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Door de coronamaatregelen konden 
deelnemers en vrijwilligers elkaar 
niet ontmoeten ook al telefoneerden 
zij dagelijks. De deelnemers van de 
contactcirkel waren zichtbaar 
verheugd elkaar weer eens te zien en 
bovenal om met elkaar te kunnen 
praten. Al voor de coronamaatre-
gelen werden dergelijke bijeenkom-
sten georganiseerd. Gelukkig kon dat 
nu weer dankzij de zeer ruime gele-
genheid in “Gasterij De Kwakel”. Na 
een paar kopjes koffie, met overheer-
lijk zelfgebakken appeltaart, werden 
vier vrijwilligers in het zonnetje en 
bloemen gezet. Zij ontvingen een 

medaille met bijbehorende 
oorkonde voor hun, soms meer dan, 
10 jaar “trouwe dienst” aan het Rode 
Kruis. Deze plezierige middag werd 
afgesloten met een drankje en de 
opmerking “zeer zeker voor herha-
ling vatbaar”. De Rode Kruis contact-
cirkel heeft als doel dagelijks contact 
met deelnemers te hebben om na te 
gaan of alles goed gaat. Daartoe belt 
een vrijwilliger een eerste deelnemer, 
die belt een volgende deelnemer, 
enzoverder tot de laatste deelnemer 
de vrijwilliger belt. Dan is de cirkel 
rond. Dat alles vindt plaats omstreeks 
9 uur in de ochtend. Mocht een deel-

nemer geen contact krijgen met de 
volgende deelnemer dan wordt er 
contact opgenomen met de vrijwil-
liger die dan actie onderneemt. We 
kunnen ons voorstellen dat u denkt, 
och mijn (klein)kinderen letten wel 
op, maar soms wonen die niet in 
Uithoorn of directe omgeving of u 
hebt geen (klein)kinderen. Het is dan 
wel zo prettig dat er dagelijks 
iemand naar uw welzijn informeert. 
Wilt u, bijvoorbeeld, in het weekend 
niet gebeld worden, dan gebeurt dat 
niet. Zo zijn er meerdere afspraken 
mogelijk. Mocht u nu denken dat lijkt 
mij wel wat, neem dan contact op 
met Tine Banning (tel.nr. 0297 
562200) of met Ida Veen (tel.nr. 0297 
560206). Zij maken een afspraak met 
u om een en ander met u af te 
stemmen.

Uithoorn-De Kwakel - Na bijna twee jaar was het dan eindelijk weer 
zover: een bijeenkomst van deelnemers en vrijwilligers van de contact-
cirkel, de enige activiteit die nog door het Rode Kruis in Uithoorn georga-
niseerd mag worden.

Bijeenkomst Rode Kruis van de 
contactcirkel in Uithoorn

Boek ‘Lockdown 2 Spring’ voor 
burgemeester Heiliegers
Uithoorn – Vorige week heeft Philip 
van den Dool zijn boek met 110 IPad 
tekeningen in en om Uithoorn uitge-
reikt aan burgemeester Pieter Heilie-
gers. Philip heeft al een mooie 
bijdrage mogen leveren aan het 
Kunstwerk Uithoorn 200 jaar in de 
vorm van het woord ‘Kijk’ op de 
nieuwe rotonde in het dorpscentrum 
van Uithoorn. En dat is wat Philip 
graag doet. Tijdens de lockdown-
periode is hij in en om de omgeving 
van Uithoorn er op uit gegaan. Hij legt 
mooie scenes vast op de foto en gaat 
deze thuis uitwerken op zijn IPad om 
er waar kunstwerk van te maken. Bij 
de uitreiking van de prijs voor het 
woord op het nieuwe kunstwerk, 
heeft Philip verwezen naar zijn project 
‘Lockdown 2 Spring’ en heeft bij de 
prijsuitreiking al wat tekeningen laten 
zien. Nu is zijn project afgerond en 
heeft Philip de tekeningen in een 
boek gebundeld. Dit boek ligt sinds 
kort bij de boekhandel The Read Shop 
aan het Zijdelwaardplein.

Uitdaging
Tijdens de lockdown in coronatijd, is 

Philip de uitdaging met zichzelf 
aangegaan om elke dag in en om 
Uithoorn op zijn IPad tekening te 
maken. Hij is begonnen in de winter 
van 2021 met ijs en sneeuw en heeft 
doorgetekend tot het begin van het 
voorjaar. Het resultaat leidt tot een 
uniek en schitterend boek met 110 
tekeningen die voor inwoners van 
gemeente Uithoorn veel herkenbare 
plekjes oplevert. Philip vond het een 
mooie gelegenheid om zijn boek aan 
te bieden aan burgemeester Pieter 
Heiliegers die een groot hart heeft 
voor kunst en cultuur. Het is een 
mooie bijdrage voor de ‘schatten van 
Uithoorn’. Het boek is gesigneerd 
overgedragen aan de burgemeester 
die de tekeningen met groot plezier 
bewonderde. Philip is al jaren bezig 
als actief schilder en is vanuit zijn 
achtergrond als schilder en de inte-
resse als ingenieur, verder gaan expe-
rimenteren in de mogelijkheden om 
pixels als pigment te gebruiken.

Nieuwsgierig wie Philip is en wat hij 
heeft gemaakt? Kijk op zijn website 
https://philipvandendool.nl.

mannen van zijn fiets getrokken en 
werd hij in de aldaar aanwezige 
struiken mishandeld en beroofd van 
zij telefoon. Hierna gingen de twee 
daders er als een haas vandoor rich-
ting het Zijdelmeer. De 19 -jarige 
man hield lichte verwondingen over 

aan deze aanval. De recherche heeft 
de zaak in onderzoek en zoekt 
getuigen. Heeft u iets gezien of 
heeft u camerabeelden van deze 
straatroof, neemt u dan contact op 
met 0900-8844 of anoniem 
0800-7000 

Getuigen gezocht van straatroof Zijdelveld
Uithoorn - De politie zoekt getuigen 
van een laffe straatroof die donder-
dagavond plaatsvond op het Zijdel-
veld in Uithoorn. Een 19- jarige man 
fietste omstreeks 22.30 uur over de 

Admiraal van Gendtlaan en steekt 
daarna over bij de oversteekplaats 
bij de N196 richting Zijdelveld.
Volgens het slachtoffer werd hij 
terwijl hij overstak door twee 
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Doorrijden na het veroorzaken van een verkeersongeval zonder je 
bekend te maken. Dat is fout verkeersgedrag. Meestal is de doorrijder een 
gemotoriseerde weggebruiker. Als de gedupeerde schade heeft geleden 
en de veroorzaker niet bekend is, kan het Waarborgfonds Motorverkeer 
onder voorwaarden de schade vergoeden. Maar kom je als fietser lelijk 
ten val doordat een andere fietser plotseling oversteekt, dan heb je een 
probleem als de onbekende ander er van door gaat. Gelukkig was er snel 
hulp voor de dame die op de Boterdijk bij de Elzenlaan ernstig letsel 
opliep door de aanrijding met een plots overstekende jonge fietsster 
(Nieuwe Meerbode 28 juli). Hopelijk melden de veroorzaakster of haar 
ouders zich. Dan maar achteraf. Gebeurt dat niet, dan kan het slachtoffer 
haar materiële en letselschade (zoals niet vergoede ziektekosten, 
verbruikt eigen risico, extra thuishulp) nergens verhalen. Want het Waar-
borgfonds Motorverkeer springt niet in als de veroorzaker een niet gemo-
toriseerde weggebruiker is. Zoals de bestuurder van een fiets.

Melden bij particuliere aansprakelijkheidsverzekering
Gelukkig hebben de meeste gezinnen een particuliere of gezinsaanspra-
kelijkheidsverzekering. Als de jonge fietsster van het ongeval op de Boter-
dijk en haar ouders hun verantwoordelijkheid nemen, melden ze zich bij 
het slachtoffer en lichten ze hun particuliere aansprakelijkheidsverzeke-
raar in. Die kan dan in contact met de gewonde mevrouw of haar rechts-
bijstandverzekeraar haar schade regelen. Wat aanvankelijk is misgegaan, 
kan zo achteraf worden rechtgezet. Zonder vrees bij de veroorzaakster. 
Want de particuliere verzekeraar van het gezin neemt dan de schaderege-
ling over en de gewonde kan dan passend worden gecompenseerd voor 
wat haar buiten haar schuld is overkomen.

Kamikaze fietsers
Overigens verbaas ik mij erover dat buiten dit dieptepunt qua fietserge-
drag in onze gemeente niet vaker ernstige fietsongelukken gebeuren. Let 
maar eens op als je door Uithoorn fietst. Een rotonde? 
Neem die gerust tegen de rijrichting in. Ouderwets trappend op een 
gewone fiets of zonder helm losjes bewegend op je pijlsnelle elektrische 
rijwiel. Aparte afgescheiden één richting fietspaden aan de rechter- en de 
linkerzijde van de weg? Zoals langs een deel van de Prinses Christinalaan, 
de Alfons Ariënslaan en de Wiegerbruinlaan. Wees niet verbaasd of 
verrast als je, op je eigen smalle rechterpad fietsend, een tegenligger op 
je af ziet stormen. Ook dat is normaal gedrag voor tweewielers die het 
nuttige verkeersexamen uit hun schooltijd kennelijk al lang zijn vergeten. 
Hand uitsteken bij een afslag of rotonde? Zodat andere bestuurders 
kunnen zien waar je heen gaat en of ze moeten stoppen of kunnen door-
rijden? Even meedenken met je medeweggebruiker? Onzin, ik rijd hier 
toch?

Met losse handjes
Heel stoer is fietsen met twee losse handen. Daarin is dan de inge-
spannen geraadpleegde mobiele telefoon geklemd. Want je zal 
onderweg maar een bericht missen. Net zo stoer zal het de komende 
maanden zijn om in het donker zonder licht te rijden. Want werkende 
verlichting op je fiets? Ook dat is immers uitsluitend voor de sukkels. 
En je wordt toch nooit gepakt. Ja, misschien door de autobestuurder die 
je met je zwarte jas en je onverlichte fiets niet heeft gezien. Maar dan is 
het te laat.
mr Bob Berkemeier, oud letselschadeadviseur

Ernstig ongeval Boterdijk en onveilig 
fietsergedrag

Regio - Bent u op zoek naar een 
leuke vakantie-activiteit voor uzelf en 
uw kinderen? 
Kom dan op zaterdag 7 of zondag 8 
augustus naar Stoomgemaal 
Halfweg. 
Van 11.30 tot 16.30 uur is dit oudste 
en grootste nog werkende scheprad-
stoomgemaal ter wereld op deze 
dagen open voor publiek en draait 
het onder stoom. Proef de unieke 
sfeer van een stoomgemaal dat nog 
precies zo werkt als in de tijd toen er 
nog geen elektriciteit was: met 
stokers die kolen op het vuur 
scheppen, hete stoom, de geur van 
smeerolie, een stampende stoomma-
chine en bruisend water dat wordt 
voortgestuwd door zes enorme 
schepraderen. 
In Stoomgemaal Halfweg speelt zich 
het waterbeheer van weleer af. Jong 
en oud kunnen er aan de weet 
komen welke belangrijke rol stoom 
vroeger speelde en hoe nauw het 
gemaal verbonden was met de 
geschiedenis van Haarlemmermeer.

Onvergetelijk
Voor kinderen is een bezoek aan het 
gemaal ook een onvergetelijke erva-
ring. Naast de grote stoommachine 
zijn er draaiende modelstoomma-
chines, een smid die gloedvol vertelt 
over vuur en ijzer en ze ook de 
smeedhamer laat hanteren, en vrij-
willigers die alles over stoom, de 
techniek en de historie van het 
stoomgemaal weten en graag uitleg 
geven en vragen beantwoorden.
Er is ook een gratis audiotour 
beschikbaar die via een QR-code kan 
worden gedownload op de eigen 
smartphone. Voor wie geen smart-
phone heeft, is er een papieren versie 
beschikbaar.

RIVM-regels
Stoomgemaal Halfweg houdt zich 
aan de geldende RIVM-regels. Als het 
te druk is, kan het zijn dat u even 
moet wachten om naar binnen te 
gaan of in het gemaal verder te 
lopen. Voor meer informatie: www.
stoomgemaalhalfweg.nl

Vakantietip: Kom naar 
Stoomgemaal Halfweg

Uithoorn - Inwoners van De 
Legmeer gaven op donderdag 29 juli 
de meeste stemmen aan ‘De 
Ontmoeting’ van Lolke van der Bij en 
Marianne van Dedem. Dat betekent 
dat dit kunstwerk in het najaar wordt 
geplaatst in hun wijk. De precieze 
locatie is Op de Klucht. Op donder-
dagavond presenteerden de kunste-
naars 2 kunstwerken in de raadzaal 
van het gemeentehuis: ‘De Ontmoe-
ting’ en ‘In Contact’. In werkelijkheid 
zijn de kunstwerken zo’n 3 meter 
hoog. Ze zijn gemaakt van roestvrij-
staal; de kleur is later toegevoegd. 
Lolke en Marianne moesten het 
opnemen tegen Rob Schreefel. Ook 
hij presenteerde 2 prachtige kunst-
werken, beide van natuursteen. 
Inwoners die zich hadden opge-
geven voor deze avond mochten 
daarna beslissen welk kunstwerk 
straks in hun wijk te bewonderen is. 
Locoburgemeester Jan Hazen 
opende de avond. “Niet iedereen 
houdt van dezelfde kunst. Wij als 
gemeente kunnen wel beslissen welk 
beeld er komt, maar het is belang-
rijker dat de inwoners het zelf mooi 
vinden. En wat is er dan beter dan 
dat zij zelf beslissen?”

Cultuurnota 
De gemeenteraad van Uithoorn/De 
Kwakel stelde in april 2020 de 
Cultuurnota 2020-2023 vast. De 
plaatsing van nieuwe beelden in de 
gemeente is een van de activiteiten 
uit de nota. De gemeente werkt bij 

de uitvoering van de Cultuurnota 
onder andere samen met een klank-
bordgroep. Vanuit deze klankbord-
groep stak met name Jos de Zwart 
veel energie in het vinden van een 
geschikte locatie voor het nieuwe 
kunstwerk. De Legmeer, waar nu nog 
weinig beelden staan, mocht als 
eerste wijk een beeld uitkiezen. Het 
kunstwerk komt te staan in Op de 
Klucht.

Tijd nemen voor elkaar 
Makers Van der Bij en Van Dedem 
over het winnende kunstwerk: “In 
deze coronatijd hebben we geleerd 
dat het fijn is om niet altijd van A 
naar B te racen. Tijd nemen voor 
elkaar, elkaar ontmoeten, verstilling; 
dat is wat belangrijk is. We hopen 
dan ook dat inwoners elkaar vaak 
zullen ontmoeten bij ‘De 
Ontmoeting’.”

De Legmeer kiest voor  
‘De Ontmoeting’

Foto Jan Uithol

Uithoorn – Vrijdagochtend rond 11.30 
uur werd een kleine woningbrand 
gemeld bij Ons Tweede Thuis op Aan 
het Spoor. Er was iets gaan smeulen 
op een keramische kookplaat. Brand-
weer Uithoorn was snel ter plaatse om 

het vuurtje te doven en de woning te 
ventileren. Met behulp van de hoog-
werker van brandweer Mijdrecht is 
een inspectie van de ventilatiekanalen 
op het dak uitgevoerd waarna alle 
ploegen retour kazerne konden.

Kleine woningbrand bij  
‘Ons Tweede Thuis’
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HET WEER
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante 
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik op 
het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande het 
weer. Reacties zijn welkom.

Door Paul Dekkers

Van 23 juli tot 8 augustus 2021 worden de (uitgestelde) Olympische Spelen 
gehouden in Japan, waarbij de hoofdstad Tokyo het middelpunt vormt. We 
zullen het zomerklimaat en het -weer van dit land en z’n metropool wat 
nader bekijken. Japan bestaat uit vier grote eilanden en 3.000 kleine 
eilanden, die op gematigde breedten liggen, d.w.z. tussen 45 en 32 graden 
Noorderbreedte. Nederland bevindt zich op de 52e breedtegraad. Japan is 
tien keer zo groot als Nederland en ligt voor de oostkust van het Aziatische 
vasteland. Van noord naar zuid treff en we de volgende (grote) eilanden 
aan: Hokkaido, Honshu (het grootste en voornaamste eiland), Shikoku en 
Kyushu. Het binnenland van Honshu is zeer bergachtig met toppen tot 
3.000 meter. De bergen omvatten 192 vulkanen, waarvan er 58 werkzaam 
zijn. Op het zuidelijke eiland Kyushu ligt,op ongeveer zes kilometers van de 
stad Kagoshima, de vulkaan Sakujarima. Deze rijst statig op tot 1.117 meter 
hoogte en is één van ‘s werelds actiefste vulkanen. Er vinden voortdurend 
erupties plaats. Evenals vele andere Aziatische landen heeft Japan een 
moessonklimaat. Dat houdt in een hal� aarlijkse van richting wisselende 
wind. Door de grote hitte van het landoppervlak in de zomer ontstaan daar 
lage drukkernen, waardoor vochtige maritieme luchtmassa’s van zee naar 
het land stromen. Dit is de natte zuidoostmoesson. Deze brengt veel regen 
in een groot deel van het oostelijke kustgebied. De hoeveelheden zijn 
mede afhankelijk van het reliёf, die stuwregens veroorzaken en de invloed 
van tyfoonrestanten. De maanden juli en augustus doen in Tokyo wat de 
neerslag betreft nauwelijks voor elkaar onder . Juli levert gemiddeld 142 
mm en augustus 152 mm. Het aantal regendagen voor zowel juli als 
augustus bedraagt 10. In beide maanden heerst er een hoge luchtvochtig-
heid, die bij het krieken van de dag 90 procent bedraagt en halverwege de 
middag met bijna 70% nog steeds aan de hoge kant is. Bij ons is dat op een 
gewone zomerdag rond de 45%. De zomer is warm tot drukkend heet. 
Augustus is de warmste maand van Tokyo met een gemiddelde maximum 
temperatuur van 30 graden en een minimum temperatuur van 16 graden. 
Juli is een tweetal graden frisser. Er zijn uitschieters tot 37 à 38 graden. Niet 
alleen kun je je afvragen, waarom men juist in deze warme, vochtige tijd, 
de Spelen naar Tokyo heeft gehaald. Vrijwel ieder jaar heeft de Japanse 
archipel eveneens te maken met orkanen, hier tyfonen genoemd, die 
afkomstig zijn van de Noordelijke Pacifi c. Het orkaanseizoen loopt van mei 
tot oktober, met als belangrijkste maanden augustus en september. 
Gemiddeld brengt dit deel van de Pacifi c 25 stormen voort, waarvan er 11 
een bedreiging vormen voor het land en 3 rechtstreeks Japan treff en. 
Weliswaar is Japan goed voorbereid op allerlei natuurrampen, zoals aard-
bevingen, tsunami’s, vulkaanuitbarstingen en uiteraard ook tyfonen, het 
blijft toch oppassen geblazen, want zelfs een kleine tyfoon kan al winden 
van meer dan 200 km per uur opwekken en voor enkele honderden milli-
meters neerslag zorgen. Een tropische storm, Nepartak genaamd, vormde 
zich eind vorige week ongeveer 1.800 km ten zuidoosten van Honshu. 
Zij bewoog zich met windstoten tot 90 km per uur en met een snelheid van 
15 km per uur naar het noordoosten. Tot een versterking van een tyfoon zal 
het waarschijnlijk niet worden, maar bij het naderen van Japan kan het tot 
zware regenval en harde wind komen. De kans op schade wordt laag inge-
schat, wel zullen evenementen, zoals surfen en zeilen op zijn minst worden 
beïnvloed door golven die net buiten de kust tot 10 à 15 meter hoog 
kunnen zijn. 
Voorts is er dan kans dat sommige roeiwedstrijden worden verplaatst. 
Al met al dreigen de Spelen verstoord te worden door een tropische storm.

Klimaat en Weer van Tokyo

het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande het 
weer. Reacties zijn welkom.

Regio - Stuur via de Mosquito Alert 
App muggenfoto’s in en help zo mee 
om overlast en de verspreiding van 
eventuele toekomstige door muggen 
overdraagbare infectieziektes te 
voorkomen. Iedereen kan de app 
gratis downloaden en foto’s van 
muggen, muggenbeten, en muggen-
broedplaatsen insturen; voor elke 
ingezonden foto krijg je puntenVanaf 
deze zomer kan iedereen in Europa 
via de Mosquito Alert app foto’s van 
muggen, muggenbeten en muggen-
broedplaatsen insturen. Het doel is 
om met hulp van burgers de huidige 
verspreiding van inheemse muggen 
nauwkeurig in kaart te brengen en 
zo te voorspellen in welke gebieden 
in Nederland, en de rest van Europa, 
in de toekomst exotische muggen 
zich mogelijk kunnen gaan vestigen. 
Dit is belangrijk omdat bepaalde 
muggensoorten ziekten kunnen 
overdragen. Hoe meer foto’s, hoe 
beter muggenpopulaties in kaart 
kunnen worden gebracht, en gericht 
preventieve maatregelen kunnen 
worden genomen. De met de app 
verzamelde gegevens worden 
gebruikt voor het One Health onder-
zoek van One Health PACT (in Neder-
land) en VEO (Europa).

Nederland
In Nederland wordt - net als in de 
rest van Europa - het risico op 

uitbraken van door muggen over-
draagbare infectieziektes steeds 
groter. Zo zijn er in 2020 in Neder-
land voor het eerst acht gevallen van 
Westnijlkoorts gemeld, verspreid 
door de gewone huismug. “Onze 
ambitie is om uitbraken van infectie-
ziekten die door muggen worden 
verspreid sneller op te sporen. De 
hulp van de burger is hierbij van 
groot belang. In samenwerking met 
de burger kunnen onze onderzoe-
kers met deze app al in een beginsta-
dium muggenpopulaties in kaart 
brengen en onderzoeken, zodat de 
impact ervan beperkt kan blijven,” 
aldus professor Marion Koopmans, 
coördinator van de onderzoekscon-
sortia One Health PACT en VEO.

App
De Mosquito Alert app is ontwikkeld 
door vier Spaanse organisaties, die in 
Spanje de invasieve muggen in de 
gaten houden en controleren. De 
focus lag in eerste instantie op de 
Aziatische tijgermug. Via de nieuwste 
versie van de app kan nu ook beeld-
materiaal van de gele koortsmug 
(Aedes aegypti), de Aziatische 
bosmug (Aedes japonicus), de Aedes 
koreicus en de gewone huismug 
(Culex pipiens) verzameld worden.  
In Spanje is, dankzij de 18.300 foto’s 
die al door de burgers via de 
Mosquito Alert app zijn ingezonden, 

Last van muggen?
Sla ze plat en maak een foto!

de verspreiding van de Aziatische 
tijgermug (Aedes albopictus) nauw-
keurig in kaart gebracht. 
Deze mug komt oorspronkelijk uit 
Zuidoost-Azië en kan  ziektes zoals 
knokkelkoorts, chikungunya en Zika 
overbrengen. Het in kaart brengen 
waar deze mug zich in Spanje 
bevindt maakt onder andere doelge-
richte bestrijding mogelijk. In Neder-
land komt heeft deze mug zich nog 
niet kunnen vestigen door de actieve 
bestrijding van exotische muggen 
door de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA). 
De via de Mosquito Alert App inge-
zonden foto’s worden door meer dan 
63 Europese experts op het gebied 
van muggen (entomologen) geclas-
sifi ceerd. De onderzoekers worden 
hierbij geholpen door een algoritme 
dat inmiddels met meer dan 7.000 
foto’s is getraind en uiteindelijk alle 
ingezonden foto’s snel en effi  ciënt zal 
kunnen beoordelen. De Mosquito 
Alert App is te downloaden via de 
App Store en Google Play. 

Mijdrecht - Vorige week woens-
dagochtend is er een brandje 
ontstaan door een onkruidverbran-
ding. Het trappenhuis van een 

bedrijfspand aan de Nijver-
heidsweg liep lichte schade op. Het 
brandje ontstond doordat een 
hoveniersbedrijf bezig was met het 

Bedankt
Vinkeveen - Hartelijk dank vriendelijke fi etssleutel vinder: voor het 
afgeven van mijn, op maandagmiddag 26 juli, verloren sleutel bij de 
servicebali van jumbo Vinkeveen. Het bespaarde mij sloopwerk en de 
aanschaf van een nieuw slot. Top! Chris Ebbinkhuijsen

Uithoorn - Fotokring Uithoorn 
bestaat in september 50 jaar! Ooit 
ontstaan vanuit een groepje Cindu-
medewerkers die in fotografi e geïn-
teresseerd waren, groeide de vereni-
ging al vrij snel uit tot een zelfstan-
dige fotokring voor mensen binnen 
en buiten de Cindu, en ook binnen 
en buiten Uithoorn. Normaal 
gesproken heeft de fotokring meer-

dere kringwedstrijden per jaar, 
waarbij leden hun foto’s aan elkaar 
tonen, met elkaar bespreken, en ook 
punten geven zodat een ‘foto van de 
maand’ kan worden verkozen. Soms 
vrij onderwerp, soms een thema. 
Niet leden
Nu organiseert de Fotokring 
Uithoorn een wedstrijd voor niet-
leden, waaraan ook u kunt deel-

Fotowedstrijd voor niet-leden 
bij Fotokring Uithoorn

Foto: Mieke van ’t Schip

nemen! Daarbij kunnen de drie best 
gewaardeerde inzenders een 
dipondprint van een foto naar keuze 
winnen. De winnaar krijgt tevens een 
jaarlidmaatschap van de Fotokring 
(oktober tot zomer 2022). Of de foto 
is gemaakt met een dure camera, een 
eenvoudig mobieltje, een drone, 
gopro of iets anders, dat maakt niet 
uit! Wel is de wedstrijd themage-
bonden: De wereld gaat weer open, 
open up. De jurering zal eind 
september plaatsvinden door de 
leden van de fotokring, waarbij gelet 
zal worden op creativiteit, in 
hoeverre de foto de kijker raakt, of er 
enige story telling aanwezig is, of er 
aan het thema voldaan is en tot slot 
de technische afwerking. De beste 3 
inzendingen krijgen een keurings-
rapportje en worden uitgenodigd 
om de kringavond waarbij de 
winnaar bekend wordt gemaakt 
(12 oktober), bij te wonen.
Tot 20 september kan iedereen 
buiten de Fotokring Uithoorn deel-
nemen, waarbij we verwachten dat 
de ingezonden foto ergens tussen 
maart 2020 en inzenddatum is 
gemaakt. Eén inzending per persoon, 
in jpeg, formaat en kleur of zwart-wit 
naar keuze. Nabewerken is toege-
staan. Deze fotowedstrijd is mede 
mogelijk gemaakt dankzij sponsor-
geld van het Burgemeester Koot-
fonds. Het is de eerste activiteit van 
het jubileumjaar van de Fotokring 
Uithoorn. Stuur jij ook je foto in naar 
fotokringfotowedstrijd2021@gmail.
com? Voor meer informatie, zie 
www.fotokringuithoorn.nl 

Brandje door onkruidverbranding onkruid weg te branden langs het 
bedrijventerrein. De vlam sloeg 
over naar een trappenhuis. De 
direct gewaarschuwde brandweer 
had het vuurtje weer snel onder 
controle. 
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Door Roos Uithol

Uithoorn – Na vele maanden stilte 
door corona, wordt het Fort aan de 
Drecht weer druk bezocht. Zo ook 
familierestaurant Het Pannenkoeken-
fort gevestigd in Het fort dat deel 
uitmaakt van de Stelling van 
Amsterdam en onderdeel is van 
Unesco Wereld Erfgoed. Een sfeer-
volle plek waar weer als vanouds kan 
worden genoten van warme en over-
heerlijke pannenkoeken voor jong en 
oud. Het is slechts twee jaar sinds 
Piet Visser aan het roer staat in het 
restaurant, maar in deze korte tijd 
heeft hij al aardig wat moeten door-
staan. Er moest veel gebeuren om de 
horecaonderneming weer gezond te 
maken. Dat heeft mede te maken 
met de minder opvallende positie 
waar het fort is gelegen. Niet 
iedereen is zich bewust van de 
verschillende bedrijven die binnen 
het fort gevestigd zijn, waaronder 
het familierestaurant. Daarnaast 
wordt het soms verward met het 
leegstaande Fort bij Uithoorn. Over 
de zichtbaarheid van het Fort aan de 
Drecht, maar ook andere monu-
menten zoals de Thamerkerk, mag 
volgens Piet Visser wel meer worden 
nagedacht. Met elkaar als gemeente 
en inwoners oplossingen bedenken 
hoe dit kan worden gerealiseerd. 
Daarnaast had Het Pannenkoeken-
fort net als andere horecaonderne-
mingen te maken met meerdere 
lockdowns vanwege corona. Dat 
heeft veel gevraagd van Piet en zijn 
personeel, maar door slim onder-
nemen en zelfreflectie ook goede 
dingen gebracht.

Snel omschakelen
Piet: “Ik kan snel omschakelen. Dat 
zijn eigenschappen die ik heb 
geleerd na een lange carrière in de 
supermarktbranche. Dus wat wij 
eerst doen tijdens een lockdown is 
opruimen. Veel verse producten 
moeten dan worden weggegooid. 
Die kun je gewoon niet zo lang 
bewaren, zelfs niet voor een donatie. 

Ik had een zuinige opvoeding, 
waarbij niets werd weggegooid dus 
dat was zeer pijnlijk. Ook staat mijn 
personeel op de eerste plaats. Bij 
veel ondernemingen moest groten-
deels noodgedwongen afscheid 
worden genomen van het personeel, 
maar dat wilde ik niet. De salarissen 
heb ik doorbetaald, zelfs van scho-
lieren en hulpkrachten. Dat is nu 
mijn redding. Doordat ik loyaal ben 
geweest tijdens de lockdowns, zijn 
zij op hun beurt loyaal terug. Je ziet 
bij andere horecaondernemingen 
grote tekorten aan personeel, terwijl 
zij in deze periode waarin het geld 
weer verdiend wordt zeer nodig zijn. 
Ik wil daarom grote lof uitspreken 
voor het harde werk dat mijn perso-
neel nu verzet tijdens deze drukte!”

Gezin
Lovende woorden richt Piet ook naar 
zijn gezin. Ondanks hun eigen 
drukke banen, komen zij zo nu en 
dan hun vader ondersteunen in het 
restaurant. “Dat is echt fantastisch 
van ze! Maar ook hoe de horecaon-
dernemingen uit deze omgeving 
elkaar hebben gesteund. Je zit in 
hetzelfde schuitje door deze crisis. 

Zo hebben we diverse activiteiten 
georganiseerd en hulp aangeboden 
als dat nodig was. Bijvoorbeeld als 
Het Rechthuis aan den Amstel een 
tekort had aan spullen konden wij 
dat aanvullen en andersom. Daar-
naast merk je dat er lokaal extra 
steun is gekomen van vaste gasten. 
Mensen zijn meegaand en hebben 
de lokale ondernemers echt een 
steuntje in de rug gegeven”, geeft 
Piet dankbaar aan. 

Extra energie
Toch moesten er ook stappen terug 
worden genomen. De lange werk-
dagen om niet om te vallen als 
bedrijf, vroegen mentaal en fysiek 
veel van Piet. In januari dit jaar 
merkte hij dat het de verkeerde kant 
opging. “Ik reageerde niet meer zoals 
ik mijzelf ken. Zoveel spanning in 
combinatie met suikerziekte en een 
slaapapneu zorgde voor een te hoge 
bloeddruk. Gelukkig is er via de huis-
arts een oplossing gevonden waarbij 
mijn bloeddruk op normaal niveau 
werd teruggebracht. Ik ben zelfs 20 
kilo verloren binnen dit hal�aar. Dat 
heeft mij zoveel extra energie opge-
leverd. Dus ergens heeft corona mij 

Het Pannenkoekenfort ook veel gebracht. Een zakelijke, 
maar vooral persoonlijke en medi-
sche wake-upcall. En dat maakt mij 
sterker om de schouders er weer 
onder te zetten!” deelt Piet open-
hartig zijn ervaringen van het afge-
lopen hal�aar.  

Schouders eronder
De schouders eronder zetten blijkt 
zeker nodig te zijn, want Het Pannen-
koekenfort wordt momenteel goed 
bezocht. Volgens Piet is dat te 
danken aan het leveren van een 
goed product, scherpe prijzen en een 
gastgerichte service. “Ik zeg altijd 
tegen mijn team dat iedere klant 
gelijk behandeld moet worden en als 
een vip. Maakt niet uit hoeveel er 
wordt uitgegeven, want sommige 
klanten hebben nu eenmaal niet een 
grote portemonnee. Die hebben 
mogelijk heel lang gespaard om een 
keertje gezellig te kunnen eten hier 
met het gezin. Net als dat onze 
producten altijd naar wens van de 
klant zijn. Een goede pannenkoek 
moet warm en knapperig zijn en de 
ingrediënten vers. Wat ik ook belang-
rijk vind, is dat iedereen aan dezelfde 
tafel tegelijk zijn of haar pannenkoek 
geserveerd krijgt. De ene pannen-
koek is natuurlijk sneller klaarge-
maakt dan de ander, afhankelijk van 

de ingrediënten. Je houdt dus reke-
ning met de voorbereidingstijd. De 
jonge koks die ik momenteel opleid, 
leer ik ook om de volgorde te 
noteren. Soms zijn er mensen die 
geen pannenkoeken lusten. Daar-
voor hebben we ook een aantal 
gerechten die zeer smakelijk zijn. Zo 
hebben we een goede schnitzel, 
ossenhaassaté en homemade Fish & 
Chips.”

De Losse Flodder
En welke pannenkoeken worden het 
meest besteld?
Piet: “De Losse Flodder. 
Deze pannenkoek bestaat uit spek, 
uitjes, champignons, paprika en 
geraspte kaas. Dit smakelijke geheel 
gaat onder de grill. 
De namen van onze specialiteiten 
pannenkoeken zijn allemaal fort 
gerelateerd. Zo hebben we onder 
andere de Colonello met Italiaans 
beleg. De meeste pannenkoeken-
huizen bakken intussen machinaal, 
maar wij doen dat nog altijd ambach-
telijk met de hand. Dat maakt de 
kwaliteit van de pannenkoek beter 
en het zal altijd knapperig zijn. 
Machinaal gebakken pannenkoeken 
willen nog weleens een slap exem-
plaar opleveren.”

Feesten-partijen
Naast het verzorgen van diners, kan 
de locatie ook worden gekozen voor 
trouwerijen, feesten, partijen en 
jubilea. Het organiseren van dit soort 
evenementen is nog altijd lastig door 
corona, maar Het Pannenkoekenfort 
heeft de nodige maatregelen 
genomen. 
Zo heeft elk uitgenodigd huishouden 
een eigen tafel op voldoende afstand 
tot elkaar en wordt er goed geventi-
leerd. Van elk huishouden wordt 
gevraagd om lijsten met gegevens 
van de tafelgenoten vast te leggen. 
Dan kan een contactpersoon snel 
contact nemen mocht achteraf een 
besmetting hebben plaatsgevonden. 
U vindt Het Pannenkoekenfort aan 
Grevelingen 50 in Uithoorn. 
Openingstijden: ma en di: gesloten, 
wo t/m vr: 17:00 - 20:00 en za en zo: 
12:00 - 20:00. Tel. 0297 769 040. 





De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. De Nieuwe Meerbode vindt inwoners belangrijk omdat zij grotendeels de lezers zijn van ons weekblad. De lokale nieuws-
feiten en berichtgeving is dan ook gericht op de inwoners van De Ronde Venen. In samenwerking met IVI (Inwoner Voor Inwoners) willen wij die inwoners dan ook een stem geven. De IVI-pagina is dan ook een podium waar inwoners van zich kun-
nen laten horen. IVI is een onafhankelijke inwonersbeweging en voor de inwoners. IVI zal net als de Nieuwe Meerbode geen standpunt innemen over geplaatste artikelen. Op deze IVI-pagina plaatsen wij ingezonden stukken van inwoners waar-
bij de inwoner zelf verantwoordelijk blijft voor de inhoud van de door hem/haar ingestuurde en geplaatste tekst. IVI en de Nieuwe Meerbode zijn dan ook geen enkele manier verantwoordelijke voor de inhoud van de artikelen op de IVI-pagina.

De IVI pagina

Inwoners kunnen een mooi initiatief, een leuke activiteit, een klacht, een idee, een oproep, een ergenis, een vraag of gewoon een mooi 
verhaal wat ze willen delen met de inwoners van De Ronde Venen naar de redactie van IVI sturen. De copy voor deze IVI pagina kan 
men sturen naar info@inwonersvoorinwoners.nl en moeten aangeleverd worden met een word document. De copy mag maximaal 
250 tekens (inclusief spaties) bevatten en geen onbehoorlijk taalgebruik hebben om voor plaatsing in aanmerking te komen.

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

Wilt u als inwoner iets kwijt?
Laat het IVI weten.
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Hoe kom je in gesprek met andere 
inwoners in de gemeenschap?

Regenboogzebrapad eerste stap naar 
een inclusievere gemeente

We hebben allemaal wel vragen, mooie ideëen, oplossingen of misschien 
wil je wel samen met andere inwoners een mooi inititatief starten in jouw 
buurt. Dat alles begint vaak met een goed gesprek. IVI zou het mooi 
vinden als de gemeenschap met elkaar in gesprek gaat over lokale zaken. 
Maar hoe kom je eigenlijk in gesprek met elkaar? Het is vaak helemaal 
niet zo eenvoudig om met andere inwoners in gesprek te komen. Er moet 
eigenlijk een plek zijn waar je andere inwoners kan ontmoeten en onder 
het genot van een hapje en drankje over allerlei (lokale) zaken kan 
praten. Natuurlijk zijn er genoeg horeca gelegenheden waar je naar toe 
kan gaan en waar je andere inwoners kan ontmoeten. Maar zo eenvoudig 
is het tegenwoordig niet om met een onbekende persoon in gesprek te 
komen. Daarom heeft Inwoners voor inwoners het idee opgevat om 
hierbij een handje te gaan helpen en hiervoor iets te gaan organiseren.

Er is de laatste tijd weer veel te doen over het LHBTI beleid. De afkorting 
LHBTI staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, 
transgender- en intersekse personen. De Verenigde Naties, de Raad van 
Europa en de Europese Commissie zien de rechten van intersekse 
personen als mensenrechten. Veel intersekse personen krijgen echter 
nog altijd te maken met vooroordelen en worden in diverse landen 
behandeld als anders. Zij worden uitgesloten of nog erger onmenselijk 
behandeld. Het Hongaarse verbod op ‘homopropaganda’ richting 
minderjarigen stuitte recent op fel verzet. In tien landen staat zelfs de 
doodstraf op homoseksualiteit en in andere landen worden hiervoor 
zware gevangenisstraffen gegeven. We kunnen natuurlijk naar andere 
landen kijken, maar laten we zelf eens in de spiegel kijken. Schokkend 
was het om te horen dat in onze buurtgemeente Amstelveen Een 14-jarig 
meisje zwaar mishandeld is en dit onder de noemer lhbti-geweld gerang-
schikt kon worden. Ook het nieuws dat Nederland wederom niet in de 
top 10 staat van landen waar lhbti-rechten goed geregeld zijn is verba-
zend te noemen. voor een land wat bekend staat waar alles mogelijk is. 
En hoe staan we er eigenlijk voor in De Ronde Venen? Hoe inclusief zijn 
wij als gemeente? 

Behoefte aan een praatje
We weten dat veel inwoners wel 
behoefte hebben aan een goed 
sociaal contact met de directe 
omgeving. Gewoon een leuk praatje 
over van alles en nog wat. Over 

wereldse zaken die er spelen, lokale 
problematiek of over dingen in de 
buurt. Daar is een netwerk voor 
nodig. Maar hoe groot is het netwerk 
van een inwoner eigenlijk? Dat is 
verschillend natuurlijk. Je hebt inwo-

ners die een groot netwerk hebben 
en een rijk sociaal leven, maar er zijn 
ook veel inwoners die dat niet 
hebben. 

Een podium voor een goed 
gesprek
De doelstelling van IVI is om Inwo-
ners te informeren, met elkaar in 
verbinding brengen en een podium 
te geven. IVI wil dan ook graag een 
podium bieden aan inwoners om 
gezellig met elkaar in gesprek te 
komen. We dachten er aan om eens 
in de maand een soort van netwerk-
café voor inwoners te gaan organi-
seren waar onder het genot van een 
hapje en drankje elkaar kunnen 
ontmoeten en dingen met elkaar 
kunnen bespreken.

Inclusiebeleid gemeente
Veel gemeente hebben inmiddels 
een inclusiebeleid. De vraag komt 
dan natuurlijk naar boven ‘hoe staat 
het met het inclusiebeleid in De 
Ronde Venen?’ Vorige maand 
kregen we daar bij onze lokale 

omroep RTV Ronde Venen het 
antwoord op. In de reportage van 
Max Nobel, waarin hij in gesprek 
ging met raadslid Pieter Kroon, 
werd duidelijk dat in onze 
gemeente de regenboogvlag op 11 
oktober wordt gehezen. Dat is het 

Kantinepraat
De term netwerkcafé vonden we 
eigenlijk wel wat te zakelijk klinken 
en zou de lading misschien ook niet 
dekken, die wij hiermee voor ogen 
hebben. Het idee is meer dat praatje 
wat vaak ontstaat in een sportkan-
tine of de functie die een kantine op 
een camping heeft. In die kantines 
ontstaan vaak heel spontaan een 
gesprekken tussen mensen zonder 
dat ze echt een binding met elkaar 
hebben. Ze horen vaak bij dezelfde 
club of staan op dezelfde camping 
dat is de connectie die men heeft. 
Toch gaat het praatje vaak over veel 
meer dan de club of de camping. Dat 
is wat we kantinepraat noemen. 

De kantine van de gemeenschap 
Die kantine wil IVI graag neerzetten. 
Een kantine voor de hele gemeen-
schap in De Ronde Venen. Het idee is 
om een plek te vinden waar inwoners 
elkaar maandelijks sociaal kunnen 
ontmoeten voor een praatje. Op een 
vaste avond in de maand op een 
afgesproken lokale locatie gezellig 
met elkaar in gesprek. Dat is toch 
gewoon leuk. 

Lage drempel
De drempel moet heel laag zijn en 
iedereen moet zich welkom voelen. 
Het gaat juist om mensen 
ontmoeten. Mensen die je (nog) niet 
kent. Je kunt op die manier je 
netwerk vergroten, met andere 
generaties in gesprek komen of 

gelijkgestemden vinden. Natuurlijk 
ook de ideale mogelijkheid voor 
mensen die zich nu eenzaam voelen 
om uit hun ongewilde isolement te 
komen. Ook kan dit de de plek zijn 
waar inwoners samen mooie initia-
tiefen opzetten en/of wellicht oplos-
singen vinden voor (lokale) 
uitdagingen 

Niet alleen voor inwoners
De gemeenschap is natuurlijk meer 
dan inwoners alleen, want ook 
ondernemers, maatschappelijke 
organisaties, de lokale overheid en 
politiek hoort er natuurlijk bij. Zij zijn 
ook van harte welkom. Daar kan 
misschien wel de connectie gemaakt 
worden tussen de verschillende doel-
groepen. Hier kunnen we luisteren 
naar elkaars standpunten en wensen. 
Hier kunnen we elkaar misschien wel 
een handje gaan helpen. Want 
samen kom je verder is immers niet 
voor niets het motto van IVI. 

Kom je ook?
We zijn met een aantal inwoners en 
een lokale ondernemer aan het 
nadenken hoe, waar en wanneer we 
dit gaan neerzetten. Heb je zelf nog 
een goed idee voor deze IVI-kantine-
praat dan horen we dat graag. Ook 
vinden we het leuk als inwoners ons 
laten weten wat ze van dit idee 
vinden en of we ze kunnen verwel-
komen bij de eerste IVI-kantinepraat. 
Stuur een email naar: 
info@inwonersvoorinwoners.nl 

inclusiebeleid in De Ronde Venen! 
Niet meer en niet minder. 

Al vanaf 2016 vraag om 
inclusiebeleid
Raadslid Pieter Kroon gaf in het inter-
view aan dat hij al vanaf 2016 bezig is 
om er voor te zorgen dat er inclusie-
beid komt in onze gemeente zodat 
er een duidelijk signaal wordt afge-
geven dat je in De Ronde Venen 
gewoon jezelf mag zijn en niemand 
wordt uitgesloten. Er is destijds een 
motie aangenomen maar helaas nog 
steeds niet uitgevoerd. Er is op poli-
tiek vlak wel steeds veel beloofd, 
maar weinig tot niets gedaan. 

Regenboogzebrapad
Tijdens het interview opperde inter-
viewer Max of een regenboogze-
brapad geen goed begin zou zijn? 
Pieter Kroon beaamde dit. Voor Inwo-
ners Voor Inwoners was dit eigenlijk 
wel een mooi signaal om een oproep 
te doen aan de inwoners om 
welleicht een inwonersinitiatief te 

starten om dit gewoon te gaan doen. 
We kunnen namelijk wachten op de 
lokale overheid maar een regenboog 
zebrapad moeten wij als inwoners 
toch kunnen regelen. 

Blikken verf en wat vakmensen
Simpel gezegd komt het er op neer 
dat we wat gekleurde blikken verf 
moeten hebben en wat vakmensen 
die dit netjes op het asvalt kunnen 
aanbrengen. Uiteraard doen we dat 
dan in overleg met de verantwoorde-
lijke gemeenteambtenaar. Wehelpen 
gewoon een handje.

Win Win
Bovendien kan dit ook nog gaan 
bijdragen aan een stukje verkeersvei-

ligheid. Als we namelijk de eerste 
regenboogzebrapaden namelijk gaan 
aanbrengen op de Industrieweg in 
Mijdrecht dan heeft dat een remmende 
werking voor het verkeer wat daar vaak 
veel te hard rijdt. Dat zou een behoor-
lijke win-win opleveren. We laten zien 
dat iedereen zichzelf mag zijn en veilig 
kan oversteken in De Ronde Venen

Samen komen we verder
Dit zou een mooie eerste stap zijn 
naar een inclusievere gemeente. We 
zijn dus op zoek naar enthousiaste 
ondernemers die de verf beschikbaar 
willen stellen en inwoners die 
hieraan een bijdrage willen leveren. 
Stuur een email naar: 
info@inwonersvoorinwoners.nl 





Regio - Op zaterdag 28 en zondag 29 
augustus vindt de eerste editie van 
het beachvolleybaltoernooi Uithoorn 
Beachmasters plaats. Met behulp van 
een grote lading zand wordt de 
parkeerplaats van Amstelhof Sport & 
Health Club in De Kwakel omgeto-
verd tot een strand met twee echte 
beachvolleybalvelden. 
In dit zomerse decor wordt op beide 
dagen een toernooi gespeeld met 
per dag een winnaar die zich 
Uithoorn Beachmaster 2021 mag 
noemen. Iedereen die de zomer 
sportief wil afsluiten kan nu een 
team inschrijven. Ook bedrijven of 
verenigingen die na de vakantie de 
draad willen oppakken met een 
gezellig teamuitje zijn van harte 
welkom. Er kunnen in totaal 40 teams 
meedoen, 20 teams op zaterdag en 
20 teams op zondag. Ter verhoging 
van de spanning en de gezelligheid 
bestaat bij Uithoorn Beachmasters 
een team uit 6 tot 8 spelers, waarvan 
minimaal 2 dames. Trommel je 
vrienden, familie, buren of collega’s 
op, vorm een team en stort je in dit 
sportieve avontuur. Kom lekker 

buitenspelen met je voeten in het 
zand! 
Op www.uithoornaandeamstel.nl 
vind je alle informatie en kun je je 
inschrijven. Meedoen kost maar 20 
euro per team. Uithoorn Beachmas-
ters 2021 is een samenwerking van 
Volleybalvereniging SAS’70, Sport-
vereniging Legmeervogels, 
Amstelhof Sport & Health Club, Stich-
ting Promotie Uithoorn & De Kwakel 
en Kooyman B.V. Sierbestrating en 
Tuinhout.
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Uithoorn - Door diverse oorzaken, 
afzeggingen en te weinig spelers, is 
het oefenprogramma van Legmeer-
vogels gewijzigd. Zo doet Legmeer-
vogels niet mee aan het toernooi bij 
JOS/watergraafsmeer. Dit toernooi 
wordt gespeeld op vrijdag 6 en 
zondag 8 augustus 2021. Ook is de 
vriendschappelijke wedstrijd tegen 
de zaterdag 1 van de FC Aalsmeer uit 
het programma gehaald. De reden is 
dat Legmeervogels en de FC Aals-
meer zaterdag samen in een poule 

van het KNVB bekertoernooi zijn 
ingedeeld. Wat blijft er dan over aan 
vriendschappelijke wedstrijden?

Zaterdag 14 augustus 2021 
om 14.30 uur: 
Legmeervogels zo.1 - EDO za.1
Dinsdag 24 augustus 2021 
om 20.00 uur:
Legmeervogels zo.1 - RODA’23 zo.1
Zaterdag 28 augustus 2021 
om 14.30 uur:
Legmeervogels zo.1 - CSW za.1

Legmeervogels wijzigt 
oefenprogramma

Uithoorn - De KNVB heeft afgelopen 
week de indeling en het programma 
van de bekercompetitie seizoen 
2021-2022 bekend gemaakt.

Legmeervogels zaterdag 1 is inge-
deeld in groep 2-poule 32. In deze 
poule vinden wij naast de zaterdag 1 
van Hertha (Vinkenveen) zaterdag 4e 
klasse H. CTO ’70 (Duivendracht) 
zaterdag 4e klasse E BZC ’13 ( Loos-
drecht) zaterdag 4e klasse F.
Legmeervogels, zaterdag 4e klasse D

Het programma in deze poule:
Zaterdag 4 september 15.00 uur 
Legmeervogels za.1 - Hertha za.1
Zaterdag 4 september 14.30 uur 
BZC’13 za.1 - CTO’79 zat.
Zaterdag 11 september 14.30 uur 
CTO’70 za.1 - Legmeervogels za.1
Zaterdag 11 september 14.30 uur 
Hertha za.1 - BZC’13 za.1
Zaterdag 18 september 14.30 uur 
BZC’13za.1 - Legmeervogels za.1
Zaterdag 18 september 14.30 uur 
Hertha za.1- CTO’70 za.1

In deze poule gaat de nummer 1 
over. Wat ook mogelijk is, is dat 
verenigingen in onderling overleg 
aanvangstijdstip en/of wedstrijd 
datum kunnen wijzigen. Kijk dus als 
u naar een wedstrijd wilt gaan even 
op de website van de thuisspelende 

vereniging voor het juiste aanvangs-
tijdstip of datum.

Legmeervogels zondag 1 is inge-
deeld in groep 1 poule 10. SV Argon, 
zaterdag 1ste klasse A. FC Aalsmeer, 
zaterdag 2e klasse A. FC Weesp, 
zondag 2e klasse B. Legmeervogels, 
zondag 1ste klasse A

Het programma in deze poule: 
Zaterdag 4 september 14.30 uur
SV Argon za.1 - FC Aalsmeer za.1 
Zondag 5 september 14.00 uur 
Legmeervogels zo.1 - FC Weesp zo.1

Zaterdag 11 september 17.00 uur 
FC Aalsmeer za.1 - Legmeervogels 
zo.1
Zaterdag 11 september 17.00 uur
FC Wees zo.1 - SV Argon za.1
Zaterdag 18 september 17.00 uur 
Legmeervogels zo.1 - SV Argon za.1
Zaterdag 18 september 17.00 uur FC 
Aalsmeer za.1 - FC Weesp zo.1 

De nummers 1 en 2 in deze poule 
gaan over naar de volgende ronde. 
Ook in deze poule is het de vereni-
gingen toegestaan om in onderling 
overleg datum en/of tijdstip te 
wijzigen. Dus kijk als u na een 
wedstrijd wilt gaan kijken eerst even 
op de website van de thuisspelende 
vereniging.

Legmeervogels in de beker

Uithoorn - Op 1 juli 2021 bestond 
Atletiek Klub Uithoorn 40 jaar. Na ter 
zijn begonnen met looptrainingen in 
de straten van Uithoorn kon de klub 
in 1989 een eigen accommodatie 
betrekken bij sportvereniging VDO. 
Na aanleg van Sportpark de Rand-
hoorn in Uithoorn kon AKU een defi-
nitieve atletiek accommodatie reali-
seren waar op alle niveaus en door 
alle leeftijdscategorieën diverse 
onderdelen van de atletieksport 
kunnen worden beoefend. Inmiddels 
is AKU een snelgroeiende Atletiek-
vereniging. Dit heeft geresulteerd in 
de uitbreiding van de 4-laans baan 
naar een 6-laans baan in 2013. 

Groeien
Ze groeiden ondertussen ook uit hun 
clubhuis “Het Klokhuis” en werd er 
vorig jaar besloten om een grondige 
verbouwing te doen. En nu, augustus 
2021, is “Het Klokhuis” veranderd in 
een prachtig, ruim en gezellig club-
huis met een zeer goed zicht op de 
atletiekbaan. Deze ruimte is zeer 
geschikt voor de klub, maar ook voor 
verschillende andere maatschappe-
lijke doeleinden die ook worden 
georganiseerd op de accommodatie 
van AKU. Het 40 jarig bestaan en de 
officiële opening van “Het Klokhuis” 

gaan zij zaterdag 28 en zondag 29 
augustus vieren. Op zaterdag 
28 augustus is er van 12-15 uur een 
superleuke zeskamp voor de jeugd-
leden en de Specials van AKU.

Corona
’s Avonds zijn alle vrijwilligers uitge-
nodigd voor een gezellige avond 
(met inachtneming van de geldende 
corona maatregelen). Al deze vrijwil-
ligers zorgen ervoor dat AKU zo’n 
fijne vereniging is om te sporten, dat 
de accommodatie er zo mooi en 
netjes uitziet en dat we vele spor-
tieve evenementen kunnen organi-
seren in Uithoorn en omgeving.
(Uithoorns Mooiste, Polderloop de 
Kwakel, crosscompetitie, baancom-
petitie, etc). Op zondag 29 augustus 
is er een leuke wandeltocht georga-
niseerd door de wandelafdeling. Er 
kan een tocht van 5 km worden 
gewandeld en een tocht van 15 kilo-
meter. Start van de 5 km: tussen 
12.30-13.00 uur. Start van de 15 km: 
tussen 11.00 en 12.00 uur. Ook niet 
leden zijn van harte welkom om mee 
te wandelen. Opgeven bij voorkeur 
voor 9 augustus via email: 
aku40jaar@gmail.com, onder vermel-
ding van wandeltocht, afstand en 
naam. 

Clinic 
In de middag worden er voor de 
jeugdleden vanaf de B-pupillen tot 
en met de A-junioren clinics gegeven 
van 14.00 - 15.45 uur .De horde clinic 
wordt gegeven door Gregorie Sedoc 
(oud Nederlands hordeloper, en drie 
maal deelnemer aan de Olympische 
Spelen). De sprint clinic wordt 
gegeven door Tim Verlaan (oud 
Nederlands horde loper en AKU-er in 
hart en nieren). Van 15.10-15.50 uur 
is er een 40 minuten loop over de 
wielerbaan en atletiekbaan. Dit kan 
individueel maar ook met meerdere 
personen in estafettevorm.
Na al deze sportieve activiteiten is 
het tijd voor de officiële opening van 
het geheel vernieuwde “Klokhuis”.
De opening zal plaatshebben om 16 
uur door Gregory Sedoc en burge-
meester van Uithoorn Pieter Heilie-
gers. Dit onder het genot van een 
hapje en een drankje. Wij nodigen 
hierbij alle leden, ouders van jeugd-
leden en andere belangstellenden uit 
dit bij te wonen!
Voor alle sportieve activiteiten 
kunnen Aku-leden zich opgeven via 
e-mail aku40jaar@gmail.com ovv 
naam, leeftijd en activiteit waaraan 
wil worden deelgenomen. Bij voor-
keur voor 9 augustus.

Atletiek Klub Uithoorn viert  
40 jarig bestaan

Inschrijving geopend van 
Uithoorn Beachmasters

Regio - Na twee jaar lang geen echte 
lange-afstandswandeling meer te 
hebben gelopen, verlangde David 
Zaal uit Mijdrecht weer naar een 
‘ouderwetse’ uitdaging. Daarom 
besloot deze fervente wandelaar zelf 
een wandeltocht te organiseren: de 
‘Hel van Heeswijk’. Bij deze tocht 
wordt er op 14 en 15 augustus 100 
kilometer in 24 uur gelopen. De ‘Hel 
van Heeswijk’ start in Mijdrecht en 
finisht in het Brabantse Heeswijk-
Dinther. Met deze ‘Hel’ wordt er 
tevens geld ingezameld voor Stich-
ting Second Home in Gambia.

Hechte groep
Samen met zijn broer Ron en Hees-
wijkse vriend Henk van der Bruggen 
(een van de vrienden uit de hechte 
groep die al jarenlang met elkaar de 
Nijmeegse Vierdaagse loopt) start 
David op zaterdag 14 augustus om 
17.00 uur in Mijdrecht. Een dag later 
hopen ze vóór 17.00 uur in Heeswijk-
Dinther aan te komen. Daarbij 
worden ze ondersteund door de 
gehele Vierdaagse-vriendengroep: 
de leden lopen afwisselend 
gedeelten met hen mee tijdens deze 
tocht (ook ’s nachts) voor de mentale 
ondersteuning. Tevens zorgt de 
vriendengroep voor de essentiële 

verzorging tijdens de stops. Lopen 
voor Stichting Second Home
Het is Van der Bruggen die hem op 
het idee bracht om deze uitdaging te 
koppelen aan een goed doel, name-
lijk Stichting Second Home. Hij en 
zijn vriendin Rian maakten twee jaar 
geleden met een groep gelijkge-
stemden een bijzondere roadtrip 
naar Gambia. Aangekomen in het 
West-Afrikaanse land werden de 
motoren en auto’s waarmee de groep 
deze reis maakte, geveild. De 
opbrengst hiervan ging naar Stich-
ting Second Home die in Gambia 
onderdak, ondersteuning, verzorging 
en onderwijs biedt aan kinderen met 
een verstandelijke beperking, een 
leerachterstand of een onveilige 
thuissituatie. De stichting heeft een 
woonvoorziening opgezet waar 
momenteel plaats is voor vijftien 
kinderen. Door dit project krijgen 
deze kinderen de kans hun talenten 
en kwaliteiten te ontplooien. Hier-
door vergroten ze niet alleen hun 
eigen kansen op een betere 
toekomst, maar ook die van hun 
familie.

Ook meedoen?
Tijdens het lopen van de Hel van 
Heeswijk willen David en Henk deze 

De Hel van Heeswijk stichting, die zoveel goed werk 
verricht in Gambia, graag onder-
steunen. Wil je beide heren spon-
soren in deze ‘Hel’, dan kan dat! 
Ga dan naar de website van 
Stichting Second Home 
www.stichtingsecondhome.nl en klik 
op de doneer-knop en maak uw 
sponsorbedrag over onder vermel-
ding van Hel van Heeswijk. En mocht 
deze bijzondere uitdaging jou ook 
aanspreken, dan ben je van harte 
uitgenodigd om (helemaal of gedeel-
telijk) mee te lopen. Neem dan 
contact op met 
David Zaal: 06 53 82 10 71 of Henk 
van der Bruggen: 06 46 44 32 52
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Regio – Van de achthonderd campers 
die zijn gewogen tijdens de weeg-
campagne van Nederlands grootste 
camperorganisatie, NKC, bleek een 
derde overbeladen. “We blijven 
hameren op het belang van een veilig 
campergewicht”, zegt NKC-directeur 
Stan Stolwerk.
Om camperaars bewust te maken van 
de risico’s van het te zwaar beladen 
van de camper, voerde de NKC dit 
voorjaar en begin van de zomer de 
campagne ‘Weet wat je weegt’. De 
campagne bestaat uit landelijke 
weegmomenten en een pagina op de 
NKC-website met informatie over de 
gewichten van de camper. Tij¬dens 
de zes momenten waren camperaars 
verspreid door het land welkom om 
kosteloos hun camper te wegen. Daar 
werd gretig gebruik van gemaakt, 
met een opkomst van meer dan 
honderd campers per locatie. 

Invloed op rijstabiliteit en 
remvermogen
Overgewicht kan de rijstabiliteit beïn-
vloeden en het remvermogen 
verslechteren, wat nadelig is voor de 
verkeersveiligheid. Bovendien is over-
beladen strafbaar. Met dit onder de 
aandacht brengen en door campe-
raars de gelegenheid te geven koste-
loos hun camper te wegen, wil de 
NKC de bewustwording rond dit 
aspect van de verkeersveiligheid 
vergroten. “Camperen is ontzettend 
populair. Er zijn nog nooit zo veel 
nieuwe camperaars bij gekomen in 
zo’n korte tijd. Het aantal campers in 
Nederland is de afgelopen tien jaar 
verdubbeld. Lang niet iedereen 
verdiept zich in het gewicht van de 
camper. Het is belangrijk om 
aandacht te blijven vragen voor dit 
verkeersveiligheidsaspect”, zegt 
Stolwerk.

Veel camperaars verrast 
En ook resultaten onderstrepen het 
blijvende belang. Een derde van de 
campers was dus te zwaar. “Veel 
camperaars waren verrast. Ze 
verwachtten niet dat hun camper 
overbeladen zou zijn.” Van de campers 
met overgewicht was 44 procent 
maximaal 100 kilogram te zwaar. De 

rest was meer dan 100 kilogram te 
zwaar, waarvan 28 procent zelfs meer 
dan 200 kilogram. 
Van de te zware campers was 73 
procent klaar om op vakantie te gaan, 
dus zij hadden de volledige vakanti-
euitrusting bij zich. 26 procent gaf 
aan nog een paar bagagestukken te 
moeten inladen, zoals extra personen 
en fietsen. De overige 9 procent 
moest alles nog inpakken voor een 
vakantie. Het soort camper lijkt ook 
samen te hangen met overgewicht. 
Van de integraalcampers was 46 
procent te zwaar beladen, terwijl dat 
van de buscampers 16 procent was. 
Wanneer is een camper eigenlijk over-
beladen? De camper heeft een 
toe¬gestane maximummassa, die op 
het kentekenbewijs staat. Dit is het 
maxi¬male dat de camper mag 
wegen, inclusief de belading en 
passagiers. Alles dat de camper meer 
weegt dan de toegestane maximum-
massa, is overgewicht. In Nederland 
mag je met een B-rijbewijs een voer-
tuig besturen met een maximaal 
toegestane massa van hooguit 3.500 
kilogram.

Tips
De camperaars met overgewicht 
gingen met afvaltips naar huis. Zo 
kregen ze onder het andere het 
advies om eens kritisch te kijken naar 
wat er allemaal mee gaat op reis. 
“Haal de camper eens helemaal leeg 
en vraag je bij alles af: kan ik ook 
zonder op vakantie?” Je kunt ook bij 
de RDW het gewicht van de camper 
laten opwaarde¬ren naar een hogere 
toegestane maxi-mummassa, gesteld 
dat de technische maximummassa 
dat toelaat. Uiteraard moet je dan ook 
je rijbewijs C of C1 halen. Anders mag 
je de opgewaar¬deerde camper 
alsnog niet besturen. Van de 
gewogen campers had 7 procent een 
maximaal toegestane massa boven 
de 3.500 kilogram, waarvoor dus een 
groot rijbewijs is vereist. Echter, ook 
van deze groep was 23 procent te 
zwaar beladen. In de camperbedrij-
vengids van de NKC staan weegsta-
tions verspreid door het land waar 
campers terecht kunnen. www.
campercontact.com/nl/bedrijven.

Een derde van de campers te zwaar

Amstelland - De provincie Noord-
Holland wil zon op parkeerplaatsen 
subsidiëren en doorgaan met het 
stimuleren van zonnepanelen op 
schooldaken, omdat uit onderzoek is 
gebleken dat dit succesvol is. De 
provincie heeft proeven laten evalu-
eren door onderzoeksbureau AEF. Het 
ging om testen met zonne-energie op 
bedrijfsdaken, op agrarische daken en 
op schooldaken. De provincie wil 
blijven samenwerken met stichting 
Schooldakrevolutie. Deze stichting 
ondersteunt gemeenten en schoolbe-
sturen bij de verduurzaming van 
schoolgebouwen. In Noord-Holland 
heeft de stichting dat de afgelopen 
twee jaar namens de provincie 
gedaan. De aanpak van stichting 
Schooldakrevolutie komt als beste uit 
het onderzoek van AEF naar voren. Dit 
succes is voornamelijk te wijten aan 
de bekendheid, en daarmee het 
vertrouwen, van Schooldakrevolutie 
bij gemeenten en scholen. Het evalu-
atierapport stelt dat de markt voor 
zonnepanelen op daken goed is 

ontwikkeld en al voldoende gesubsi-
dieerd wordt door het Rijk. Waar nog 
wel winst te behalen is, is het subsidi-
eren van innovaties die nog in 
ontwikkeling zijn, die nog niet 
rendabel zijn, maar wel veel poten-
tieel hebben. Een Solar Carport is hier 
een goed voorbeeld van. Dit is een 
auto-overkapping waar zonnepa-
nelen in geïntegreerd zijn. Samen met 
de gemeente Rotterdam heeft de 
provincie Noord-Holland al een tool 
gelanceerd die laat zien waar parkeer-
terreinen slimmer benut kunnen 
worden door overdekt parkeren te 
combineren met de opwekking van 
zonne-energie. De provincie onder-
zoekt of zij de ontwikkeling hiervan 
kan subsidiëren. Vanwege krapte op 
het elektriciteitsnet waren proeven op 
agrarische daken niet altijd succesvol. 
De provincie wil investeren in oplos-
singen hiervoor. De aanpak voor 
bedrijfsdaken wil de provincie samen-
voegen met de aanpak voor energie-
besparing van bedrijventerreinen. Dat 
blijkt effectiever. 

Provincie wil nog meer scholen 
aan zonnepanelen helpen

Amstelland - Uit onderzoek blijkt dat 
de waarde van alle uren mantelzorg 
per gemeente in de miljoenen loopt. 
Voor de regio Amstelland-Haarlem-
mermeer is dit minimaal 272 miljoen 
(Aalsmeer boven de 60 miljoen). Ook 
is berekend wat het kost als alle 
mantelzorgers in de regio hun werk 
neerleggen. Dan zou dat de regio 610 
tot 836 miljoen euro kosten (in Aals-
meer zo’n 80 miljoen). Dit blijkt uit 
onderzoek van MantelzorgNL uitge-
voerd door onderzoeksbureau Ecorys. 
In maart van dit jaar werden de maat-
schappelijke kosten en baten van de 
totale inzet van alle mantelzorgers in 
Nederland becijferd. In totaal 
besteden zo’n 5 miljoen mantelzor-
gers in Nederland (in Aalsmeer 9.300) 
ongeveer 1,5 miljard uur aan mantel-
zorg. Opgeteld met de kosten die 
mantelzorgers maken, zoals reis-
kosten, vertegenwoordigt dit een 
waarde van zo’n 22 miljard euro. Deze 
landelijke cijfers zijn nu vertaald naar 
alle afzonderlijke gemeenten. 

Ruim 28.9 miljoen uur
In de regio Haarlemmermeer-Amstel-
land maken gemeenten gebruik van 
de diensten van regionale mantel-
zorgorganisatie Mantelzorg & Meer. 
In deze gemeenten zijn jaarlijks 

ongeveer 95.800 mantelzorgers 
actief, schat MantelzorgNL op basis 
van onderzoek. In deze regio 
besteden mantelzorgers ruim 28.9 
miljoen uur aan hun mantelzorg-
taken. De waarde van die inzet wordt 
geraamd op tussen 272 en 477 
miljoen euro per jaar. De mantelzor-
gers maken daarnaast ongeveer 33.9 
miljoen euro aan kosten om de beno-
digde hulp en ondersteuning te 
kunnen bieden. Daarbij kan worden 
gedacht aan bijvoorbeeld reiskosten.

In de papieren
Als mantelzorgers uit deze regio er 
massaal mee zouden stoppen en de 
zorg overgenomen moet worden 
door zorgprofessionals, loopt dat flink 
in de papieren. Ecorys schat die 
kosten tussen de 610 en 836 miljoen 
euro per jaar. Terwijl de regio vanuit 
het Rijk bij benadering 2 miljoen euro 
krijgt voor het ondersteunen en 
waarderen van mantelzorgers. 
Hiermee wordt inzichtelijk wat de 
verhouding is tussen de enorme 
waarde die mantelzorgers opleveren 
én het bedrag dat in mantelzorgers 
wordt geïnvesteerd.

Gemeentelijke tekorten
Gemeenten hebben de taak om hun 

Mantelzorgers in deze regio zijn 
tussen 272 en 477 miljoen waard

Regio - Sinds enkele jaren kan het 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) met nieuwe statistische model- 
len betrouwbare trends van sprink-
hanen berekenen uit ‘losse’ waarne-
mingen. Deze trends zijn niet geba-
seerd op aantallen, maar op versprei-
ding. Bij de sprinkhanen zijn veruit de 
meeste soorten stabiel of gaan 
vooruit, zo is gemeten in het aantal 
vierkante kilometers dat zij bezetten. 
10 soorten vertonen een negatieve 
trend. Omdat een toename in versprei- 
ding in het algemeen ook een toe- 
name in aantallen betekent, lijkt het 
relatief goed te gaan met de sprink-
hanen, terwijl bijvoorbeeld dagvlin-
ders in verspreiding (en in aantal) 
afnemen.

Rode lijst
De berekende trends komen goed 
overeen met de status die sprink-

haansoorten hebben op de Rode Lijst 
en de ervaring van sprinkhanenken-
ners. Er zijn enkele soorten die als 
‘Niet Bedreigd’ op de Rode Lijst staan, 
maar waarvoor het model een nega-
tieve verspreidingstrend ziet: boom-
sprinkhaan, gewoon spitskopje, 
heidesabelsprinkhaan, gewoon 
doorntje, schavertje en knopsprietje. 
Bij de boomsprinkhaan en het 
gewoon spitskopje lijkt de negatieve 
trend samen te hangen met de 
opkomst van nauwe verwanten uit 
zuidelijke streken: respectievelijk de 
zuidelijke boomsprinkhaan en het 
zuidelijk spitskopje. Nader onderzoek 
zal moeten uitwijzen of de achteruit-
gang van de inheemse soorten een 
gevolg is van concurrentie.

Problemen bij weinig 
waarnemingen
Voor soorten met weinig waarne-

Met de sprinkhaan gaat het goed

Foto: Bigstock (Bron: CBS)

mingen en een beperkte versprei-
ding werken de modellen niet goed. 
Zeldzame soorten die juist interes-
sant zijn voor de natuurbescherming 
-zoals wrattenbijter, locomotie�e en 
bosdoorntje- kunnen daardoor niet 
meegenomen worden in de analyse. 
Voor het volgen van deze soorten is 
een andere methode nodig en kan 
het tellen van sprinkhanen op vaste 
routes een oplossing bieden.

mantelzorgers te waarderen en 
ondersteunen. Bijvoorbeeld door 
vervangende zorg te regelen, zodat 
de mantelzorger even vrijaf heeft. 
Gemeenten krijgen daarvoor geld 
van het rijk. Dat budget is niet geoor-
merkt waardoor ze de verdeling van 
de budgetten binnen de Wmo zelf 
bepalen. Door gemeentelijke 
tekorten op het sociaal domein wordt 
in steeds meer gemeenten op 
mantelzorgondersteuning bezuinigd. 
Dat betekent dat er niet altijd wordt 
uitgegeven wat er voor mantelzorg 
wordt ontvangen.

Investeren
Over negen maanden zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. Lokale 
politieke partijen worden door 
Mantelzorg & Meer opgeroepen om 
de huidige budgetten te handhaven 
en gezien het maatschappelijk 
belang zelfs te verhogen en even-
tuele bezuinigingen op mantelzorg te 
voorkomen of terug te draaien. Met 
deze cijfers hoopt Mantelzorg & Meer 
dat er meer inzicht komt dat mantel-
zorgers niet alleen gratis handjes zijn, 
maar dat je ook in mantelzorgers 
moet investeren om die onschatbare 
waarde overeind te houden.  De 
cijfers per gemeente zijn te raad-
plegen op:
www.mantelzorg.nl/professionals/
de-maatschappelijke-waarde-van-
mantelzorg/.

Webinar over Amsterdamse Bos
Amstelland – Hoe blijft het Amster-
damse Bos een fijne plek voor zowel 
wilde soorten in de natuur als voor 
bezoekende honden? Op verzoek 
van het Amsterdamse Bos heeft het 
onafhankelijke onderzoeksbureau 
Waardenburg zich als expert over 
onder andere deze vraag gebogen. 
Hun aanbevelingen worden meege-
nomen in de participatie op de even-
tuele aanpassing van de hondenzo-
nering in het Bos die eind augustus 
van start gaat. Op donderdag 9 
september van 19.00 tot 20.30 uur 
delen de onderzoekers interessante 
bevindingen en geven ze tips en 
adviezen. Zij beantwoorden vragen 
via de chat. Het webinar is bedoeld 
voor iedereen die graag in het 
Amsterdamse Bos of in andere 
natuurgebieden komt, met of zonder 
hond. Mensen kunnen zich 
aanmelden via https://WebinarHon-

denNatuur.evenementenorganisatie-
amsterdam.nl waarna de link naar 
het webinar elektronisch wordt 
verstuurd naar het opgegeven 
mailadres.

Losloopgebied voor honden
Het Amsterdamse Bos is een popu-
lair groengebied, dat meer dan 6 
miljoen keer per jaar wordt bezocht. 
Meer dan een miljoen keer per jaar 
worden tijdens die bezoeken 
honden uitgelaten. Deze honden 
zijn een belangrijk onderdeel van 
het leven in Amsterdam en Amstel-
veen en zorgen voor plezier, gezel-
schap en levendigheid. Het Amster-
damse Bos is voor hen een belangrijk 
losloopgebied. Op dit moment 
mogen honden bijna overal loslopen 
(mits onder appèl), behalve in de 
bospercelen en de ‘natuur- en 
rustzones’.

Natuur beschermen
Naast recreatie- en uitlaatgebied is 
het Bos ook een zogenaamd Natuur-
netwerk Nederland (NNN) gebied. 
Dit is het landelijk en Europees 
netwerk van bestaande en nieuw 
aan te leggen natuurgebieden van 
het Rijk. Gemeenten moeten regels 
stellen voor de bescherming, 
instandhouding en ontwikkeling van 
de natuur in deze gebieden. De 
vraag die het Amsterdamse Bos zich 
daarom stelt is hoe zowel de honden 
als de natuurwaarden recht kan 
worden gedaan. Op verzoek van het 
Amsterdamse Bos heeft het onafhan-
kelijke onderzoeksbureau Waarden-
burg zich over onder andere deze 
vraag gebogen. In een webinar legt 
een expert van het bureau Waarden-
burg uit wat de effecten zijn van 
honden op de natuur en doet aanbe-
velingen. Via de chat kunnen deelne-
mers tijdens het webinar vragen 
stellen.
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Regio - Peukenvervuiling staat 
centraal tijdens de achtste editie van 
de Boskalis Beach Cleanup Tour van 
Stichting De Noordzee. Maandag jl is 
de achtste editie van de Boskalis 
Beach Cleanup Tour van start 
gegaan. Vijftien dagen lang rapen 
vrijwilligers in weer en wind afval 
langs de hele Noordzeekust. Meer 
dan 2.000 vrijwilligers hebben zich 
aangemeld voor de 30 opruimacties: 
elke dag wordt het strand zowel in 
het noorden als in het zuiden van het 
land opgeruimd, te beginnen in 
Cadzand en op Schiermonnikoog. De 

vrijwilligers ruimen al het afval op 
dat ze tegenkomen, en hebben 
daarbij in het bijzonder aandacht 
voor peuken.

Plastic peuken vervuilen het 
strand en de zee
Op toeristische stranden zijn peuken 
het meest gevonden soort afval. Om 
de peukenvervuiling zichtbaar te 
maken, worden tijdens de Tour elke 
dag alle peuken apart gehouden en 
geteld. “Lang niet iedereen weet dat 
de filter van een sigaret grotendeels 
uit plastic en giftige stoffen bestaat 

die wel acht liter water kunnen 
vervuilen,” legt afvalexpert Marijke 
Boonstra van Stichting De Noordzee 
uit. “Voor een schone en gezonde 
Noordzee zijn peukenvrije stranden 
nodig. Het strand is geen asbak!” 

Samen veilig opruimen
Vanwege COVID-19 heeft de stich-
ting maatregelen genomen om de 
opruimacties veilig te laten lopen. 
Vrijwilligers melden zich aan voor 
een tijdslot om drukte aan het begin 
van de dag te voorkomen, er is volop 
desinfectiemateriaal aanwezig en in 

Vrijwilligers rapen peuken langs 
de hele Noordzeekust

Foto’s: Mart Smit, Lize Kraan, Jaap Lotstra van Stichting De Noordzee

plaats van als één groep te bewegen 
ruimt iedereen op met het eigen 
gezelschap. Bovendien biedt het 
strand de mogelijkheid om elkaar 
veel ruimte te geven. Juist nu veel 
mensen vakantie vieren in eigen land 
wil Stichting De Noordzee het belang 
van een schoon strand en een 
schone zee benadrukken. “Afval 
hoort niet op het strand. Het valt 
uiteen in kleine stukjes, draagt bij 
aan de plasticsoep en is schadelijk 
voor vissen, vogels en zeezoogdieren 
omdat ze het aanzien voor voedsel of 
erin verstrikken,” legt Boonstra uit. 
“Elk stukje afval dat wordt opgeraapt 
telt. Juist de kleine stukjes zijn heel 
schadelijk voor dieren. Dus het is 
heel mooi dat ook dit jaar veel 
mensen hun handen uit de mouwen 
willen steken voor een schone zee.” 

Eerdere successen
Sinds 2013 maakt Stichting De 
Noordzee samen met duizenden vrij-
willigers elke zomer de héle Noord-
zeekust schoon. In 2020 ging de 
landelijke schoonmaakactie in 
verband met COVID-19 niet door. 
Tijdens de afgelopen zeven edities is 
er al 94.509 kilo afval van de stranden 
gehaald met de hulp van 14.457 
deelnemers. Elk jaar staat een speci-
fiek soort afval en de aanpak van die 
vervuiling centraal. Zo raapten de 

vrijwilligers in 2018 en 2019 respec-
tievelijk 4.896 en 3.276 ballonnen 
van de stranden. De stichting 
gebruikte deze cijfers om gemeenten 
te overtuigen om ballonnenvervui-
ling aan te pakken. Inmiddels 
verbiedt of ontmoedigt 80% van de 
gemeenten ballonoplatingen, en zijn 
ballonnen gelukkig verdwenen uit 
de top 5 van meest gevonden afval 
op het strand.

Inschrijven 
Het is nog mogelijk om deel te 
nemen aan één of meerdere 
etappes. Inschrijven kan via 
www.beachcleanuptour.nl/etappes. 

Over Stichting De Noordzee
Stichting De Noordzee is een onaf-
hankelijke natuur- en milieuorgani-
satie en is dé organisatie als het gaat 
om bescherming en duurzaam 
gebruik van de Noordzee. De stich-
ting richt zich op vier doelen: Ruimte 
voor natuur, Schone zee, Duurzaam 
voedsel en Natuurvriendelijke 
energie. Samen met anderen werkt 
de organisatie aan een schone en 
gezonde Noordzee. De jaarlijkse 
landelijke strandschoonmaakactie, 
de Boskalis Beach Cleanup Tour, is 
mogelijk dankzij de steun van de 
hoofdsponsor Boskalis en vele 
andere partners.
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