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DUINPOLDERWEG (1) 

Het heeft ‘even’ geduurd maar eindelijk komt er 

‘schot’ in dit moeizame project. Logisch dat het zo 

lang heeft geduurd want er zijn nogal wat partijen en 

belangen die er mee gemoeid zijn. Uit de zeven alter-

natieven is er uiteindelijk een voorkeurstracé uit de 

koker gekomen waar de gemeente en de provincie 

zich nu over moeten buigen. De redactie nam contact 

op met Wim Kruyt, hij is voorzitter van de Dorpsraad 

Zwaanshoek en lid van de Adviesgroep, en vroegen: 

Waar hebben we het pre-

cies over? 

“Het project bestaat in grote 

lijnen uit de aanleg van een 

nieuwe verbinding tussen 

rijksweg A4 en de N208, een 

nieuwe verbinding tussen de 

Bennebroekerdijk en de 

Spieringweg bij Zwaanshoek en een verbinding tussen-

rijksweg A4 en Lisse. Wellicht wordt in de toekomst de 

N208 doorgetrokken tot aan de N206.” 

En? Zijn jullie tevreden over dit traject” 

“Jazeker, dat zijn we. Met name een oost/west verbinding 

over of onder de Ringvaart tussen Hillegom en Benne-

broek zien wij als een oplossing om het (sluip)verkeer 

door Zwaanshoek tegen te gaan. Weet u, ‘verkeer is net 

water’. Als je het hier ontmoedigd dan loopt het ergens 

anders een andere kant op. Dus denken wij als Dorpsraad 

dat dit verkeerstechnisch een goede oplossing is. We zijn 

niet de enige die positief zijn want ook  Beinsdorp ziet 

een dergelijke oplossing wel zitten. Al zijn er betrokke-

nen  die, en dat is hun goed recht, een andere voorkeur 

hebben.“ 

 

Het zal wel een hele puzzel zijn geweest om tot dit re-

sultaat te komen? 

“We denken dat met een dergelijke oplossing  het verkeer 

van en naar de bollenstreek op een efficiënte manier kan 

doorstromen, want dat was het uitgangspunt. Vergeet niet 

dat volgens de laatste kentekentelling in 2014, er zo’n 

negenduizend auto’s per dag door het dorp Zwaanshoek 

rijden. 

 

 Belangrijke ontwikkelingen 

Duinpolderweg. 

 

 Redactie werd geïnterviewd 
door BDUmedia, 

 

 In de schijnwerper… 

 

 Bouwplannen Zwaanshoek 
 

 Boseilanden gaan open 

 

 Een bijzonder fietsplaatje 

 

 Dromen komen uit voor OBS 

de Zwanebloem 

 

 Van de redactie 

 

 DJ – verhaalt 
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Deze editie werd mogelijk gemaakt door: 
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De geplande noordelijke rondweg om 

Zwaanshoek moet nog nader bekeken wor-

den en zullen we goed moeten bespreken 

met de gemeente en de provincie. Er zal als 

alternatief nagedacht kunnen worden over 

flankerende maatregelen bijvoorbeeld een 

vrachtwagenverbod, het reguleren van ver-

keersstromen en hoogwaardig openbaar 

vervoer. Dus goed kijken naar het Nut, 

Noodzaak en de Gevolgen en daar zijn we 

nog niet uit!”  

Kijk voor nadere info op: 

www.noord-holland.nl/duinpolderweg 

Dick de Jong 

TENNET   

RANDSTAD 380kv NOORDRING 

Recreatiegebied de Boseilanden is naar 

verwachting komende zomer weer vrij toe-

gankelijk. Het omrijden is bijna voorbij, 

het einde komt in zicht. De komende peri-

ode worden de grondwerkzaamheden afge-

rond en wordt er gestart met het afbreken 

van de oude masten. De gronden worden in 

overleg met de beheerder weer hersteld. 

Dus straks heerlijk weer, op de fiets, die 

leuke route binnendoor naar Hoofddorp-

Centrum rijden. 

                     Winter 

Het ijs ligt in hoefvormen voor het huis 

het kraakt als we erop lopen, flinterdunne 

spiegels in het grasland, zo ver 

als we kunnen kijken 

ik leer je breuken maken 

hoe twee cijfers samen een deel van een 

geheel zijn 

we schrijven in condens op de ruiten 

je knikt aandachtig en je lijkt te begrijpen 

hoe alle getallen samengaan er is net ge-

noeg licht voor twee mensen 

het is koud, buiten plooit een wintervacht. 
Hanneke van Eijken 

 

 

 

Hij beschouwt zich als een echte amateur, 

een hobbyist. Hij schildert sedert 1979 

olieverf-  en aquarelschilderijen, de laatste 

jaren legt hij zich toe op het schilderen met 

aquarelverf omdat de moeilijkheidsgraad 

voor hem een uitdaging is. Hoewel hij in 

het verleden les heeft gehad van Koosje 

van Keulen uit Friesland en Gonnie Rek-

veld uit Den Helder beiden indertijd ver-

bonden aan Triade, beschouwt hij zichzelf 

als een autodidact. 

Al stoeiend met verschillende technieken 

schildert hij uit zijn herinnering of van fo-

to’s. De kijker zal merken dat een groot 

deel van zijn werken water en lucht bevat-

ten. ‘Dat is mijn onderbewustzijn, altijd 

bezig met de elementen die voor mij de 

vrijheid symboliseren’, aldus Dick de Jong. 

Landschappen, wateren, kusten en stille-

vens, dat kunt u daar verwachten. De expo-

sitie is te zien in buurthuis ‘de OASE’ en 

loopt door tot  eind mei 2018. 
  

        Kijk voor nadere info: www.dj-producties.nl  

 

TRAINING SCOOTMOBIEL RIJDEN 

De scootmobiel is een vertrouwde ver-

schijning geworden op straat. Dit voertuig 

zorgt ervoor dat veel senioren en minder-

validen zich makkelijker kunnen verplaat-

sen. Maar rijden met een scootmobiel in 

het soms drukke verkeer is zo makkelijk 

nog niet.  

 

 

 

http://www.noord-holland.nl/duinpolderweg
http://www.dj-producties.nl/
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Het Rode Kruis Haarlemmermeer organi-

seert in samenwerking met Veilig Verkeer 

Nederland een Training Scootmobielrijden 

op woensdag 18 april 2018 in Hoofddorp 

aan de Nieuweweg 33b. 

 

FAMILIEBERICHTEN 
In februari dit jaar waren de heer en  

mevrouw van Bentem 60 jaar getrouwd.  

Voordat ze elkaar in 1958 het ‘ja’ woord 

gaven hadden ze al zes jaar verkering ach-

ter de rug. Tja, zo ging dat in die tijd. Nu 

zoveel later zijn ze, beiden op 86  

jarige leeftijd, nog steeds actief. Zij met 

‘kerst-en verjaardagskaarten’ maken en 

haar grote hobby Koersballen.  

Hij is vooral een buitenmens en rommelt 

het liefst in de tuin en zit graag met zijn 

handen in het 

leven. Wan-

neer je beiden 

ziet straalt 

nog steeds de 

onvervalste 

liefde er van-

af. Wij wen-

sen beiden 

nog vele ge-

zonde jaren 

toe.  

 

 
Nieuwe rubriek, wilt u graag een geboorte, 

trouwerij of een overlijden melden? Dat 

kan via zwaanshoekse.courant@gmail.com 

                               
Dit onderstaande artikel verscheen kort geleden in 

het Witte Weekblad. 
 

ZWAANSHOEK 

Dit voorjaar viert de Onafhankelijke 

Zwaanshoekse Courant haar twee jarig 

bestaan. Niets bijzonders zou je denken 

maar deze krant wordt volledig door 

vrijwilligers gemaakt en verspreid. En 

dan is het wel bijzonder. Dick de Jong 

maakt de krant, Rob Schalkwijk beheert 

het secretariaat en hij wordt met de ver- 

spreiding geassisteerd door Kees Hoo-

gervorst. Uit welke behoefte is deze 

krant verschenen? 

“Precies twee jaar geleden werd de huidige 

redactie door dorpsgenoten benaderd om 

een krantje te gaan maken.  Vijf jaar gele-

den is het toenmalige krantje ter ziele ge-

gaan mede doordat er een website werd 

gelanceerd. Onze doelgroep zijn de oude-

ren onder ons, zij die geen internet hebben 

en daarnaast natuurlijk allen die het leuk 

vinden om dit krantje te ontvangen en. Met 

name deze ouderen hadden het gevoel dat 

ze tussen ‘wal & schip’ vielen. Zij die 

slecht ter been zijn, zij die nauwelijks meer 

weten wat er in ons dorp speelt, ze misten 

gewoon informatie. Wij weten uit onder-

zoek dat daar behoefte aan is. Overigens is 

het stimuleren van het saamhorigheidsge-

voel in Zwaanshoek ook één van de doel-

stellingen van de krant.” 

 

Hoe wordt de krant dan verspreid? 

“Digitaal en de papierenversie via de brie-

venbus. Het dorp heeft ongeveer1800 in-

woners verdeeld over ongeveer 700 hui-

zen, een kort onderzoekje in januari 2016 

leerde ons dat de behoefte vrij groot was. 

We waren verbaasd dat er in verhouding 

toch nog veel ouderen digibeet waren. In 

maart  2016 zag de testversie van onze 

krant onder de titel Nieuwsflits Zwaans-

hoek het licht. We werden overstelpt met 

positieve reacties en deze bevestigden met-

een dat we goed bezig waren. We zijn blij 

dat we kunnen melden dat onze databe-

stand, zowel voor de papieren versie als de 

digitale versie, nog steeds groeit. Lang-

zaam doch gestaag.“ 

 

Hoeveel mensen ontvangen de krant en 

in welke uitvoering? 

“Het aantal digitaal- papierenversie is 260 / 

180 en 50 losse uitgaven. Dit maakt dat we 

minimaal 500 inwoners van het dorp per 

editie bereiken. Het betekent wel dat er 

voor ons nog werk aan de winkel is, hoe 

meer abonnees hoe attractiever de krant 

gevuld kan worden. En alles is gratis.” 

mailto:zwaanshoekse.courant@gmail.com
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Wat maakt Zwaanshoek zo geschikt om 

een eigen kwartaalblad te hebben? 
“De redactie is zo wie zo heel makkelijk 

benaderbaar en hoewel er hier geen span-

nende dingen gebeuren en we geen brui-

send centrum hebben is er wel een zeer ac-

tieve activiteitencommissie en een druk 

bezet buurthuis ‘de OASE’. Dus er gebeurt 

genoeg wanneer je er oog en oor voor hebt. 

Neem bijvoorbeeld de herinrichting van de 

Bennebroekerweg, daar is veel discussie 

aan voor afgegaan. Ook de ontwikkelingen 

m.b.t. de Duinpolderweg houdt de gemoe-

deren bezig. We zijn dan ook naarstig op 

zoek naar kopij. Voor alle duidelijkheid, 

wij fungeren niet als ‘rijdende rechter’, 

doen niet aan roddel en achterklap en laten 

ons door niemand voor het karretje span-

nen. Onze naam is niet voor niets Onaf-

hankelijke Zwaanshoekse Courant. Dat dit 

maar even gezegd is.” 

 

Wanneer de abonnementen gratis zijn 

hoe dekken jullie dan de kosten? 

“Alle digitale uitgaven kosten niets (email) 

en de papieren versies worden geprint. De 

kosten daarvan zijn minimaal en worden 

gedekt door een enthousiaste lezer, of een 

middenstander of een bedrijf (we schrijven 

dan een aardig stukje over hem of haar) 

verder hebben we geen kosten. Zo simpel 

is het. Wel huldigen wij het standpunt ‘niet 

genoeg kopij? Dan geen editie!’  

Dit is gelukkig tot nu toe nog niet gebeurd. 
 

Bron: Walter van Polanen - 
Witte Weeklad Nieuw Vennep en HCnieuws.nl 

 

 

OPVALLEND VAAK IS EEN 

VALPARTIJ FATAAL 
Er blijkt een sterke stijging te zijn van 

fataal eindigende valpartijen bij ouderen.In 

de top 10 van ernstige valpartijen met de 

doodsoorzaak scoort dit dan ook zeer hoog. 

Vaak gaat het om de echt heel oude  

mensen wie dit overkomt.  

Daarnaast is het risico om te vallen voor  

mensen met dementie nu eenmaal groter, 

omdat zij dikwijls gedesoriënteerd zijn 

en/of moeite hebben met hun evenwicht. 

De gevolgen van een botbreuk zijn vaak 

desastreus voor hun zelfstandigheid. 

Oorzaken kunnen zijn hoge/lage bloeddruk 

met de daardoor onstane  duizeligheid. 

Daarom is het zaak de bloed-druk bij 

ouderen goed te monitoren. 

Bron:René Steenhorst 

 

DUINPOLDERWEG (2) 

De Provinciale Staten volgen de keuze van 

de Gedeputeerde Staten. Dat wil zeggen 

dat de aanleg van de Duinpolderweg via de 

Oosteinderpolder in plaats van dwars door 

Hillegom niet aan de orde is. 

De GS van Noord- als Zuid-Holland willen 

de Duinpolderweg in drie delen 

aanleggen.Twee rondwegen ten zuiden van 

Lisse en ten noorden van Zwaanshoek en 

als hoofdverbinding de Nieuwe 

Bennebroekerweg met een slinger  dwars 

door de Voose- en Weerlanderpolder en 

over bedrijventerrein Horst ten draal 

naarde Weeresteinstraat.  

 

Verwachting 
De verwachting is dat onvermijdelijk vroeg 

of later wordt doorgetrokken naar de N206. 

Dit is de stellige overtuiging van 

gedeputeerde Elisabeth Post. “Het is niet 

de vraag όf, maar wanneer dat stuk wordt 

aangelegd.Dit heeft alles te maken met de 

hoeveelheid nieuw te bouwen huizen. Over 

dit gegeven zal later nog flink 

gedisscusieerd gaan worden maar hoe je 

het ook wendt of keert er gaat in de 

toekomst gewoon een probleem met het 

verkeer ontstaan. 

Bittere pil 
Dat de zuidelijke variant voor Hillegom 

een bittere pil is, dat snappen alle partijen 

wel. Meerdere partijen deden dan ook een 

beroep op Post om met Hillegom in 

gesprek te gaan over mogelijkeden om de 

pijn wat te verzachten. 

(Bron: Haarlems Dagblad – Sjaak Smakman) 
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                  WOORDGRAPJES 

 
leesbril 

Lasbril 

~ 

antiloop 

Middel tegen diarree. 

         ~ 

katheter. 

Zeer warme kat 

~. 

theoloog. 

Theo sprak de waarheid niet. 

~ 

Achteraf 

-8 

~ 

eileider 

autoritaire kip 

~ 

panama 

pa na ma (pa loopt achter ma) 

~ 

Techniek kan men eenvoudig            
repareren, 

Mensen niet... 

                      ~ 

 

BOUWPLAN ZWAANSHOEK  

GOED GEKEURD 

Projectontwikkelaar Meer Vastgoed kan 

beginnen met zestien woningen nabij de 

Hanepoel. 

De Raad van State heeft alle bezwaren 

tegen dit project, die waren ingediend door 

een omwonende, afgewezen. Er is een 

geschil over de eigendomsgrenzen. De 

Raad van State heeft echter geen 

boodschap aan dit geschil, dat moet 

volgens de Raad maar onderling of bij een 

andere rechter worden uitgevochten. 

BOUWPLANNEN  ZWAANSHOEK 
De dorpsraad kan wel leven met de 

gedachte dat Zwaanshoek zich door de 

luxe bouwplannen ontwikkelt als een soort 

Wassenaar. De 20 huizen van het project 

Pauwhof moeten immers de deur uit voor 

prijzen vanaf 560.000 euro. De 11 huizen 

van Elzenhove starten vanaf 795.000 euro 

De 16 huizen van project Zwanenmeer 

worden aangeboden vanaf 268 tot 395.000 

euro en voor het Kasteel dat wordt 

aangeboden in de Boseilanden, daar zijn 

nog geen prijzen van bekent. Maar ook dat 

gaat best wel wat kosten want men krijgt 

de beschikking over maar liefst 5.000 m² 

Kasteeltuin met diverse bijzondere 

voorzieningen. De appartementen met 

woonoppervlaktes van 180 tot 230 m² 

zullen echt niet voor een prikkie verkocht 

worden.  

Overbelast 
Wim Kruyt stelt; “Veel verkeer moet 

straks door die nieuwbouw over de 

Hanepoel. Daar moeten dan ook twee 

parkeerplaatsen per gezin worden 

aangelegd. Voor de ontsluiting daar moet 

er echt een oplossing komen. En ook de 

Spieringweg is nu al overbelast. De 

wegkanten worden daar stuk gereden los 

van het gegeven dat daar regelamatig files 

zijn om op de dijk te komen. Daarnaast 

heeft Zwaanshoek met de Zwanebloem een 

heel populaire basisschool, die met zijn 

vooruit-strevende groen-beleid ook gewild 

is bij de jeugd uit Hoofddorp.  

Zwaanshoek heeft Meerterpen als 

Haarlermmermeers centrale begraafplaats 

en sinds 1976 heeft Zwaanshoek een 

tennisvereniging met allweather banen.” 

Jongeren 

Kortom volop verkeersbewegingen. Zo 

zijn er nog wel een paar feiten op te 

noemen, zoals het gegeven dat veel van 

onze jongeren graag hier in het dorp willen 

wonen maar er worden domweg geen 



woningen gebouwd die ze kunnen betalen. 

Laat staan sociale woningbouw.  

Kwalijk 

“En het meest kwalijke is eigenlijk dat er 

wel een fijne buurtbus is die door 

vrijwilligers gerund wordt, maar er nog 

steeds geen officieel permanent openbaar 

vervoer is. Want in de avonden en in het 

weekend moet men wandelen naar 

Hoofddorp voor de boodschappen.” 

 Er wordt hier in het dorp volop gebouwd 

voor niet-Zwaanshoekers en zeker niet 

voor de starters, Henk Ruighaver kan zich 

er behoorlijk over opwinden. 

Kortom er is nog voldoende werk aan de 

winkel.De grootste wens van de dorpsraad 

is dan ook dat er ooit nog eens bouw-

plannen onwikkeld worden voor de sociale 

woningbouw. 

(Bron: Frans Tol-Witte Weekblad) 

Feitje:  
De Dorpsraad bestaat binnenkort 50 jaar… 

 

WIJK ENTHOVEN 

De puist van het dorp is eindelijk met de 

grond gelijk 

gemaakt. Nu kan 

het alleen nog 

maar mooier 

worden. 27 

sfeervolle 

woning-en in 

diverse 

uitvoeringen 

worden er 

gebouwd.  Kort 

geleden werd de eerste paal geslagen. Elke 

paal is 20 meter lang en 20 cm in het 

vierkant. De belangstelling was groot en na 

afloop werd het nog gezellig in de OASE. 

Het ligt nu in de verwachting dat de 

oplevering van de eerste woning omstreeks 

het tweede kwartaal 2019 een feit zal zijn.  

VAN DE LEZERS….. 

Ton Kruijff uit Bennebroek vertelt over 

een autostep-tocht rond de Ringvaart in 

1953 of 1954.  

 
 

De tocht was georganiseerd door de firma 

“Peerless” een groothandel in rijwiel-

onderdelen. Deze groothandel werd later 

omgedoopt tot het huidige “Agu” (Alk-

maar). Nu vraagt u zich waarschijnlijk af 

wat Ton te maken had met deze tocht. Wel, 

zijn pleegvader, Jan Ruighaver had een 

fietsenwinkel en was klant van “Peerless”. 

De familie Ruighaver staat links op de foto 

(met zonnebril). 

Er waren zes deelnemers die allen op een 

door “Peerless” beschikbaar gestelde auto-

step vanuit Badhoevedorp van start gingen. 

Hoe lang men er over heeft gedaan is niet 

bekend, wel dat het die dag zo warm was, 

dat het teer/asfalt aan de banden kleefde. 

En dat allemaal in een werk-overall en ge-

wone schoenen. Toch wel even een ver-

schil met de huidige sportkleding! 

 

Fietsplaatje. 

          
De pleegouders van Ton woonden op de 

Bennebroekerdijk 30 en de ouders van zijn 

pleegvader op nummer 40. Dus pleegvader 

Jan Ruighaver op nummer 30 en pleeg-opa  

Anton Ruighaver op nummer 40. Op een 

gegeven moment heeft men van huis ge-

wisseld. Een (veel) latere bewoonster van 

Bennebroekerdijk nummer 40 (Nel van der 

Linden-Smits) heeft in haar tuin het fiets-  

plaatje gevonden van Anton met daarop 

nog zijn oude adres.  

 

 



7. 
Het bijzondere aan het plaatje is, dat het op 

naam en adres staat. Dit was in die tijd al-

leen bedoeld voor middenstanders. 

Aangezien het voor Nel niet moeilijk was 

om een nazaat op te peuren, kreeg Ton het 

originele fietsplaatje in handen. Het plaatje 

ligt binnenkort in één  

van de vitrines in het Haarlemmermeer-

museum. 

 

DROMEN KOMEN UIT 

Schoolgebouwen gaan ongeveer 30 tot 40 

jaar mee. In de tachtigerjaren zijn er 

heel veel gebouwd en deze komen lang-

zamerhand op einde leeftijd.  Bij het In-

tegraal Huisvesting Plan 2.0 is er onder-

scheid gemaakt tussen nieuwbouw en 

renovatie.  

OBS De Zwa-

nebloem in 

Zwaanshoek 

moet renove-

ren. Wij 

spraken met 

Carla Mes-

man, zij is  

directeur van deze school. 

  

De Zwanebloem is de laatste jaren 

grondig aangepakt en vooral heel veel 

‘groener’ geworden, gaat het niet aan 

het hart nu alles wordt afgebroken tot 

alleen het karkas er nog staat? 
“Nee hoor dat valt wel mee. Weet dat onze 

renovatie in twee delen wordt uitgevoerd, 

één deel in 2019 en het andere in 2022. 

Eigenlijk komt dit goed uit, ik heb al jaren  

een droom, een compleet uitgewerkt ambi-

tieus plan  ligt gereed en het ziet er naar uit 

dat de uitvoering hiervan steeds dichterbij 

komt.” 

En wat moet ik mij bij deze droom voor-

stellen? 
“Dat er een Kind Centrum komt voor kin-

deren van 0 tot 13 jaar. Zodat wij naast de 

school de opvang uit gaan breiden van 0 

tot 4 jaar. Het mooie hier van is dat je de 

ouders deels ont-zorgt omdat de ouders nu 

één plek hebben waar de kinderen gebracht 

en gehaald worden maar wat nog mooier is 

dat wij, de pedagogisch medewerkers, de 

leraren en de ouders, samen op kunnen lo-

pen. En vergeet niet, heel veel van de ont-

wikkeling van het kind vindt al plaats voor 

het vijfde of zesde levensjaar.” 

 

Welk voordeel heeft het om een kind ei-

genlijk vanaf de geboorte ‘onder de 

vleugels ‘ te nemen? 
“Wij willen een kleinschalige opvang aan-

bieden, die aansluit bij de grootte en het 

karakter van de school. Dit maakt een 

overstap naar de basisschool natuurlijker.” 

 

Wat bedoelt U met fysieke ruimte? 

“Het tweede deel is het groene karakter 

van deze school. Waar vindt je in Haar-

lemmermeer een school waar zoveel ruim-

te is voor de kinderen. Om te bewegen en 

om te ontdekken. Dus willen wij de kin-

deren iets bieden wat in Haarlemmermeer 

niet meer gewoon is. Ruimte, geen tegels 

maar wel veel groen. Het vies mogen wor-

den, in bomen mogen klimmen en kikker-

visjes uit de sloot mogen vangen.” 

 

Hoe groot is de kans dat Uw droom ge-

realiseerd gaat worden? 

“Groot. We kunnen het opbouwen zelf in-

delen Wanneer we nu terug kijken over de 

afgelopen 3 jaar is het Groene Plein ook 

gerealiseerd vanuit een droom. Een ambiti-

eus plan dat door het ineen slaan van vele 

handen tot stand gekomen is. Dus eigenlijk 

gaat het om drie dingen; a. Alles op één 

plek, b. wanneer je een plek zoekt is dit de 

beste plek in deze omgeving, al was het 

maar vanwege het groene aspect en c. het 

sociale aspect. We willen kleinschalig blij-

ven zodat we een goede basis kunnen neer-

leggen waarin de sociale omgang met el-

kaar en een gezonde ontwikkeling naar be-

horen ontwikkeld en gestimuleerd wordt. 

Zodat de sociale cohesie blijvend en sterk 

wordt.” 

Voor nadere info: 

http://www.dezwanebloem.nl/contact.html 
Tekst: Dick de Jong 

 

 

http://www.dezwanebloem.nl/contact.html
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         Wie heb ik nu aan de lijn 

 

LOOPLIJNEN in 

HAARLEMMERMEER 

Aankleden, ontbijten, lezen. Het kan 

thuis uitdagend zijn als je slechtziend of 

blind bent. Maar het wordt moeilijker 

wanneer je het veilige huis verlaat en de 

straat op gaat. Het heeft heel wat voeten 

in de aarde gehad om looplijnen op 

drukke punten in de buurt van winkel-

centra en openbaar vervoer te realise-

ren. Maar er is een probleem, de redac-

tie ging ten rade bij Vincent Bendervoet. 

Hij is zeer slechtziend en wordt met gro-

te regelmaat geconfronteerd met dit 

probleem. 

 

Wat is een geleidelijn eigenlijk en waar 

dienen ze voor? 

“Ze zijn speciaal gemaakt voor blinden en 

slechtzienden en zijn bedoeld als wegwij-

zer. Het zijn vierkante tegels met 7 of 4 

ribbels.  De geribbelde gidslijntegel is spe-

ciaal gemaakt om blinden en slechtzienden 

via een doorgetrokken "looplijn" in elke 

situatie de weg te wijzen. Bijvoorbeeld 

naar oversteekplaatsen, bushaltes, openba-

re gebouwen en voetgangersgebieden. De 

gidslijntegel is een onmisbare voorziening  

in het dagelijkse verkeer en er wordt dan 

ook dankbaar gebruik van gemaakt.” 

 

Wat is nu het probleem? 

“Mensen zijn zich er niet van bewust waar 

de looplijnen voor dienen, laat staan dat ze 

het doorgeven aan hun kinderen. Met alle 

gevolgen van dien. Laat één ding duidelijk 

zijn; blinden en slechtzienden zijn niet zie-

lig, maar om goed te kunnen functioneren 

in onze maatschappij, zijn de looplijnen 

voor ons essentieel  Dus laat de looplijnen 

vrij van obstakels!” 

 

Zou dat te maken hebben met onwe-

tendheid en onbekendheid? 

“Juist daarom wordt er door diverse blin-

den- en slechtziendenverenigingen heel 

veel aandacht gegeven aan dit probleem. 

Wist u trouwens dat door middel van een 

aantal trucjes, zogenaamde natuurlijke 

gidslijnen, de  blinde of slechtziende per-

soon zijn weg kan vinden. Op straat zijn er 

veel aanwijzingen die iemand vertellen hoe 

hij zijn route vindt. Een haag, een gras-

strook of een muur zijn enkele voorbeelden 

van natuurlijke gidslijnen die iemand met 

zijn/haar Witte stok blijft volgen om bij-

voorbeeld naar het winkelcentrum te gaan. 

Met andere woorden: De omgeving helpt 

iemand blind of slechtziend bij het vinden 

van zijn bestemming. Dus wanneer een lijn 

stopt bij een muur is dat bedoeld om de 

persoon een herkenningspunt te geven en 

niet een domme fout van de stratenmaker.” 

 

Dit probleem is dus zeer hardnekkig. 

Veel mensen zijn er zich niet van bewust 

dat obstakels op geleidelijnen een gevaar 

betekenen voor mensen met een visuele 

handicap. 

“Ja, daarom wil ik oproep doen aan ieder-

een en aan de schooldirecteuren in het bij-

zonder om dit probleem uit te dragen met 

als motto ‘Geen obstakels op ribbellij-

nen! Er bevinden zich geregeld fietsen, 

vuilnisbakken, stoelen en andere obstakels 

op deze lijnen. Verwondingen zijn moge-

lijk wanneer iemand hier tegenaan loopt.” 
Tekst: Dick de Jong 

 

REKENEN DUINPOLDERWEG (3) 

Het rekenwerk rond de Duinpolderweg 

behelst nogal wat gebreken. De Kosten 

Baten Analyse moet worden overgedaan. 

Volgens SEO-onderzoeker Carl Koopmans 

van het bedrijf Bitec Systems klopt er 

weinig van de manier waarop de zeven 

alternatieven zijn doorgerekend op het 

totale effect op de leefomgevingen. Het is 

nog maar de vraag of de investering van 

een kleine tweehonderd miljoen euro wel  

opweegt tegen de baten- waarvan een 

betere doorstroming de belangrijkste 

is.Daar komt nog bij dat het huidige 

voorkeurs-alternatief van Gedeputeerde  
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Staten-nieuwe randwegen bij Lisse en 

Zwaanshoek en een verbindingsweg naar 

de 208 dwars door Hillegom, niet 

uitgebereid is doorberekend. 

OPNIEUW DOORBEREKENEN 
Voordat er knopen worden doorgehakt 

moeten volgens Koopmans de kosten van 

alle varianten veel nauwkeuriger worden 

berekend en moeten ook alle delen 

afzonderlijke worden doorberekend.   Ook 

moeten de negatieve effecten op de 

leefomgeving veel beter in kaart worden 

gebracht. En uiteraard moet het huidige 

voorlopige voorkeursalternatief goed 

worden doorberekend.  

Bron: Haarlems Dagblad 040418 

 

 IN DE SCHIJNWERPER 

 

DE KEMPHAAN  

De snackbar is een begrip in ons dorp en 

ver naar buiten. Zeven dagen per week 

open, acht uur per dag.        

De redactie zocht Louis Vink op en liet 

zich, onder de koffie, even bijpraten. 

Voor de mensen 

die hier nog niet 

zo lang wonen, 

hoelang bestaat 

de Kemphaan 

eigenlijk? 
 

“42 jaar, mijn broer startte in 1976 boven 

aan de dijk. Daar waar nu Visscher zit. In 

1977 verhuisde hij naar de huidige locatie. 

Je moet weten dat we toen een oude SRV-

wagen hadden, deze werd regelmatig 

verplaatst bijvoorbeeld tijdens de kermis 

bij het Zwaantje, of met de feestweek 

tegenover de OASE.” 

DANKBAAR 
“Onze oude SRV-wagen werd vervangen 

door een vaste locatie en in 2000 brandde 

de zaak helemaal af. Dat was best een naar 

moment, alles waren we kwijt. Wat mij 

altijd zal bijblijven is de enorme steun die 

we van het hele dorp gekregen hebben. 

Iedereen was met ons begaan en het mag 

dan ook best een wonder heten dat we na 

vier maanden weer open konden. Dit was 

niet in de laatste plaats te danken aan de 

inzet van het dorp. Vergaderen, 

vergaderen, plooien glad strijken en 

iedereen met de neus in de juiste richting 

krijgen. Met name de gemeente werkte 

voortvarend mee, dank zij voorspraken van 

dorpsbewoners. Ik kan je verzekeren, die 

steun van iedereen heeft ons er doorheen 

gesleept.”  

Wanneer ik in jullie snackbar staat te 

wachten op mijn bestelling zie ik een 

effiecient lopend bedrijf. Jij en Pedro 

zijn net een geoliede machine. 

“Pedro en ik kennen elkaar al zo lang, we 

vertrouwen elkaar door en door. Daarnaast 

is het een erezaak voor ons om MET onze 

producten ons  positief  te onderscheiden 

van onze collega’s in Bennebroek en 

Floriande. Want ook hier geldt:  

            

 ‘Vakmanschap is Meesterschap’.”     

 

 

 

 

    Hier had u tekst kunnen staan…  

 



 


