans-

talent Saja Katte een optreden.

Vanaf twee uur volgt het traditione-
le onderdeel “24 uur op volle toe-
ren” dat dit jaar helemaal in het te-
ken van Volendam staat. Als eer-
sten betreden ex-BZN’ers Jan Keizer 
en Annie Schilder het podium, ge-
volgd door de Godfather van de pa-
lingsound: Piet Veerman. 
Na de Gouwe Ouwe brengen de 
Belgische dames van Lasgo hun Top 
40 Dance hits ten gehore. Om 18.00 
uur sluit Het Feestteam de line-up 
van artiesten af. De muzikale omlijs-
ting rond de zangers en zangeres-
sen is in handen van de Montfoortse 
feest-DJ Harry van den Berg.

* 36e Jaarmarkt Noordeloos
7 augustus

De Jaarmarkt wordt van 09.00 uur 
tot 17.00 uur gehouden in het cen-
trum van Noordeloos. Er staan ± 
160 kramen en er worden demon-
straties van oude ambachten geven. 
De Bonefatiuskerk is open voor be-
zichtiging en er zijn veel activiteiten 
voor de kinderen. 

Info: www.noordeloos.nl 

* Historische Kaasmarkt  Woerden
11 augustus

Historische Kaasmarkt op en rond 
het Kerkplein in Woerden. Na een 
rijtoer per kaasbrik opent de jeugd-
koningin, vergezeld door haar hof-
dames en een deputatie van het 
gemeentebestuur, om 10.30 uur de 
markt door het luiden van de kaas-
bel naast het Arsenaal op de hoek 
van de Meulmansweg en de Ho-
ge Woerd. Op deze dag wordt de 
kaas op de historische kaasbrikken 
naar Woerden gebracht. De boeren 
en boerinnen zijn in de Rijnlandse 
dracht van rond 1900. Ook heeft de 
traditionele touwtrekwedstrijd tus-
sen de kaashandelaren en kaasboe-
ren om ‘de laatste cent’ plaats. In 
het Arsenaal is van 09.00 uur tot 
12.00 uur een kaastentoonstelling.

Info: www.woerden.nl 
 
* Nieuw arrangement in Woerden

Stadswandeling met rondleiding 
en kaasproeverij in het kaaspak-
huis van de Reypenaer. Woerden en 
kaas zijn al eeuwen met elkaar ver-
bonden, in het historische centrum 
zijn dan ook nog veel kaaspakhui-
zen te zien. Veel van die pakhuizen 
kregen een nieuwe bestemming 
bijvoorbeeld als restaurant, winkel 
of woonhuis. Er zijn echter kaaspak-
huizen die hun functie nog steeds 
vervullen. De stadswandeling voert 
onder leiding van een ervaren gids 
van het Gilde Woerden door het 
historisch centrum van de stad en 
wordt afgesloten bij het kaaspak-
huis van de Reypenaerkaas.
Een korte introductie over het merk 
en de geschiedenis van de Reype-
naer wordt gegeven in dit pakhuis 
van drie verdiepingen, waar zo’n 
16.000 kazen liggen te rijpen. Ver-
volgens is er een proeverij van zes 
verschillende soorten kazen. Bij de 
‘standaard proeverij’ wordt water 
geschonken en bij de oudste kaas 
een glaasje port. Bij de ‘proeverij 
advance’ schenkt men water, één 
soort rode wijn en een glaasje port.  

Info: www.vvvwoerden.nl 

* Tractor Pulling Meerkerk
13 en 14 augustus

Op het terrein aan de Burggraaf zijn 
op vrijdag om 17.30 uur en op za-
terdag om 11.00 uur de regionale 
trekwedstrijden voor tractoren.
 
Info: www.tractorpullingmeerkerk.nl 

In augustus, september en oktober:

Groot scala aan activiteiten in het Groene Hart

Het groene Hart is een uniek groen gebied midden in de Rand-
stad. vanuit hartje utrecht, Den Haag, Rotterdam en amsterdam 
is men in 15 minuten fietsen al midden in het groen. Het groe-
ne Hart vormt een mooi contrast met de drukte van de steden 
en is het grootste nationale Landschap van nederland. Het ge-
bied reikt van het iJsselmeer tot de rivier de Merwede. van Den 
Haag tot voorbij vianen. Het groene Hart is niet alleen groter 
dan men denkt, maar ook diverser. Het landschap bestaat uit 
uitgestrekte weiden, veengebieden, grote plassen, meren, me-
anderende rivieren, historische stadjes, forten en boerderijen. 
Dit maakt het groene Hart geschikt voor uiteenlopende activi-
teiten. er kan heerlijk worden gefietst, gevaren of gewandeld. 
er zijn biologische eieren direct van de boer te koop. in vele 
restaurants worden de streekproducten vers van het land ge-
serveerd. Men kan slapen in een hooiberg of genieten van een 
koud biertje aan de waterkant.
in de lente dansen de koeien in de wei en in de winter kun je bij 
Kinderdijk schaatsen in een 17e eeuws schilderij. De Holland-
se luchten bieden het hele jaar door een prachtig schouwspel. 
www.groenehart.nl en www.groenehartkloppendhart.nl



Uithoorn – Het is een hele tijd 
rustig geweest op en om het 
prachtige, rustieke, oude be-
graafplaatsje aan het Zijdelveld 
in Uithoorn. Twee jaar terug, 
ook zo rond de vakantieperiode 
maakte het R.-K. kerkbestuur, 
onder de bezielende leiding van 
de heer Van Bemmelen, ‘even’ 
bekend dat alle oude grafste-
nen van dit kerkhofje, waar 
geen geld meer voor werd be-
taald, binnen enkele maanden 
geruimd zouden worden. We 
hoeven niet te herhalen wat er 
gebeurde. Uithoorn en omge-
ving stonden op zijn kop.

Handtekeningenacties, radio, tv 
erbij. In een mum van tijd kwa-
men er duizenden handteke-
ningen binnen om te pleiten tot 
behoud van dit mooie kerkhof. 
Een groep nabestaanden be-
taalde handen vol geld aan het 
kerkbestuur, om in ieder geval 
hun graf te behoeden voor de 
sloop, maar zij vochten ook 
door om toch gewoon de zer-
ken te laten staan.
De stoffelijke resten mochten 
toch nog niet geruimd worden 
en het kerkhof mocht volgens 
de wet nog zeker veertig jaar 
niet beroerd worden. Waarom 
dat wel de grafstenen eraf slo-
pen? Wat heeft dat nu voor zin.

Doorzetten
Maar het leek wel of je tegen 
een betonnen muur sprak bij 
het kerkbestuur. Zij hadden hun 
pad uitgestippeld en zo zou het 
gebeuren. Ook de gemeente-

raad en de wethouders pro-
beerden nog iets, maar ook zij 
hadden er óf geen zin in óf ook 
zij braken niet door de beton-
nen muur van het kerkbestuur. 
Heel stilletjes dacht de heer 
Van Bemmelen met enkele 
kompanen het kerkhof even 
leeg te halen vorig jaar, maar 
ze hadden niet gedacht dat de 
vereniging van nabestaanden 
er lucht van had gekregen en 
zij stonden er. Helaas voor de 
heer Van Bemmelen werd er 
ook asbest ontdekt bij de en-
kele graven die hij reeds had 
ontdaan van de grafstenen en 
het sloopwerk werd per direct 
stilgelegd. Eerst moest er een 
onderzoek komen naar het as-
best en moest er natuurlijk ook  
schoongemaakt gaan worden 
voor er verder gesloopt werd. 
En dat kost geld...

Stilte
Ondanks gesprekken tussen 
gemeente, kerkbestuur, nabe-
staanden, enz. leek er geen 
schot in de zaak te komen. Het 
werd stil. Zou het kerkbestuur 
hebben ingezien dat het ge-
woon zonde is als dit kerkhof 
nodeloos voor een groot deel 
zou worden ontmanteld? Leeg 
kan het niet, want her en der op 
het kerkhof staan graven waar 
nog voor tien, vijftien jaar voor 
betaald is.
Er gloorde hoop bij de nabe-
staanden en voor de vele an-
dere duizenden mensen die 
graag dit rustpunt voor Uit-
hoorn willen behouden. Maar 

helaas, het kerkbestuur blijft als 
een dief in de nacht doorwer-
ken aan de ontmanteling. Sinds 
een paar weken vind je  op het 
kerkhof de volgende tekst: 

“Belangrijke mededeling:
Het parochiebestuur probeert 
de administratie van graven, 
grafrechten en rechthebben-
den op orde te krijgen. Degene 
op wiens naam het grafrecht 
staat wordt de rechthebbende 
genoemd. De rechthebbende 
heeft onder andere het recht 
om gedurende de looptijd van 
het grafrecht, overledenen in 
het graf te begraven en een 
grafsteen op het graf te plaat-
sen. Op grond van het regle-
ment van de begraafplaats kan 
per grafrecht slechts één recht-
hebbende geregistreerd zijn.

Voor de graven van de namen 
die u hiernaast vindt, hebben 
zich nog geen rechthebbenden 
gemeld. Het parochiebestuur 
verzoekt de rechthebbenden 
zich te melden bij de parochie, 
Potgieterslaan 4, 1422 BB Uit-
hoorn. Of telefonisch op maan-
dag, woensdag en vrijdag van 
9 tot 12 uur: 0297-561439.

Rechthebbenden worden ver-
zocht zich vóór 1 oktober a.s. te 
melden. Van de graven waar-
van zich dan geen rechtheb-
benden hebben gemeld en 
waarvan de grafrechten zijn 
vervallen worden de grafsteen 
en de grafbeplanting door het 
bestuur verwijderd.”
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Het is weer zover:
R.-K. kerkbestuur doet het weer:

Tijdens de grote vakantie
bekendmaken dat

ze kerkhof gaan ruimen, 
tenzij.....

Meldt u als het graf u lief is:
De volgende namen staan vermeld 
(op de begraafplaats staan ook de 
data van overlijden vermeld, maar 
daarvoor hadden wij helaas geen 
ruimte in onze krant:
Ancker
Ancker-Kroon
Ancker-Langeveld
Bakker
Bakker-Gottenbos
Bank
Bartels-Hulscher
Bavel
Bax
Bax-Janmaat
Beer
Beij
Beij-Van den Bos
Beld-v.d Toorn
Berendsen
Beumer
Boellaard
Boer
Boer-Vlasman
Bom
Bom-v.d. Linden
Braam
Braam-Bruines
Breuren
Broek-de Jong
Brozius
Buningen- Ham
Bunningen
Bunningen- Vermeulen
Bunningen-Habets
Bunschoten
Clemens
Daalhuizen
Daalhuizen-Andriessen
Daalhuizen-Molleman
Diemen
Diemen-Brouwer
Diemen-Jongbloed
Diemen-Van Schaik
Dood
Dorre
Dort
Dort-Tonen
Droog-De Winter
Eijk
Fontaine
Gasseling
Gasteren
Gieling
Gijlswijk
Goossens
Gouwerok-Lautenschutz
Graeve
Graeve-v.d Berg
Grieken-Van Vliet
Groot
Haas-Vis
Habets
Hagenaars
Hagenaars-Kris
Harte
Heiligenberg
Hilgen
Hilgers-Sombroek
Hogenboom
Hogeveen
Hollander
Hoogeveen
Hoogeveen-De Wildt
Houdijk
Houtkamp
Jagt
Jagt-Kraan
Janmaat-Hagenaars

Jong
Jong-Van Veen
Kaatee
Kampen-Steen
Kas
Kindermans
Kindermans-Pouw
Kints
Kints-Hogervorst
Klok
Knip
Knip-Rijgersberg
Koeleman
Koeleman-Van der Lugt
Kok
Konijn
Konst
Koppers-Jansen
Kortekaas
Kortekaas-Rekelhof
Kortekaas- van der Toorn
Kreetz
Kreetz-Rings
Kunst-De Groot
Lankesten
Lauwers
Lauwers-Scholte
Lotten
Lotten-Sluijmers
Lught
Meer
Meer-De Graaf
Meerendonk
Meeuwissen
Meijer
Meijers-Stok
Muijen
Nes
Nes-Versteed
Olsthoorn
Olsthoorn-Nederhop
Oostenwijk
Oosterwegel
Oosterwegel-Koers
Oudshoorn
Oudshoorn-Miltenburg
Ouwerkerk-Vlasman
Overes-Du Jeu
Pauw
Piere
Poelwijk
Poelwijk-Van der Maat
Pothuizen
Pothuizen-Van Leeuwen
Prie
Prie-Kok
Putten
Raapkamp
Raapkamp-Fengler
Ratterman-Lieshout
Rijk- Van Rijt
Rijn
Rijnbeek
Rijnbeek-Van Vliet
Rijk-Jongeneelen
Roenkerken
Roeleveld
Roeleveld-Versteeg
Roling
Rooijen
Rooijen-Kroonen
Roos-Stok
Ruit
Samsom
Schaik
Schaik-De Bree
Schaik-Groenendijk
Schalkwijk
Scheppingen
Schie

Schijf
Schijf-Teuns
Schijf-Verver
Schinkel
Schinkel-Van der Jagt
Schinkel-Lefferts
Schoorl
Schoorl-Van der Kaaij
Smit
Smit -  van Schaik
Smit-  Lagerburg
Snelders
Snelders – Vos
Steenkamp -  van Heusden
Stegerda -  Buscher
Stegerda -  Stok
Stok – Vendrik
Straathof -  Enthoven
Straathof
Straathof - Pronk
Temmink
Theuns
Thijs
Tol
Tol-Vis
Tol-Kea
Troll-Krempel
Van Odenhove
Van Vliet
Veenhof
Vendrik
Vendrik-Karlas
Vendrik-Kijzer
Vendrik-Van Aarnhem
Verberne
Verheul
Verheul-Kauffman
Verhoek
Verhoek-Van Grieken
Verhoeven
Verhoogt
Verkerk
Verkerk-De Jong
Verkerk-Groeneveld
Vermeij
Vermeij-Verhaar
Vervroost
Vink
Vliet
Vliet-Van Leeuwen
Vliet-Rekelhof
Vliet-Winters
Voorbij
Voorbij-Haring
Voorbij-Pel
Weber
Westkamp
Wijk-Van Hees
Wijngaarden-Pouw
Williams
Williams-Albers
Woerde
Zaal
Zaal-Schalkwijk
Zandvliet
Zethof
Zijden
Zijden-Van Vliet
Zijden-v.d. Ende
Zuijdervliet
Zuidervliet-Van der Horst

5 graven niet te lezen

Recente graven uit deze 
lijst
Jansje Boellaard
04-07-1997
Cornelia Maria Oudshoorn 
28-01-1992 
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Problemen Zijdelmeer vragen 
om gezamenlijke aanpak

Alle bewoners langs het Zijdelmeer hebben belang bij schoon water

Eigenaren van woonarken zijn bang voor peilverlaging in het Zijdelmeer

Stilstaand water en hoge temperaturen vormen de 

voedingsbodem voor blauwalg

Door de slechte waterkwaliteit en de onjuiste rietsoort sterft dit af langs de oevers

Bij de Korte Boterdijk wordt ‘schoon’ water in het meer gebracht

Het gemaal in de Uithoornse polder langs 0Amsteldijk-Zuid

Uithoorn - Jarenlang is het Zijdelmeer in Uithoorn reeds onder-
werp van gesprek. Reden: vervuiling, stilstaand water, dichtslib-
ben, blauwalgvorming bij zeer warme weersomstandigheden en 
daardoor stankoverlast, maar ook peilverlaging (met dat laatste 
zijn met name de woonarkbewoners aan de Elzenlaan niet blij). 
Om er iets aan te doen werden in 1995 door het waterschap de 
watertoegangen naar het meer afgesloten en werd vanuit de 
Molenvliet ‘ge� lterd’ water in het Zijdelmeer gepompt. Maar dat 
hielp niet. Vervolgens kwamen bloementelers Jan van Rijn en 
agrariër Albert Blommestijn uit De Kwakelse polder met het idee 
de toegangen van het Zijdelmeer en de aansluiting op de Ring-
vaart weer open te maken. Bovendien moesten er dertien schut-
ten uit. Doel: de doorstroming in het Zijdelmeer te bevorderen 
waardoor de waterkwaliteit zou verbeteren. Eén en ander was te 
lezen in deze krant in het artikel ‘Het water kan nu weer vrij stro-
men’ (NMB 7 juli). Daar werd zowel schriftelijk (NMB 14 juli) als 
telefonisch door lezers op gereageerd bij deze krant. Want het is 
nog maar de vraag of de recent genomen maatregelen wel e� ect 
hebben. De maand juli kenmerkte zich door een � ink aantal da-
gen met zeer hoge temperaturen. Dat leidde in afgelegen delen 
van het meer al snel tot de vorming van blauwalg met als gevolg 
stankoverlast en dode vissen. Er zijn diverse manieren voorge-
steld om de waterkwaliteit te verbeteren, zoals een betere door-
stroming en uitbaggeren. Ondanks dat er bij de waterwegen in 
de omgeving veel schutten zijn verwijderd, zitten er bij sommige 
doorgangen nog steeds dammen en die belemmeren de door-
stroming dan toch weer. Verder is er nog nooit gebaggerd, want 
dit is om technische en � nanciële redenen niet gebeurd. Immers 
wegbaggeren van de slappe veengrond heeft inzakken van de 
oevers tot gevolg. In de aangrenzende gemeente De Ronde Ve-
nen, en vooral Vinkeveen, weten ze er alles van.

Alle dammen eruit

Al met al lieten ook enkele bewoners van het Zijdelveld, die met 
hun erf aan de achterkant grenzen aan het Zijdelmeer en zich 
hebben verenigd in de ‘Werkgroep Zijdelveld’, van zich horen. 
Met twee afgevaardigden van de Werkgroep, de heren Jan Uit-
hol en Leen Zoutendijk, hadden wij een gesprek. “De Werkgroep 
is zo’n twee jaar geleden opgezet om allerlei problemen en ge-
beurtenissen rond het Zijdelveld bespreekbaar te maken met 
en voor de bewoners. Dat varieert van waterproblematiek via 
zwerfvuil tot vandalisme”, legt Leen Zoutendijk uit. “En het werkt 
goed want we doen dat in overleg met politie, gemeente en Wa-
ternet. Er zijn aantoonbare resultaten uit voortgekomen.”
Jan Uithol haakt hierop in: “In 1995 hebben ze het meer afgeslo-
ten van de watertoegangen. Het waterpeil werd wat verhoogd 
en via een duur riet� lter zou het water worden gezuiverd. Dat is 
uiteindelijk niet gelukt. Daar had men wat meer onderzoek naar 
moeten doen. De Universiteit van Utrecht had al eens becijferd, 
dat als je een goed functionerend riet� lter wilt hebben dat in 
omvang vier keer zo groot als het Zijdelmeer zelf zou moeten 
zijn. Bovendien kan je hier geen riet, dat bijvoorbeeld groeit op 
klei of op zandgrond, in drassige veengrond aanplanten. Dat 
gaat dood. Er stond al veel riet langs de oevers maar dat droeg 
ook niet voldoende bij aan het � ltratieproces. Bovendien blijkt 
dat riet door het vervuilde water inmiddels gewoon af te sterven. 
Kijk maar langs de oevers, die worden steeds kaler. Dat kan je 
het Waterschap ook aanrekenen; maar goed, dat ligt achter ons. 
Intussen hebben we vanwege al onze vragen over de problema-
tiek van het Zijdelmeer een goede ingang bij het Waterschap 
gekregen. Tijdens goedbezochte informatieavonden zijn moge-
lijkheden aangedragen. Bekeken is of die technisch en � nancieel 
haalbaar zouden zijn. Eén daarvan is bijvoorbeeld een laag zand 
op de baggerlaag (=bodem) leggen. Dan wordt het meer wel-
iswaar ondieper, maar wel schoner. Zou je het meer overal een 
meter diep willen uitbaggeren komt er meer dan 200.000 kuub 
bagger naar boven. Probleem is, hoe voer je dat af? Is het ver-
vuild of niet en welke boer wil het over zijn land uitgereden heb-
ben?... Eén van de goede oplossingen was ook dat alle dammen 
eruit zouden gaan en het meer � ink doorgespoeld zou worden. 
Dit bleek zowel � nancieel als technisch haalbaar. Er zijn inspraak-
avonden geweest waar dit ter tafel is gebracht en het geheel is 
uiteindelijk in 2005 in een peilbesluit vastgelegd.”

Bezwaar

Eind maart dit jaar zou Waternet alle dammen en schuiven in de 
Uithoornse polder gereedmaken om vervolgens de waterwegen 
en het Zijdelmeer te gaan doorspoelen. Ruim voor Koningin-
nedag was alles klaar. “Een dag voordat alle dammen zouden 
worden verwijderd trokken de arkbewoners aan de bel, want 
volgens hen zou dan het waterpeil omlaag gaan en dan zouden 
de nutsvoorzieningen en de schuurtjes gaan ‘hangen’. Leidin-
gen zouden afbreken en schuurtjes en andere aanbouwwerken 
scheef komen te hangen. Maar er was met medeweten van ie-
dereen al jaren geleden een peilbesluit genomen. Bovendien 
kan het niet zo zijn om één dag van te voren je bezwaar kenbaar 
te maken. Daarnaast woon je op een ark en dan kan het water-
peil om je heen � uctueren. Toen er hier vorig jaar augustus een 
enorme hoosbuis met wateroverlast was is het waterpeil in het 
Zijdelmeer zeker met 7 centimeter gestegen. Daar hebben we 
niemand van de arkbewoners over gehoord… Toen was er geen 
schade?... We hebben het hier over slechts 5 centimeter peilver-
laging! Ik kan mij niet voorstellen dat zoiets schade veroorzaakt 
of leidingbreuk. Dan is er technisch toch iets niet in orde. Als je 
waar dan ook op het water woont gaan de meeste arken ge-
woon mee op en neer, tenzij er grote golven zijn en dat hebben 
we hier niet. Sommige arken zullen misschien ook wel met hun 
onderbak op de bodem liggen omdat er grond onder gespoeld 
is. Dan zakken ze waarschijnlijk heel geleidelijk.

Actie in 2011

“Waarschijnlijk zijn de bewoners van de arken geschrokken toen 
bekend werd dat het waterpeil naar beneden zou worden bij-
gesteld. Het was waarschijnlijk nog ver van hun bed. Maar nu 
wordt men ermee geconfronteerd en wat gaat er dan gebeuren? 
Zo krijgen ze nog méér problemen, zeggen ze. Dus men had al 
problemen? Welke dan? Als er niet gebaggerd wordt, is dat dan 
het probleem? Zodra dat gebeurt zakken de oevers met de aan-
bouwsels weg het water in. Dat is inherent aan de grondsoort 
(laagveen). Dat schiet dus niet op. “Het is water naar de zee dra-
gen,” haakt Leen Zoutendijk in. “Men vraagt zich natuurlijk ook 
af wie de eventuele schade zal gaan betalen. Ik vind het vreemd 
dat het besluit om de zaak te laten doorstromen opeens is stilge-
zet. Ook met het weghalen van de dammen overweegt men een 
pauze in te lassen. Eerst moet bekeken worden of er inderdaad 
schade bij of rond de woonarken zal ontstaan. Het individuele 
belang is in dit geval dan groter dan het algemeen belang van 
het doorstromen. De gemeente en het Waterschap willen na-
tuurlijk aan alle kanten tevreden geluiden horen, dus die gaan 

eerst kijken hoe het staat met de vergunningen en wat er alle-
maal wel of niet mogelijk is. Hoe het technisch in elkaar steekt 
wat de aansluitingen van de nutsleidingen betreft, enzovoort. 
Dat zorgt voor de huidige impasse waardoor we wel met sme-
rig water en blauwalg blijven zitten op warme dagen. Overigens 
hoeven de arkbewoners zich nog geen zorgen te maken. Via een 
link naar Actueel/Nieuwsberichten/Juli/Waternieuws op de web-
site van de gemeentepagina Uithoorn staat dat pas in 2011 actie 
wordt ondernomen.” Zo laat Zoutendijk ons weten.

Oplossinggericht denken

Jan: “Maar we hebben er allemaal wél belang bij dat iedereen 
kan wonen aan een schoon en helder Zijdelmeer. Er moet hoe 
dan ook iets gebeuren en het Waterschap is bereid daaraan haar 
steentje bij te dragen, zo is ons verteld. De partijen moeten met 
elkaar tot duurzame en praktische oplossingen komen. Daarbij 
gaat het in eerste aanleg hoofdzakelijk om drie dingen: de al dan 
niet � exibiliteit van de nutsleidingen onderzoeken, de standvas-
tigheid van de schuurtjes die met de arken zijn verbonden en 
als derde de bagger onder de arken. Bij het laatste gaat het om 
dunne specie. Dat is net zwarte yoghurt; daar zullen de arken 
weinig last van hebben als die daar een paar centimeter in zak-
ken. Ik betwijfel of de arken daardoor echt scheef komen te lig-
gen. Wellicht is het mogelijk een verzoek aan het Waterschap te 
richten om gefaseerd het waterpeil te verlagen, bijvoorbeeld in 
twee keer. Dan kunnen de arken ‘wennen’ aan de nieuwe water-
hoogte en kan er intussen toch doorgespoeld worden. Waarmee 
ik wil zeggen, laten we constructief en oplossinggericht denken. 
Bijvoorbeeld door het inzetten van een boot met een zware 
pomp aan boord die voor een krachtige waterstraal kan zorgen 
om de bagger onder de arken weg te spuiten. Hoe dan ook, er 
moet vaart in de zaak komen.” Volgens Uithol zijn er namens de 
Werkgroep Zijdelveld verzoeken richting Waterschap gedaan om 
de kleine poel eens uit te baggeren, en de voormalige opening 
aan de westzijde open te graven en van een brug te voorzien. In-
middels wordt bekeken, hoe de specie moet worden afgevoerd 
en wat dat gaat kosten en of er budget voor kan worden vrij-
gemaakt. Het Waterschap heeft ook positief gereageerd op de 
doorstroming van het voorslootje. Maar dit soort projecten gaat 
allemaal niet van vandaag of morgen. Het heeft zijn tijd nodig 
om het te realiseren. Zo werkt het nu eenmaal bij de overheid.
Bij het doorspoelen komt het water vanaf de Ringvaart bij Bil-
derdam via de vaart in De Kwakel bij de Elzenlaan waar de arken 
liggen, het meer in. Het gaat eruit via sloten naar het Molenvliet, 
door de Meerwijk heen naar de Uithoornse polder. Daar wordt 
het uitgemalen. Bij de Elzenlaan en de brug bij de Korte Boterdijk 
zijn de schuiven goed te zien. Die houden als een zeef ook vuil 
tegen. Het gemaal in de Uithoornse polder moet bij veel neer-
slag 24 uur per dag draaien om het waterpeil in het Zijdelmeer 1 
centimeter lager te krijgen!

Gemeente Uithoorn

De gemeente Uithoorn liet ons weten dat er veelvuldig 
overleg over dit onderwerp is geweest tijdens inspraak- 
en informatieavonden met onder andere de bewoners 
rond het Zijdelmeer. “Alles wat met de waterkwaliteit en 
het peilniveau heeft te maken is de verantwoordelijk-
heid van Waternet. Wij zijn er als gemeente zijdelings bij 
betrokken. Maar als het over oevers, woonarken, steigers 
en de vergunningen plus de bijbehorende infrastructuur 
gaat, valt dat natuurlijk onder onze bevoegdheid,” aldus 
een woordvoerder.

Waternet

Een woordvoerster van Waternet stuurde ons desgevraagd 
de volgende informatie toe: ‘Het Zijdelmeer is een veen-
meer en maakt onderdeel uit van de Uithoornse polder. 
Het meer staat niet in open verbinding met de Uithoornse 
polder, waardoor er stilstaand water kan ontstaan. De af-
gelopen jaren zijn er vaak blauwalgproblemen geweest. 
Voor het watergebiedsplan Westeramstel, dat in 2005 door 
het bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is 
vastgesteld, heeft er uitgebreid onderzoek naar de proble-
men van het Zijdelmeer plaatsgevonden. Uit het onder-
zoek kwam naar voren dat het Zijdelmeer voedselrijk is en 
dit samen met het stilstaande water er voor zorgt dat de 
blauwalg kan groeien. In het watergebiedsplan Westeram-
stel zijn maatregelen vastgesteld waarmee de problemen 
rondom het Zijdelmeer moeten worden verminderd. Eén 
van de belangrijkste maatregelen is het Zijdelmeer weer 
in open verbinding te brengen met de rest van de Uit-
hoornse polder. Het water in het Zijdelmeer zal zomers 
in beweging blijven, waardoor de kans op blauwalg een 
stuk kleiner zal zijn. Om het water in open verbinding te 
stellen, wordt ook het waterpeil van het Zijdelmeer met 
een paar centimeter aangepast. Dit is vastgesteld in het 
Peilbesluit van de Uithoornse Polder van 2005, als onder-
deel van het watergebiedsplan Westeramstel en heeft alle 
wettelijke procedures destijds doorlopen.

Uitvoering

Voor de gehele Uithoornse polder wordt het watersy-
steem aangepast en verbeterd. In het landelijk gebied 
zijn al nieuwe stuwen geplaatst. De twee stuwen rondom 
het Zijdelmeer (de stuw bij de Watsonweg en de stuw bij 
het gemeentehuis) moeten nog worden verwijderd. Bij 
de woonarkbewoners leven nog vragen over het nieuwe 
waterpeil, het baggeren en over de nutsaansluitingen. 
Er vinden nu overleggen met de gemeente plaats om te 
bekijken hoe we samen tot goede oplossingen kunnen 
komen. We hopen hierover zo snel mogelijk goede en hel-
dere afspraken te kunnen maken, zodat we de uitvoering 
weer ter hand kunnen nemen.”
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Veenbad definitief over-
gedragen aan gemeente
De Ronde Venen - Afgelopen 
maandag 2 augustus zijn de sleu-
tels van Het Veenbad overgedragen 
aan de gemeente. Aan ruim 30 jaar 
Veenbad is hiermee definitief een 
einde gekomen. Het Veenbad is voor 
de bezoekers al op 31 mei dichtge-
gaan, terwijl het Veenweidebad haar 
poorten op 14 juni opende. Het be-
stuur van de Stichting Het Veenbad 
heeft het afgelopen jaar met de ge-
meente afspraken gemaakt over de 
wijze waarop medewerkers van Het 
Veenbad konden overgaan naar Op-
tisport. De afspraken hierover zijn 
vastgelegd in een bestuursakkoord. 
De meeste medewerkers zijn over-
gegaan naar Optisport, waardoor 
de achterblijvers aan de slag moes-
ten om Het Veenbad leeg en schoon 
over te kunnen dragen aan de ge-

meente. Namens het college nam 
wethouder Jac. Dekker de sleutels 
daarom in ontvangst van mevrouw 
Janna Stokhof, de bedrijfsleider van 
Het Veenbad. Hiermee krijgt de ge-
meente het gebouw van de Stichting 
na ruim 30 jaar weer terug. 
Wethouder Dekker gaf nogmaals 
aan dat Het Veenbad op een bijzon-
der goede manier is gerund. Dat is 
met name op het conto te schrijven 
van de medewerkers, van wie een 
aantal meer dan zijn/haar halve le-
ven aan Het Veenbad heeft gewijd. 
Hij sprak daarbij zijn enorme bewon-
dering uit over de technische kennis 
van mevrouw Stokhof. Het leek vol-
gens hem wel of zij elk boutje en 
moertje zelf had geplaatst. Ook een 
woord van dank voor het bestuur 
was volgens hem op zijn plaats. 

Hij richtte zich daarbij speciaal tot 
Ruud Zweerman en Hans Wijchers. 
Hans en Ruud hebben de afgelo-
pen 30 jaar als vrijwilliger meerde-
re bestuursfuncties vervuld, waarbij 
Het Veenbad als laatste, terwijl An-
co Goldhoorn de afgelopen 11 jaar 
zich als voorzitter ook onafgebroken 
heeft ingezet voor Het Veenbad. Al-
le bestuursleden hebben dit als vrij-
williger gedaan en dat is - zeker het 
laatste jaar - niet altijd even ge-
makkelijk geweest. Het College, al-
dus wethouder Dekker, kan hier al-
leen maar haar waardering voor uit-
spreken. 
De gemeente heeft nog geen con-
crete plannen voor het gebouw. Wel 
zal, om vandalisme te voorkomen, 
het gebouw bewoond gaan worden 
door een anti-kraakwacht. 

De sleutels worden, scherp door het bestuur gadegeslagen, door Janna Stokhof overhandigd aan wethouder Dekker.

Gemeente haakt af bij 
zorgkwekerij De Kweektuin
Mijdrecht - Zorgkwekerij De 
Kweektuin aan de Tuinderslaan 
dreigt inkomsten voor haar cliën-
ten mis te lopen nu volgens eige-
naar-beheerder Wim Koolhaas van 
De Kweektuin de gemeente zegt in 
oktober de stekker uit het pilotpro-
ject te gaan trekken. De Kweektuin 
ging in 2009 van start als een socia-
le onderneming in de vorm van een 
laagdrempelige biologische groen-
tetuinderij, waar zelfstandig wo-
nende kwetsbare burgers een zin-
volle dagbesteding kunnen krijgen. 
Door middel van biologische groen-
teteelt en de verhandeling tegen 
bodemprijzen daarvan op de loka-
le weekmarkt in Mijdrecht, komen 
de medewerkers in contact met 
consumenten waardoor zij raak-
vlakken met de samenleving heb-
ben. Het laagdrempelig aanbieden 
van structuur, afleiding, maatschap-
pelijke betrokkenheid, ontmoeting 
en waardering zijn de kernwaar-
den die De Kweektuin in haar dag-
besteding centraal stelt. Doel ervan 
is de kwetsbare medewerkers weer 
te sterken in hun eigen waarde en 
naar een niveau te brengen waar-
op zij op de een of andere manier 
weer kunnen functioneren in de sa-
menleving. Anders gezegd, het ge-
voel te geven dat zij er ook bijho-
ren en zij stapje voor stapje omhoog 
klimmen in het reïntegratieproces. 
Vroeger kreeg men een bijstands-
uitkering en dat was het dan. Zoek 
het maar uit. Nu wordt getracht de-
ze mensen een zinvolle besteding 
te geven waardoor zij wellicht later 
weer in hun eigen onderhoud kun-
nen voorzien. Dat is iets wat de ge-
meente hoog in het vaandel heeft 
staan. Opgemerkt zij dat het hier 
niet gaat om lichamelijke of verstan-
delijke gehandicapten. Eerder om 
mensen die om welke oorzaak dan 
ook ver van de arbeidsmarkt staan 
vanwege een niet-aangeboren pro-
blematiek. Zij worden bij De Kweek-
tuin begeleid door een cliëntenbe-
geleider. Het is een pure vorm van 
(re)integratie en participatie. Opge-
merkt zij dat De Kweektuin niet on-
der de noemer ‘sociale werkplaats’ 
gerangschikt kan worden.

Eénzijdig stopgezet
“Het is mij niet duidelijk waarom het 
project door de gemeente plotse-
ling wordt beëindigd”, vertelt Wim 
Koolhaas. Hij is duidelijk teleurge-
steld. “En dat terwijl de gemeenten 
Aalsmeer, Uithoorn en zelfs Woer-
den op het vinkentouw zitten om 
wél gebruik te gaan maken van on-
ze dienstverlening voor deze men-
sen. Vorig jaar oktober hebben wij 
met wethouder Jan van Breukelen 
een overeenkomst gesloten om cli-
enten uit De Ronde Venen hier een 
kans te geven zich zelf geestelijk 
weer op peil te brengen. Kennelijk 
hebben de beleidsambtenaren met 
ingang van aanstaande oktober de 
samenwerking eenzijdig stopgezet. 
Misschien spelen de bezuinigin-
gen een rol. Het gaat echter om ‘ge-
oormerkt’ geld dat niet voor ande-
re doeleinden mag worden gebruikt. 
En dat geld is voor zover ik weet nog 
niet op. Het gaat om een bedrag van 
vijftig euro per dagdeel (= een hal-
ve dag) vergoeding per cliënt. Daar-
bij praten we over zeven inwoners 
uit De Ronde Venen op een totaal 
van zestien cliënten die bij ons ac-
tief zijn. Negen daarvan hebben een 
andere vorm van financiële onder-
steuning. Overigens zijn er in de ge-
meente nog een kleine 140 van zul-
ke gevallen, maar wij bieden zorg 
aan zeven van hen. De vergoeding 
die door de gemeente wordt be-
taald is gebaseerd op wat de AWBZ 
voorschrijft. Dat is tussen de 45 en 
50 euro. Op 25 juni jl. hebben wij 
op het gemeentehuis overleg ge-
had met wethouder Van Breukelen 
en een beleidsambtenaar van de 
afdeling Welzijn. Daar was het ge-
voel al niet goed bij en werd door-
geschemerd dat men eigenlijk geen 
zin had in een voortzetting. We heb-
ben toen om een vervolggesprek 
gevraagd. Dat is er op 8 juli jl. ge-
weest met twee beleidsambtenaren. 
Wethouder Van Breukelen was niet 
bij dat gesprek aanwezig. Toen werd 

ons meegedeeld dat de gemeente 
na oktober niet meer mee doet aan 
ons project. Frappant is dat er in de 
achterliggende maanden nooit een 
zakelijke evaluatie is geweest over 
de achterliggende periode. Noch 
hebben wij ooit wat gehoord van de 
gemeente over hoe het er nu voor 
stond met onze cliënten, of er ver-
betering in hun situatie was, hoe het 
werk verliep, wat de verwachting op 
de langere termijn was en wat wij er 
als zorgkwekerij aan doen om het 
geestelijke herstel en eigenwaarde 
te bevorderen. Om er maar een paar 
te noemen. Voor elke cliënt is er in 
die zin een zogeheten ‘trajectplan’ 
opgezet en daar heeft onze cliën-
tenbegeleider Christina Dominicus 
het nodige werk aan dat allemaal bij 
te houden en te administreren. Dat 
trajectplan wordt aan het begin van 
de zorgperiode voor de cliënt door 
hem ondertekend, door ons en door 
de gemeente.”

RTG
Feit is wel dat als de subsidie op-
houdt de betreffende mensen niet 
bij De Kweektuin kunnen blijven. 
Voor zover bekend is er voor hen 
geen alternatief in De Ronde Ve-
nen. “Maar het is niet alleen dat de 
mensen hier niet meer kunnen wer-

ken, ook missen ze straks het con-
tact met de samenleving doordat ze 
niet meer op de weekmarkt staan 
met hun producten die ze hier heb-
ben kunnen verbouwen. Wij krijgen 
van de samenleving de mogelijkheid 
deze mensen een vorm van hulp te 
bieden, maar wij geven er ook iets 
voor terug: hulp aan de opbouw van 
de menselijke waardigheid en bio-
logisch geteelde groente tegen bo-
demprijzen. En mocht een consu-
ment aan de kraam onder het be-
staansminimum leven, dan geven 
we het zelfs gratis. Maar onze cli-
enten zijn nog niet weg; zover is het 
allemaal nog niet. We hebben nog 
twee maanden te gaan en misschien 
wordt er wel besloten dat de cliën-
ten die hier zijn nog wel een poosje 
mogen blijven. Wellicht kan dat ook 
wel zonder overeenkomst met de 
gemeente. Een aantal raadsleden 
wil in elk geval tijdens één van de 
eerst RTG’s in september de beëin-
diging van de samenwerking door 
de gemeente op de agenda zetten. 
Men wil de redenen weten waar-
om de beleidsambtenaren éénzijdig 
de zaak hebben opgezegd. Dus dat 
wachten we eerst maar af,” aldus 
Wim Koolhaas die daarmee toch 
nog een sprankje licht ziet voor het 
wel en wee van zijn cliënten.

Fractie van Ronde Venen 
Belang stelt vragen aan 
het college
De Ronde Venen - Ronde Venen 
Belang is blij dat er nu duidelijk-
heid is over de aantallen cliënten 
WWB en hun indeling. Uit de gege-
vens blijkt dat ca. 50% (trede 3 t/m 
5) met hulp toe te leiden is tot de ar-
beidsmarkt. Voor hen is er dus dui-
delijk een perspectief, ook al zal dat, 
ook met behulp van re-integratieor-
ganisaties, nog de nodige moeite en 
tijd kosten.
Uit de gegevens blijkt ook dat ca. 
50%, ook na inschakeling van re-in-
tegratieorganisaties, niet tot de ar-
beidsmarkt toe te leiden is. Hier-
in schuilt een groot maatschappe-
lijk probleem, waarbij de gemeente 
haar verantwoordelijkheid moet ne-
men. De gemeente zal zorg moeten 
dragen voor maatschappelijke acti-
vering (34,6 %) of voor zorg ( 19,8 
%) om deze personen bij het maat-
schappelijke verkeer te betrekken 
oftewel te laten participeren. In to-
taal gaat het voor categorie 2 om 
ca. 100 personen en in categorie 1 
om ca. 60 personen. Met dit als uit-
gangspunt wil Ronde Venen Belang 
een aantal vragen stellen.

Is het College het er mee eens dat 
de personen uit categorie 1 en 2 on-
der verantwoordelijkheid van de ge-
meente moeten resocialiseren of re-
habiliteren en dat deze personen 
niet aan hun lot kunnen worden 
overgelaten?
Is het College het er mee eens dat 
re-integratieorganisaties per defi-
nitie niet voor categorie 1 en 2 zijn 
toegerust?
Heeft het College een aanbeste-
dingstraject uitgevoerd onder re-in-
tegratiebedrijven?
Maakt invulling van activiteiten voor 
mensen uit categorie 1 en catego-
rie 2 integraal onderdeel uit van de 
aanbestedingsprocedure?  

Het College is vorig jaar een pilot 
met De Kweektuin opgestart om 
mensen uit categorie 1 en 2 te la-
ten participeren in de maatschappij. 
Naar onze informatie maken nu 7 
personen uit de gemeente daar ge-
bruik van. Naar aanleiding hiervan 
willen wij hier ook een aantal vra-
gen over stellen:
5. Hoe worden personen in contact 
gebracht met De Kweektuin?

6. Waarom zijn slechts 7 personen 
actief in De Kweektuin?
7. Hoe zijn de bereikte resultaten tot 
op heden?
8. Kunnen de kosten m.b.t. De 
Kweektuin verrekend worden uit het 
participatiefonds?
9. Is de informatie correct dat de 
pilot met De Kweektuin niet wordt 
verlengd en per 1 oktober 2010 zal 
worden gestopt met de volgende ar-
gumenten:
- er heeft een aanbesteding plaats 
gevonden onder re-integratiebedrij-
ven
- re-integratie heeft tot doel mensen 
toe te leiden tot werk
- de door het Rijk beschikbare re-
integratiegelden lenen zich alleen 
voor trajecten, die zijn gericht tot 
uiteindelijke uitstroom naar werk.

Nu is het bekend dat De Kweek-
tuin zich met name richt op perso-
nen, die geheel niet of slechts zeer 
beperkt zicht hebben om uiteinde-
lijk door te stromen naar categorie 
3 t/m 5, categorieën, waarin wel de-
gelijk uitzicht is op toeleiding naar 
werk. Uit de gegevens van Eduper 
blijkt echter dat 50% van de WWB 
cliënten echt geen uitzicht heb-
ben op werk. Deze mensen moeten 
echter, onder andere ook in het ka-
der van de WMO, wel gaan deelne-
men aan het maatschappelijke ver-
keer, zo staat in de doelstelling van 
de wet WMO te lezen. Aangezien de 
gemeente deze wet al per 1 janua-
ri 2010 volledig had moeten invoe-
ren hebben wij hierover de volgen-
de vragen:
10. Wat gaat het College doen om 
mensen uit categorie 1 en catego-
rie 2 daadwerkelijk te laten partici-
peren? 
11. Waarom is in dit kader het con-
tract met De Kweektuin opgezegd? 
12. Heeft het College een vervan-
gende voorziening voorhanden voor 
de 7 personen die nu actief zijn in 
De Kweektuin?
13. Wat is het plan van aanpak voor 
de 160 personen die in categorie 1 
en categorie 2 zijn ingedeeld en mo-
gen wij dit plan van aanpak ontvan-
gen? 

 Anco Goldhoorn
 fractievoorzitter

Dode eenden in vervuild 
water van het Argonpark
Mijdrecht - Bewoners rondom het 
park tussen de sportvelden van SV 
Argon en hockeyvereniging HVM, 
maakten deze krant er afgelopen 
week op attent dat er dode eenden 
in de plaatselijke sierwaters en vij-
vers dreven. De gemeente was ge-
waarschuwd evenals Waternet om 

een onderzoek in te stellen. Bui-
tendienstmedewerkers van de ge-
meente waren inmiddels druk bezig 
met een speciale hark dode eenden 
uit het water te vissen om ze ver-
volgens in een afgesloten container 
te deponeren. Verder werd gecon-
stateerd dat het oppervlaktewater 
op sommige plaatsen aan de oever 
sterk vervuild is met een olieachti-
ge substantie, alsof iemand daar 
olie heeft gedumpt of een oude vui-
le motor in het water heeft gegooid. 
Begin vorige week werden negen 
dode eenden uit het water gevist en 
donderdag en vrijdag liep dat aan-
tal behoorlijk op. “Ik hoop dat zowel 
de gemeente als Waternet hun ge-
zamenlijke verantwoordelijkheid ne-
men om het water schoon te hou-
den. Je kunt het beter meteen met 
elkaar oplossen en het liefst snel. 
Anders kunnen we straks dagelijks 
nog meer dode eenden ruimen. Bo-
vendien is het water erg vies, ook 
onder brugjes op de kruising met 
afwateringssloten en dammen. Dat 
is ook niet bevorderlijk voor het aan-
zien en de gezondheid”, laat een van 
de medewerkers weten.

Onderzoek
Helemaal waar, helemaal als men 
beseft dat bij warm weer deze sier-
waters frequent worden gebruikt 
door kinderen van omwonenden om 
in het gras aan de oevers te recre-
eren en er met hun opblaasbootjes 
gaan varen. Verder nemen ook som-
mige honden – vooral de Labrador 
typen – graag een plons in het water 
om te gaan zwemmen. Maar of dat 

allemaal zo gezond is?... Daarnaast 
zal het water ongetwijfeld in ver-
binding staan met andere sloten en 
sierwaters in de buurt. Op het ge-
vaar af dat daar ook vervuiling op-
treedt dan wel dat eventuele giftige 
stoffen zich verspreiden in de om-
geving zou nader en snel uitvoer-
baar onderzoek toch een pré heb-
ben, door welke instantie dan ook.
Desgevraagd gaf wethouder 
Jacques Dekker (Groen, Reiniging 
en Afvalbeleid) als reden op dat 
zuurstoftekort oorzaak was van de 
slechte waterkwaliteit. Dit als gevolg 
van het warme en droge weer de af-
gelopen weken. Hij bleek niet op de 
hoogte te zijn dat er een olieachti-
ge verontreiniging was aangetroffen 
in een van de sierwaters en dat dit 
wel eens de sterfte onder de een-
denpopulatie kon veroorzaken, of 
is het toch botulisme? Hij beloofde 
meteen zelf te gaan kijken dat daar 
een onderzoek naar ingesteld zou 
worden. Hij hield woord, want Wa-
ternet kwam afgelopen vrijdagmid-
dag met een onderzoekteam naar 
het Argonpark. Compliment voor 
de wethouder die zo snel en ade-
quaat reageerde op onze bericht-
geving. De suggestie om (tijdelijk?) 
waarschuwingsbordjes te plaatsen 
dat het water ongeschikt is om er-
in te recreëren of zelfs te zwemmen 
(honden), nam hij voor kennisge-
ving aan. De uitslag van het onder-
zoek door Waternet zou zo spoedig 
mogelijk aan de wethouder worden 
meegedeeld. Als wij daarvan in ken-
nis worden gesteld zullen wij u dat 
vanzelfsprekend ook laten weten.
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Het Hoefse Jeugdkamp mak 
als lammetjes weer terug!
De Hoef - Fietsen versierd, snoep 
ingeslagen. Het Hoefse Jeugd-
kamp was weer klaar voor de rit 
naar Amerongen! Het thema was 
dit jaar de Familie Flodder, het weer 
had zich daar goed op aangepast 
en is te beschrijven als wat Flodde-
rig... De eerste dag raakten de blije 
Hoefse kindertjes enigszins verlept, 
’s avonds werd dat geheel goed 

gemaakt door een flinke hoeveel-
heid water en bliksem. Dit patroon 
heeft zich gedurende de week en-
kele keren herhaald. Gelukkig heeft 
het programma er geenszins onder 
hoeven te leiden: lang leve buienra-
dar en mobiele telefonie! Het nacht-
spel, de zeskamp, de fietstocht, de 
discoavond, alle waren weer een 
groot succes. Met als klapper op de 

vuurpijl een dag naar Warner Bro-
thers Movie Park. En de volgen-
de dag zo mak als lammetjes weer 
naar huis. Beste kampkinderen: de 
Familie Flodder heeft genoten van 
jullie gezelschap en wil jullie harte-
lijk bedanken voor het terugvinden 
van Wisky. Maarre... heeft iemand er 
aan gedacht Opa weer mee uit het 
bos te nemen?

Nieuwe eigenaar bij Golden Lotus

Tse neemt na 42 jaar horeca 
afscheid en gaat nu van zijn 
welverdiende rust genieten
Uithoorn - Het bekende Chinese 
specialiteitenrestaurant Golden Lo-
tus aan de Wilhelminakade – gele-
gen in het gedeelte tussen de bus-
brug en de Thamerkerk – heeft per 
1 augustus een nieuwe eigenaar, 
Wong is zijn naam. 
Na bijna 24 jaar nemen de heer Ping-
Wing Tse en zijn echtgenote Oi-Ling 
Chow afscheid van hun specialitei-
tenrestaurant dat plaats biedt aan 
zestig gasten. Voor Tse is het tijd om 
met pensioen te gaan, waarop hij 
alvast een klein voorschotje neemt 
want hij wordt op 12 januari 2011 
pas 65 jaar. Hij gaat met zijn vrouw 
onder andere een culturele en reis-
lustige invulling geven aan de wel-
verdiende vrije tijd die hen wacht. 
De van huis uit rasechte Kantonees 
Tse heeft er dan 42 jaar in de horeca 
opzitten. Onder zijn leiding bouw-
de hij samen met zijn echtgenote 
het restaurant uit tot een zeer ge-
wilde Oosterse eetgelegenheid die 
zich kenmerkte door een gevarieerd 
en kwalitatief hoogwaardig aanbod 
van échte Chinese gerechten. Daar-
onder niet alleen Kantonese, maar 
ook uit andere culinaire streken van 
China.
Daarnaast vergat hij ook de Indi-
sche invloeden in zijn keuken niet 
waar veel Nederlanders verzot op 
zijn. Behalve het aanbod in het res-
taurant konden liefhebbers ook ge-
rechten bestellen en afhalen. Res-
taurant Golden Lotus biedt bij bin-
nenkomst een traditioneel Chinees 
aanzien met bijbehorende sfeer. 
Hier kan je écht Chinees à la carte 
eten. De menukaart biedt een sur-
plus aan overheerlijke gerechten 
naar ieders wens. De bediening is 
navenant. Geen wonder dat in bij-
na een kwart eeuw tijd Golden Lo-
tus een begrip was in de regio en in-
middels een grote klantenkring kent. 

Last van ‘niet in de loop zitten’ heeft 
het restaurant nooit gekend. Goede 
wijn behoeft immers geen krans. De 
gasten wisten en weten waar ze lek-
ker kunnen eten. Golden Lotus was 
tot de laatste dag een (h)echt fami-
liebedrijf. De kinderen van Tse en 
Chow hielpen veelvuldig mee in de 
zaak, maar zijn inmiddels hun eigen 
weg gegaan, waarbij niet is gekozen 
voor voortzetting van het restaurant. 
Ping-Wing Tse kookte met zijn team 
afgelopen zaterdag de laatste keer 
voor een gemêleerd gezelschap van 
gasten en dat gaf mede om die re-
den een apart cachet aan de heerlij-
ke gerechten.

Voortzetting
Niemand hoeft echter dit favorie-
te restaurant te missen. Het wordt 
vanaf heden in dezelfde configu-
ratie en met de huidige kwaliteits-
normen voortgezet door Wong, een 
collega van Tse. “Een man met ruim 
30 jaar ervaring in het restaurant-
vak die bovendien zelf een goede 
chefkok is. En ook hij is een echte 
Kantonees. Zijn wens is de specifie-
ke gerechten nóg herkenbaarder op 
de kaart te zetten. Overigens voor-
lopig nog met inachtneming van de 
wensen van gasten die gerechten 
uit de Indische keuken ook weten te 
waarderen”, laat Tse weten. “En wat 
meer is, ik assisteer hem voorlopig 
nog een tijdje in de keuken gedu-
rende de inwerkperiode die tevens 
mijn afbouwtijd is. Daarna trek ik mij 
terug en ga leuke dingen doen, zo-
als tekenen en schrijven. Maar ook 
allerlei activiteiten samen met mijn 
vrouw, zoals reizen en ons wijden 
aan onze grote hobby: muziek ma-
ken en uitvoeringen geven met de 
Cantonese Opera Vereniging Sun 
Fond Sing in Den Haag. Daar doet 
onze dochter Chi-yan ook graag aan 

mee. Wij blijven overigens in Uit-
hoorn wonen.” 
Niet alle medewerkers houden er 
mee op. “Eén kok die al heel lang 
bij ons werkt, blijft hier werken. Die 
gaat onder de nieuwe eigenaar ver-
der,” geeft echtgenote Oi-Ling Chow 
aan. Ook zij is geboren en getogen 
in Kanton. Haar man begon in 1972 
met een eigen zaak in Hoogeveen, 
toen in Zuidwolde en vervolgens in 
Veenendaal. Pas daarna kwam Uit-
hoorn in beeld op de locatie aan de 
Wilhelminakade 85. Sinds 1974 is zij 
samen met haar man actief in het 
restaurantgebeuren. Aardig detail 
is dat haar oom zeventig jaar gele-
den naar Nederland kwam waar hij 
pinda’s op het station in Amsterdam 
verkocht…
Overal waar Tse met zijn crew heeft 
gewerkt kreeg hij lof voor de wijze 
waarop hij zijn restaurant presen-
teerde en de grote variëteit in ge-
rechten die van hoogwaardige kwa-
liteit waren. Dat zegt iets over zijn 
werkwijze en producten, hetgeen 
men terugvindt in wat hij zijn gas-
ten in Golden Lotus voorschotelt. 
Veel gasten laten zich graag verras-
sen door een gerecht ‘van de chef’ 
dat Tse - creatief als hij is - zelf voor 
hen samenstelt.
Vanzelfsprekend wordt eerst bij de 
gast geïnformeerd waar zijn of haar 
voorkeur naar uitgaat, pittig of niet 
pittig, vlees, vis of schaaldieren… 
En dan maakt Tse iets lekkers, afge-
stemd op de smaak van de gast. Dat 
toont ook het vertrouwen dat men in 
Tse heeft. De vaste gasten van Gol-
den Lotus zullen hem en zijn echt-
genote ongetwijfeld missen! 
Zij willen langs deze weg al hun 
gasten bedanken voor het geregel-
de bezoek en vertrouwen in al die 
jaren en zien u graag terug in hun 
restaurant met de nieuwe eigenaar!

Ping-Wing Tse en zijn echtgenote Oi-Ling Chow stoppen met de exploitatie van hun restaurant Golden Lotus. 
Dochter Chi-yan (midden) stopt mee.

Koch gekozen tot dé foto-
graaf van het Groene Hart
Amstelhoek - Stichting Groene Hart 
is een campagne gestart ter promo-
tie van het Groene Hart. Gedurende 
de gehele zomer staan er acht gi-
gantische billboards in het Groene 
Hart langs de snelweg met daarop: 
Het Groene Hart begint hier. Bege-
leid door prachtige grote sfeerfoto’s, 
die in 1 oogopslag weergeven hoe 
prachtig het Groene Hart is. Maar-
ten Koch, fotograaf uit de Amstel-
hoek, is door de stichting geselec-
teerd als dé Groene Hart fotograaf 
en heeft alle fotografie voor de-
ze campagne verzorgd. ‘Het Groe-
ne Hart is m’n passie. Als ik foto’s 
maak weet ik precies wanneer ik de 
juiste plaat te pakken heb. Er trekt 
een gevoel door je hele lijf heen. Ik 
voel tot in m’n tenen: dat was ‘em!’, 
aldus Maarten. 
Maarten Koch is al 25 jaar actief als 
fotograaf. Zijn foto’s uit het Groe-
ne Hart zijn onder andere elk kwar-
taal te bewonderen in Van Streek. 
Dit is een boekazine serie met ver-
halen over bijzonder gewone men-
sen in het Groene Hart. Tevens ver-
zorgt Maarten elke zaterdag fotoex-
cursies in het Groene Hart. Naast 
alle fotografie in het Groene Hart is 
hij ook actief als allround studiofo-
tograaf. Meer weten over Maarten 
Koch of deelnemen aan zijn excur-
sies? Kijk op www.kochstudios.nl

Spelend schilderen en tekenen 
in Atelier De Rode Draad
Uithoorn - Joke Zonneveld geeft 
in haar atelier De Rode Draad ver-
schillende workshops. Op zaterdag 
14 augustus van 13.30 tot 16.30 uur 
Spelend Schilderen, Groot en Klein: 
een spel met formaten, kosten 30,- 
euro, inclusief alle materiaal, ingelijst 
doekje, koffie en thee. 

Op dinsdag 17 augustus van 10.00 
tot 12.30 uur Spelend Tekenen voor 
Kinderen (vanaf 7 jaar, en eventueel 
hun begeleider). 
Vaak bedenk je al van te voren wat je 
gaat tekenen, maar hier begin je juist 
te tekenen zonder dat je wat hebt be-
dacht, een feest van verrassing met 

houtskool en krijt en natuurlijk iets 
lekkers bij de limonade. Kosten 7,50 
euro p.p., materiaal en lekkers inbe-
grepen. Voor verdere informatie en 
andere activiteiten 
www.jokezonneveld.nl, 
info@jokezonneveld.nl en 
020-6418680.

Van Kouwen en Gaastra 
werken samen voor SAIL 2010
Regio - Op donderdag 19 augustus 
gaat de achtste editie van SAIL Am-
sterdam van start. Nergens in Ne-
derland kunt u een dergelijk impo-
nerend, groots en gratis toeganke-
lijk publieksevenement ervaren met 
zo een nautische allure. Een impo-
sante vloot van Tall Ships en ander 
varend erfgoed zal vijf dagen lang 
te bewonderen zijn op en rond het 
IJ. Kortom, het wordt een nautische 
ontmoeting tussen het verleden, he-
den en de toekomst.
En dit jaar werken Van Kouwen en 
Gaastra samen voor SAIL 2010.
Gaastra heeft zich als één van de 
hoofdsponsoren verbonden aan 

SAIL 2010. Het evenement SAIL 
wordt steevast geassocieerd met 
kernwaarden als ‘uniek, nautisch en 
sfeervol’, dit zijn waarden die naad-
loos aansluiten op de Gaastra waar-
den; ‘gedrevenheid, nautische pas-
sie en kwaliteit zonder concessies’. 

Gaastra heeft in de Van Kouwen Au-
tomotive Groep een partner gevon-
den om het vervoeren van VIP gas-
ten van en naar dit evenement te 
verzorgen. Van Kouwen zet een Opel 
Insignia Sports Tourer in, waarmee 
Gaastra VIP gasten voor SAIL en 
andere evenementen vervoerd zul-
len worden vanaf Schiphol naar het 

evenement. Andere evenementen 
waar Gaastra de komende tijd aan-
wezig is: de Sneekweek van 6 t/m 
12 augustus, Hiswa te Water van 31 
augustus t/m 5 september en de NK 
Regenboog op de Braassemermeer 
van 8 t/m 12 september. 

Van Kouwen verloot ter ere van deze 
samenwerking 10 speciale Gaastra 
SAIL 2010 poloshirts. Hiervoor kan 
via de website van Van Kouwen, 
www.vankouwen.nl/gaastra tot en 
met 6 augustus een deelnamefor-
mulier worden ingevuld. De win-
naars ontvangen persoonlijk be-
richt.
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AKU atleten handhaven 
zich op niveau in
Polderloop
Regio - Circa 800 deelnemers kwa-
men aan de start in de Polderloop 
als onderdeel van het polderfeest 
De Kwakel.

Elk jaar slaagt het comité, met Uit-
hoornse hulp van de gelijknamige 
atletiekklub, er weer in om een uit-
stekende organisatie neer te zetten. 
Ditmaal niet gehinderd door stort-
buien zoals vorig jaar, die toen de 
chipregistratie letterlijk in het water 
deed vallen.
Ondanks de hoge kwaliteit van de 
deelname behaalde AKU vier eer-
ste prijzen.
Nils van Dijk en Marielle Hooijman 
deden dit op de 1 km. tot 12 jaar in 
tijden van 4.50 voor Nils bij de jon-
gens en 5.25 voor Marielle bij de 
meisjes.
Op de 4 km was Lotte Krause de blik-
vangster met een afgetekende over-
winning in 15.56 en Anouk Claessen 
presteerde dit bij de dames op de 10 
km. in een uiterst snelle 38.05.
Isabel Hooijman wilde niet te veel 
voor zus onderdoen en veroverde op 
de 1 km. de tweede prijs in 5.33. 
Jolanda ten Brinke en John van Dijk 
bevestigden Amstelhoek als baker-
mat van talenten door derde prijzen 

voor beiden. Jolanda scoorde 38.41 
op de 10 km. en heeft het blessu-
releed nu echt achter zich gelaten. 
John kopieerde dit resultaat bij de 
mannen op de zelfde afstand in een 
flitsende 34.43.
Net naast het podium, maar toch 
uitstekend presterend, waren de re-
sultaten van Karin Versteeg en Jaap 
Bouwmeester die beiden vierde 
werden op de 10 km. Karin liet bij 
de dames een tijd van 42.14 noteren 
en Jaap deed het bij de heren vete-
ranen in 40.17.
Mandy Plasmeijer snelde naar 45.41 
en Bram van Schagen noteerde 
37.59 op de 10 km, net voor Har-
ry Schoordijk die een prima indruk 
achterliet met zijn 38.05.
Charles Couzijn deed het naar ver-
wachting met een tijd van 42.24 en 
kon Guido van Vliet met 43.10 en In-
geborg Couvee die 43.27 nodig had 
net voor blijven. Baukje Verbruggen 
liep met maatje Jos Snel naar een 
goede 47.41, wat slechts 1 seconde 
verschil maakte met Fred van Ros-
sem die in 47.40 binnenkwam. Ook 
Rob Bos met 48.29, Maarten Moraal 
met 49.16 en Nan van den Berg met 
49.53 bleven keurig binnen de vijf-
tig minuten.

Kom biljarten bij Ons Genoegen!
De Kwakel - Biljartclub Ons Ge-
noegen uit De Kwakel, opgericht in 
november 1965, is een van de oud-
ste biljartverenigingen in De Kwa-
kel. Momenteel zijn zij op zoek naar 
een aantal nieuwe leden.
Zij spelen een onderlinge competi-
tie libre en het gemiddelde ligt tus-
sen de 0,50 en 4,50.
De wedstrijden worden gespeeld op 
donderdagavond. Er wordt om 20.00 
uur gestart in Het Fort in De Kwakel. 
De competitie begint weer de eerste 
donderdag in september en eindigt 

eind april. Na afloop van de partijen 
libre, kan er ook onderling drieban-
den gespeeld worden.
Wil je een keer komen kijken hoe 
het er bij hen aan toe gaat? Zij be-
ginnen donderdag 9 september om 
20.00 uur in Het Fort De Kwakel 
met hun eerste biljartavond van het 
nieuwe seizoen 2010-2011.

Voor nog meer informatie neem ge-
rust contact op met de secretaris 
André de Jong, tel 0297-568056.
Of per mail: ag.de.jong@hetnet.nl

De boom wordt almaar 
dikker bij BV De Legmeer
Uithoorn - Het recordaantal in-
schrijvingen van nu 34 paren beves-
tigt de almaar stijgende populariteit 
van de zomerdrives van Bridge Ver-
eniging De Legmeer.

De formule van een sterke A- en 
een gezellige B-lijn slaat kennelijk 
aan bij de bridgeliefhebbers die niet 
een gehele zomer droog willen blij-
ven zitten.
De twee topplaatsen in de afdeling 
A waren nu weggelegd voor Cora 
de Vroom & Ruud Lesmeister met 
64,58% en Jannie Streng & Jan de 
Jong met 60,16%. Voor hen de fles-
sen wijn en de eer! Margot Zuidema 
& Jan Heijlman waren Nel Bakker & 
Jo van Wijngaarden net iets te slim 
af met 59,90 en 57,03%. Lies Buskes 
& Ada Keur reikten tot een mooie 
vijfde plaats met 55,47% en Nel & 
Adriaan Koeleman doen ook flink 
mee met 54,43% en de zesde plaats 
van de in totaal achttien paren!
Ook de gedeelde nummers ze-
ven Wim Slijkoord & Francis Terra 
en Vera Kool & Willem Maarschalk 
scoorden ruim boven de vijftig met 
53,39%.
De B-lijn toont deze keer dat vol-
houden loont. Jan & Brita Bosse, 
aanvankelijk gestart in de A wat niet 
direct een succes bleek, herpakten 
zich in de B-lijn en hoe!
Het zat er al enkele weken aan te 
komen en deze avond werd het een 

feit, eindigen als nummer één met 
een percentage van 58,93%, klasse!
Ondertussen zijn Mieke van den 
Akker & Debora van Zantwijk ook 
indrukwekkend bezig.
Vlak achter Jan & Brita tweede met 
58,63% bevestigt ook een trend, zo-
danig dat de tijd rijp lijkt voor een 
overstapje naar de hoogste divisie.
Is Anton Berkelaar nu de opduwer 
van zijn partnership met Hetty? Ook 
met invalster Ria Wezenberg bereik-
te hij een toppositie als derde met 
57,44%.
Eigenlijk verrassend was het optre-
den van Lous Bakker & Hans Elias. 
Na een wat mindere periode heb-
ben de heren de smaak te pakken 
met een vierde plaats en 56,55%.
Anneke Houtkamp & Marianne 
Jonkers werden netjes vijfde met 
55,65% gevolgd door de routiniers 
Tini & Johan Lotgerink met 55,06% 
op de zesde positie op een totaal 
van zestien paren.
Wilt u zich ook optimaal prepareren 
voor het komende bridgeseizoen of 
de stoute schoenen aantrekken om 
eens van de sfeer te proeven, kom 
dan zomerdriven bij BV De Leg-
meer.
Elke woensdagavond vanaf 19.15 
uur in de barzaal van sporthal de 
Scheg, kosten 5 euro per paar. Aan-
melden bij voorkeur per e-mail: 
niekschavemaker@hetnet.nl of voor 
19.30 uur aan de zaal.

Boule Union Thamen 
organiseert Open Uithoorns 
Kampioenschap voor doubletten
Uithoorn - Op zondag 8 augustus 
vindt voor de drieëntwintigste keer 
het Open Uithoorns Kampioen-
schap doubletten plaats, georgani-
seerd door Boule Union Thamen.

Daar de vereniging dit jaar 25 jaar 
bestaat, zal dit kampioenschap een 
bijzonder tintje krijgen. De deelne-
mers komen weer uit de wijde om-
geving rond Uithoorn en daaronder 
zijn enkele ex-kampioenen van Ne-
derland. Deelname staat alleen open 
aan houders van een wedstrijdlicen-
tie van de Nederlandse Jeu de Bou-
les Bond. 
Inschrijven kan tot 7 augustus 
bij de wedstrijdsecretaris, tel. 06-
18541219. Na een voorronde van 
twee of drie partijen vindt splitsing 

van de deelnemers in twee of meer 
poules plaats. In de poules wordt 
gespeeld volgens directie elimina-
tie, waarbij de verliezers van eerst 
poulewedstrijd nog kunnen deelne-
men in een troosttoernooi voor een 
flesje wijn.

Voor niet-spelers is dit een uitgele-
zen mogelijkheid om kennis te ma-
ken met het petanque of, zoals in 
Nederland vaak gezegd: jeu de bou-
les. Een sport voor jong en oud, man 
en vrouw, die tot in hoge leeftijd 
(80+) beoefend kan worden.

Wilt u meer weten over deze sport 
waar het sociale aspect een belang-
rijke rol speelt, neem dan contact op 
met Henk van Rekum, 0297-565377.

UWTC-er Henk de Jong 
wint Ronde van Oostzaan
Regio - UWTC-er Henk de Jong uit 
Mijdrecht heeft de Ronde van Oost-
zaan op zijn naam geschreven. Henk 
ging al na vijf rondekoers in de aan-
val samen met Richard Mulder uit 
Den Helder. Er werd prima samen-
gewerkt en de voorsprong bedroeg 
een lange tijd tussen de 15-22 se-
conden. Na 40 km koers was het 
moraal in het peloton gebroken en 
konden Henk en Richard het ach-
terste gedeelte van het peloton zien. 
Een paar rondes later werd het pe-
loton gedubbeld en werd duidelijk 

dat Henk en Richard zouden gaan 
strijden voor de overwinning. Met 
nog vijf rondes te rijden werd er al 
aardig naar elkaar gekeken, maar 
geen van beiden ging in de aanval. 
Ze lieten het op een sprint aanko-
men. Richard begon de laatste ron-
de een surplace, maar Henk nam 
niet over. Op 350 meter voor de fi-
nish ging Henk vol de sprint aan, 
hier had Richard geen antwoord op. 
Hiermee haalde Henk de Jong zijn 
derde overwinning van het seizoen 
binnen.

Petanque/jeu de boules 
kent geen leeftijdsgrens
Uithoorn - Jeu de boules, petanque 
voor de Fransen, is een sport, die 
niet aan leeftijd gebonden is.
Hoewel de indruk vaak bestaat dat 
het een sport voor oude mannen 
is, een beeld dat in Frankrijk op de 
dorpspleintjes ontstaat, is het juist 
een sport voor alle leeftijden, man-
nen en vrouwen, valide en minder-
validen. Het is geen sport die enor-
me fysieke inspanning vergt. Het is 
wel een sport die tot veel bewegen 
leidt en ook concentratie vergt. Een 
heel belangrijk aspect is het onder-
ling contact. Je komt onder de men-
sen, doet nieuwe vrienden op en het 
partijtje petanque is steeds weer 
een moment om naar uit te kijken.
In Uithoorn wordt deze sport beoe-
fend door de vereniging Boule Uni-

on Thamen. De speelaccommoda-
tie, een stukje Frankrijk in Neder-
land, bevindt zich aan de Vuurlijn 24 
in De Kwakel bij het honkbalveld.
Elke dinsdagavond, woensdagmid-
dag en donderdagavond wordt er 
onderling gespeeld.
De avonden vanaf 19.30 uur en op 
de woensdagmiddag vanaf 13.30 
uur. Kom eens een kijkje nemen of 
beter, kom eens een balletje gooi-
en. De vereniging beschikt over vol-
doende boules en er is altijd des-
kundige begeleiding.
Maar pas op! Als u het eenmaal ge-
daan heeft komt u er nooit meer van 
los! Kijk voor meer info op 
www.buthamen.nl op neem contact 
op met Henk van Rekum, tel. 0297-
565377.

Geslaagde sportkermis
Uithoorn - Voor de kinderen van 
de Uithoornse Kinderopvang werd 
de afgelopen week een Sportkermis 
georganiseerd bij de Buitengewoon 
Sportieve Opvang op Qui Vive.
Op deze sportkermis konden de 
kinderen zich vermaken met vele 
onderdelen. Naast sporten als ta-
feltennis, tennis, voetbal, badmin-
ton en hockey waren er uitdagende 
estafettes en leuke Oudhollandse 
spelletjes zoals een grote sjoelbak, 
een mikbord, jeu de boules en een 
levensgroot mikado. Als klap op de 
vuurpijl konden de kinderen lekker 

rondspringen op een springkussen 
en met elkaar worstelen in zumo-
pakken. Voor het drinkgenot stond 
er een leuk limofantje. 
Voor de ruim 60 kinderen van de 
verschillende locaties van de Bui-
tenschoolse Opvang, was de dag 
enorm geslaagd. De kinderen heb-
ben zich de hele dag vermaakt en 
ze waren dolenthousiast. Waar de 
kleintjes eindeloos rondsprongen 
op het springkussen, waren de gro-
te jongens niet weg te slaan bij het 
zumoworstelen. Een dag om niet te 
vergeten en zeker om te herhalen.

De Nijmeegse Vierdaagse, 
een hele prestatie!
Uithoorn - Patty Kok, schoonheids-
specialiste bij Believe in Beauty, 
heeft de Nijmeegse Vierdaagse ge-
lopen, samen met haar zus, moeder 
en schoonvader.

Toen Patty op haar werk vertelde dat 
zij opnieuw de Nijmeegse Vierdaag-
se wilde gaan lopen, wat ze ook al 
had gedaan in 2009, was iedereen 
direct erg enthousiast. Het is een 

hele sportieve en intensieve presta-
tie, 4 x 40 km lopen. 
Om deze sportiviteit te belonen, be-
sloot het bedrijf Patty en haar me-
dewandelaars te sponsoren met een 
aantal T-Shirts met een motiverende 
tekst op de rug: “Schoonheidsinsti-
tuut Believe in Beauty uit Uithoorn 
wenst jullie veel plezier tijdens de 
Vierdaagse van Nijmegen 2010, Wij 
zijn nu al trots op jullie”.

Postduivenvluchten
Verweij-Castricum en 
Kuijlenburg waren super
Regio - De laatste Overnacht fond-
vlucht vanuit het Franse Cahors met 
een gemiddelde afstand van 931 
km en de derde jonge duivenvlucht 
vanuit het Belgische Nivelles/Nijvel 
stonden afgelopen weekend op het 
programma.

Normaal niets bijzonders, maar 
vooral op de Overnacht fondvlucht 
was de spanning te snijden, want 
de kampioenschappen werden op 
verschillende fronten verdeeld. Ver-
weij-Castricum stond bovenaan, 
en moest dicht bij de concurrentie 
in de buurt blijven om hun titel te 
prolongeren, en ook in de Afdeling 
en Fondclub als ook bij de Mara-
thon Noord en Samen Spel Noord- 
en Zuid-Holland stond nog veel op 
het spel.

De duiven werden vrijdag om 13.30 
uur gelost met een WNW wind, en 
dat betekende dat de duiven me-
de door de enkele bui die ze onder-
weg tegen zouden komen naar het 
oosten gedreven zouden worden. Er 
worden op de Overnacht fondvluch-
ten altijd hele vroege duiven ge-
klokt, zo ook nu weer, en deze dui-
ven vliegen ‘s nachts gewoon door 
en halen een snelheid van wel 1950 
meter per minuut.

Dit gebeurde aan de oostkant, aan 
de westkant moesten de duiven af-
rekenen met bewolking, en dan gaan 
de duiven ergens rusten om de vol-
gende dag weer verder te gaan. Om 
08.43.24 uur klokte Verweij-Castri-
cum uit Mijdrecht hun eerste duif, 
en deze maakte een snelheid van 
1314,421 meter per minuut, ofwel 
bijna 79 km per uur.

Hiermee werden ze tweede in rayon 
F, en was het kampioenschap vei-
lig gesteld. Harrie Hendriks uit Vin-
keveen werd 2e, Paul Baas uit Uit-
hoorn werd 3e.

In rayon F werden Michel en Jan 2e, 
Harrie werd 7e, Paul 13e, Ginkel & 
Berg uit De Kwakel 20e, Rob v.d. Wal 
uit Mijdrecht 34e en Wim Wijfje uit 
De Kwakel 97e. Michel en Jan wer-

den in de Sector 2 Noord- en Zuid- 
Holland 15e van ruim 12.000 duiven 
die in dit Nationale concours gezet 
waren, en dat is een prima prestatie, 
en ook daar eindigen ze hoog.

Door het bewolkte weer van zater-
dag werd de jonge duivenvlucht 
vanuit Nivelles/Nijvel uitgesteld 
naar zondag, om 09.45 uur kregen 
ze de vrijheid en om 11.51.24 uur 
klokte Theo Kuijlenburg uit Amstel-
hoek de eerste en tweede duif van 
de vereniging.

Deze duif maakte een snelheid van 
1479,216 meter per minuut, bijna 89 
km per uur. De gemiddelde afstand 
was 187 km. Henk Snoek uit De 
Kwakel klokte de derde duif. Wim 
Könst uit Uithoorn werd eerste in 
de B-Groep. In rayon F en ook in de 
Afdeling had Theo de snelste duif, 
Henk werd 23e, Cor van Bemmelen 
uit De Hoef 34e, Wim Wijfje 36e en 
Ton Duivenvoorde uit De Hoef 97e 
in het rayon. Via de Meerbode wil-
len de duivenmelkers de sponsoren 
Gebr. Fanger uit Badhoevedorp, Leo 
v.d. Sluis, v.d. Valk-de Groot en Ro-
zenbedrijf Pieterse aan de Noord-
dammerweg (prachtige rozen) be-
danken voor hun bijdrage aan hun 
vereniging. 

Uitslagen 
Cahors
146 duiven en 7 deelnemers:
Verweij-Castricum
H. Hendriks
P. Baas
Ginkel & Berg
R. v.d. Wal
Nivelles/Nijvel 
643 duiven en 20 deelnemers:
Th. Kuilenburg
H.P. Snoek
C. van Bemmelen
W. Wijfje

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Meer dijkverbeteringen 
langs de Kromme Mijdrecht

De Hoef - Nu de dijkverbeteringen aan De Hoef Oostzijde 
langs de Kromme Mijdrecht, op de wegmarkeringen na, goed-
deels zijn afgerond rijst de vraag of het hoogheemraadschap 
AGV verder gaat met verbeteringen langs de andere oevers te 
realiseren. Dat blijkt inderdaad het geval. Een aantal bewoners 
langs dit riviertje dat zich kenmerkt door een fraaie ingebedde 
natuur langs de oevers, heeft er inmiddels kennis van genomen 
dat medewerkers van Waternet, waar AGV deel van uitmaakt, 
afgelopen weken metingen hebben verricht. Althans, zo wordt 
verondersteld gelet op de activiteiten die de betreffende perso-
nen langs de oevers uitvoerden. Er wordt verder gesuggereerd 
dat inhammen van de Kromme Mijdrecht, waar zich een surplus 
aan mooie natuur bevindt, zoals uitgestrekte velden met wa-
terlelies, moeten worden uitgebaggerd omdat de baggerspecie 
gebruikt zal gaan worden om de dijk op te hogen, c.q. te ver-
sterken. Uit verschillende bronnen wordt dit bevestigd. Gelet 
op de mooie natuur en de prachtige inhammen langs de oevers 
waarvan ook talloze recreanten en fi etsers genieten, valt dit bij 
de aanwonenden in slechte aarde. ‘Waarom nu juist op die plaat-
sen baggeren?’ ‘Kan er geen grond worden aangevoerd zoals bij 
de oostzijde is gebeurd, die bovendien wellicht stukken beter is 
dan de blubberbagger uit de rivier?’ ‘Wanneer gaat dit allemaal 
plaatsvinden en gaat dat inderdaad ten koste van de bij de ri-
vier behorende zo kenmerkende natuur?’ Aldus een aantal van 
de belangrijkste vragen die bewoners aan de redactie van deze 
krant deed toekomen. Contact met Waternet leverde wat betreft 
de dijkverbetering alsook het voornemen om te baggeren de vol-
gende informatie op:

Veilige én mooie dijk
“De dijk aan De Hoef langs de Kromme Mijdrecht is niet hoog en 

niet sterk genoeg,’ laat projectleider Willem Bogaard van Water-

net ons weten. “Daarom is dijkverbetering noodzakelijk om aan 
de dijk en in het achterland veilig te kunnen wonen en werken. 
Om te komen tot zowel een veilige én mooie dijk, heeft Waternet 
landschapsarchitect Gert Mostert van Bureau Landleven in de 
arm genomen die een landschapsplan heeft gemaakt. 
Het plan is tot stand gekomen in overleg met dijkbewoners, de 
gemeente en Stichting De Bovenlanden voor Natuurbeheer en 
Landschapsbehoud. Eén en ander is opgezet omdat sommige 
bomen vanwege de veiligheid niet kunnen blijven staan of omdat 
zij de dijkverbeteringmaatregelen niet overleven. Bijvoorbeeld 
omdat er teveel grond op de voet van de boom wordt gestort 
door de ophoging. Kern van het plan is dat er wordt terugge-
plaatst wat er voorheen ook stond. Als er bijvoorbeeld een rij 
knotwilgen stond, dan zal die ook weer terugkeren. 

Soms worden bepaalde bomen niet teruggeplaatst omdat dat bo-
men zijn die normaal niet in een polderlandschap voorkomen of 
omdat men juist een mooi landschapsuitzicht wil creëren. Bij de 
uitvoering van het landschapsplan is het Ingenieursburo Ruimte-
lijke Inrichting R.I.E.T. uit Bunnik betrokken. Dat zorgt ervoor dat 
fl ora en fauna zoveel mogelijk gespaard worden en zorgt verder 
voor de ver- en herplant van bomen en groen. 

Een goed voorbeeld van hoe dit in praktijk wordt aangepakt was 
de uitvoering van de dijkverbetering aan de De Hoef Oostzijde. In 
een boom die verwijderd moest worden, zat een bonte specht in 
een holle ruimte. Die holle ruimte is uit de boom gezaagd en op 
een andere boom gezet die wel kon blijven staan. Eigenlijk is er 
zo een nieuwe nestkast gemaakt voor de specht. Tot op dit de-
tailniveau wordt gekeken naar groen en dieren”, aldus Bogaard.

Planning en baggerwerk
Dijkverbetering De Hoef bestaat uit drie deeltrajecten: De Hoef 
Oostzijde, De Hoef Westzijde en de Hoef Kromme Mijdrecht. 
Voorafgaand aan de uitvoering van deze drie trajecten heeft Wa-
ternet in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een 
dijkverbeteringsplan gemaakt waarop alle belanghebbenden 
konden inspreken. Na de zomer, als het broedseizoen voorbij is, 
wil Waternet de verdere uitvoering van de dijkverbetering langs 
de Kromme Mijdrecht gaan oppakken. Dat houdt onder meer 
in het beginnen met de voorbereidende werkzaamheden van de 
dijkverbetering de Hoef Westzijde, inclusief het gedeelte van De 
Hoef tot aan Vrouwenakker en De Hoef Kromme Mijdrecht rich-
ting Mennonietenbuurt. Dit laatste project start in september; in 
de maanden oktober en november wordt klei op de dijk aange-
bracht.

‘Alleen bij de Westzijde, tussen de brug en Vrouwenakker, wordt 
voor de dijkverbetering bij een klein gedeelte (ongeveer 300 me-
ter) gebaggerd. Daarbij wordt de baggerspecie gebruikt om de 
vóóroever van de dijk onder water op te vullen en de dijk water-
dicht te maken. De bagger wordt niet gebruikt om de dijk op te 
hogen. Dit is een innovatieve methode waarbij uiteraard rekening 
wordt gehouden met de fl ora en fauna’, zo laat Waternet ons des-
gevraagd weten.
In het voorjaar van 2011 wordt begonnen met de uitvoering van 
de dijkverbetering de Hoef Westzijde. Met de meeste bewoners 
aan de dijk zijn inmiddels ook individuele afspraken gemaakt. Zij 
worden van het project op de hoogte gehouden via brieven en 
nieuwsbulletins. Wie meer wil weten over het dijkverbeterings-
plan wordt verwezen naar www.agv.nl/dehoef of 
www.waternet.nl/dehoef.

De natuur herstelt zich snel langs de oever
Bewoners aan de dijk sluiten hun tuinen en opritten 
op de nieuwe dijkhoogte aan

Fietsende recreanten op De Hoef Westzijde genieten 
van de mooie omgeving

De natuur mag er niet onder lijden. Dus liever 
geen ‘gebagger’ op plaatsen met waterlelies 
            Foto: J.R. v.d. Hoven, Mijdrecht.

De bewoners aan De Hoef Westzijde krijgen een 
verbeterde dijk voor hun deur

Overleg tussen medewerkers(?) van Waternet over de aanpak… 
                 Foto: J.R. v.d. Hoven, Mijdrecht.

Komt er ook een nieuwe kade met aanlegplaatsen bij de brug in 
de Oude Spoorbaan?

Ook het dijklichaam tussen De Hoef Westzijde en Vrouwenakker 
gaat op de schop
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Dit moet zo blijven!  Foto: J.R. v.d. Hoven, Mijdrecht.


