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DUINPOLDERWEG (3) 
De ruimtelijke reservering doortrekken Duinpolder-

weg tot aan N206 is vervallen 

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben 

besloten om, in navolging van de provincie Zuid-

Holland, de ruimtelijke reservering voor het doortrekken 

van de N208 naar de N206 niet op te nemen in de plan-

uitwerking van het project Bereikbaarheid Haarlemmer-

meer- Bollenstreek/Duinpolderweg. 

GS hebben daarmee de besluiten van beide provincies 

gelijkgetrokken. Provinciale Staten (PS) van Zuid-

Holland namen hetzelfde besluit op 19 september 2018.  

 

MEER DRUKTE DOOR BAUHAUS?  

De Dorpsraad van Zwaanshoek is kortgeleden door 

de procesmanager van de gemeente geïnformeerd 

over de plannen van een vestiging van Bauhaus in 

Cruquius. 

Dit gesprek heeft plaatsgevonden op initiatief van de 

Dorpsraad nadat er via het informele circuit vernomen 

was dat deze plannen bestaan. De Dorpsraad Cruquius en 

de bewoners van Cruquius zijn wel formeel geïnformeerd 

terwijl wij vinden dat Zwaanshoek de gevolgen ook zal 

ondervinden en geïnformeerd had moeten worden. 

De gevolgen voor Zwaanshoek zullen vooral liggen in de 

toename van het verkeer door de bezoekers aan Bauhaus. 

Er worden per dag circa 4000 extra voertuigbewegingen 

naar Bauhaus verwacht die, gezien de huidige verkeers-

stroom vanuit de Bollenstreek door Zwaanshoek, voor 

een (groot)deel ook weer over de wegen in en rond 

Zwaanshoek zullen gaan. 

Gezien de verkeersoverlast die Zwaanshoek op dit mo-

ment al ondervindt kunnen wij extra verkeer als gevolg 

van de vestiging van Bauhaus er absoluut niet bij hebben. 

De Dorpsraad heeft de gemeenteraad een brief gestuurd 

om aandacht hiervoor te vragen en verzocht niet in te 

stemmen met dit plan zonder dat er een degelijk ver-

keersplan op tafel ligt waarbij Zwaanshoek niet extra be-

last wordt. 

De Dorpsraad is niet tegen de vestiging van Bauhaus (als 

dat al zou kunnen) maar wel tegen de toename van het 

verkeer in Zwaanshoek, aldus de voorzitter van de 

Dorpsraad Wim Kruyt. 
Meer informatie over de plannen is te vinden op  

deze pagina van de gemeente Haarlemmermeer. 
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DORPSRAAD (1) 

Na zich vele jaren op allerlei manieren 

ingezet te hebben voor ons dorp hebben 

José Stam en Ellen Coert helaas afscheid 

genomen van de Dorpsraad. Daarnaast 

zal vanaf 2019 Henk Ruighaver ook een 

stapje terug doen als secretaris van de 

Dorpsraad. 
Vorig jaar heeft de dorpsraad een oproep 

gedaan voor nieuwe leden. Dit heeft er toe 

geleid dat Nienke Banck, Bonnie Evers en 

Nick Petter het team zijn komen verster-

ken. Hieronder stellen zij zich kort even 

voor: 

 

Nienke Banck 
Mijn naam is Nienke Banck, geboren in 

1963 in Zwolle en sinds 1998 woonachtig 

in Zwaanshoek. Ik ben werkzaam als fi-

nancial in Amsterdam. In het midden van 

de drukke randstad is Zwaanshoek nog 

steeds een rustig en ruimtelijk dorp maar 

langzaam maar zeker verandert ook onze 

leefomgeving. Ik hoop als lid van de 

dorpsraad mijn bijdrage te kunnen leveren 

zodat Zwaanshoek ook in de toekomst, on-

danks noodzakelijke- en onvermijdbare 

ontwikkelingen, zijn rustige en ruimtelijke 

karakter kan behouden. 

 

Bonnie Evers 
Ik ben Bonnie Evers, 38 jaar oud en moe-

der van drie kinderen. Ik werk als leerling-

coördinator op de mavoafdeling van het 

Coornhert Lyceum in Haarlem, waar ik het 

enorm naar mijn zin heb. Ik ben geboren in 

Zwaanshoek en ben voor mijn kinderen 

(ook wel een beetje voor mijzelf) hier weer 

komen wonen. Zwaanshoek is een heerlijk 

dorp waar jonge kinderen ongestoord bui-

ten kunnen spelen. Vijf jaar geleden ben ik 

lid geworden van team feestweek Zwaans-

hoek en heb ik samen met twee vriendin-

nen de huttenbouw weer op de kaart gezet. 

Daar kwamen al snel meerdere activiteiten 

bij en wij hebben als team mooie feestjes 

mogen organiseren voor het dorp. Na vijf 

jaar vond ik het tijd voor iets anders en zag 

dat de dorpsraad nieuwe leden zocht. Aan-

gezien ik 38 jaar ‘Zwaanshoekse’ ben ga ik 

ervan uit dat ik het dorp door en door ken. 

Ik ben voor de dorpsraad het aanspreek-

punt voor de algemene zaken en vooral 

voor vragen over de openbare ruimte. Heb 

je tips of op opmerkingen over speeltuin-

tjes, parkjes, losliggende stoepstegels etc, 

neem contact op met mij via 

dorpsraad@zwaanshoek.info 
Groetjes Bonnie Evers 
 

Nick Petter 
Ik ben Nick Petter 33 jaar en woonachtig 

in het dorp. Mijn bedrijf (een verzekerin-

gen en hypotheken advieskantoor) is ge-

vestigd in Hoofddorp. Binnen de dorpsraad 

hou ik mij bezig met de ontwikkelingen 

van het dorp en dan voornamelijk op het 

gebied van nieuwbouw en alles wat hierbij 

komt kijken. De belangen van een klein 

dorp als Zwaanshoek worden snel vergeten 

binnen de Haarlemmermeer en juist daar-

om is het in mijn ogen van belang dat deze 

belangen zowel bij de gemeente als bij de 

betrokken projectontwikkelaars goed ken-

baar worden gemaakt. Mocht u vragen 

opmerkingen of andere zaken hebben die 

met dit onderwerp te maken hebben, dan 

ben ik uw aanspreekpunt.  
Groetjes Nick Petter 

 

CORRECTIE 
In de editie van januari is abusievelijk  een 

fout geslopen.  

 

Onder de kop  

ONTWIKKELINGEN IN DE OASE 
moet staan:  
 
Bridgeclub ": De Oase" speelt op woens-
dagmiddag. 
  
Bridgeclub "Zwaanshoek", Nico Dorrestein, 
speelt op dinsdagmiddag en woensdag-
avond. 
 
Waarvan akte, 
Redactie 
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IN DE SCHIJNWERPER 

 

HAMID EFTEGARI  

Vijf jaar geleden is Hamid in ons dorp 

komen wonen en heeft onderhand zijn 

draai wel gevonden. Samen met zijn 

broer bestiert hij het bedrijf Taxi Rand-

stad.  

U bent nu bijgeschreven 

op de lijst van sponsoren 

die deze krant subsidi-

eren. Wat heeft u er toe 

gebracht om deze stap te 

nemen?    

Langzamerhand begin ik 

mijn draai in het dorp te 

vinden, mijn kinderen, 

twee meisjes, gaan hier 

naar school en dat helpt zeker om te inte-

greren in deze samenleving. Je kletst wat 

met andere ouders op het schoolplein en zo 

leer je elkaar kennen. In het begin  liep het 

contact wel wat stroef maar inmiddels heb 

ik het best wel naar mijn zin. Daarnaast 

voel ik mij best wel lekker in het dorp, 

wanneer ik ‘s-avonds na een drukke werk-

dag in mijn kantoor mijn administratie zit 

bij te werken en even naar buiten kijk, ge-

niet ik van het groene uitzicht, dan kom ik 

echt tot rust.  

Dus is de stap om je maatschappelijke be-

trokkenheid te tonen door steun te geven 

aan de OZC en Team Feestweek, niet zo 

groot. Ik woon hier heerlijk, mijn kinderen 

kunnen hier veilig en onbezorgd buiten 

spelen dus wat wil ik nog meer. Ja, dat is 

mij veel waard. 

 

Wat trekt je zo aan in dit dorp? 
Dat mensen elkaar kennen en, dat merk je 

snel want bijna iedereen groet elkaar. Wat 

ook leuk is dat wanneer het echt nodig is 

de saamhorigheid zichtbaar wordt. En dat 

heb je zeker niet in de grote stad.  

 

 

Hoe onderscheidt Taxi Randstad zich 

van andere taxibedrijven? 

Wij bedienen uitsluitend zakelijke klanten 

en verzorgen dan ook zakelijk vervoer 

voor het bedrijfsleven, hotels en shuttle-

vervoer. We zitten in Amsterdam, Haarlem 

en Hoofddorp. We dekken dit gebied af 

met 23 wagens en hebben onze handen dan 

ook meer dan vol. Inmiddels hebben wij 

voor Zwaanshoek, buren, kennissen en 

mensen die in deze omgeving wonen, een 

speciaaltarief ontwikkeld voor het vervoer 

naar Schiphol. En dat wordt, merk ik, zeer 

gewaardeerd. 

 

Hoe zie je toekomst? Blijf je dit werk je 

hele leven doen? 
Weet je, het is een familiebedrijf en ik zal 

hier wel in blijven werken. Maar wat ik 

graag wil is gaan studeren. Daar moet ik 

nog een goede modus voor vinden want 

ja… drukke baan, jong gezin… je kunt je 

tijd maar één maal uitgeven. Ik wil dol-

graag mijn horizon verbreden ga mij dan 

ook verdiepen in de mogelijkheden die er 

zijn. Ik zoek het, denk ik, in het aansturen 

van bedrijven, zeg maar het managen er 

van. Met als achterliggende drijfveer ons 

bedrijf nog sterker te maken. Dit jaar gaat 

het gebeuren en hoop ik de juiste studie en 

keuze te kunnen maken. 
Voor nadere info: info@taxirandstad.nl 

 

BOOMCHIRURG PAKT DOOR 

 
De mannen van de firma LOXAM zijn 

wekenlang in het dorp druk bezig geweest 

om de bomen ‘uit te dunnen’ en tevens de 

dode takken te verwijderen. Het gevaar van 

vallende takken is nu behoorlijk geredu-

ceerd, dank hier voor. 

mailto:info@taxirandstad.nl


 

LOCATIE BAUHAUS in CRUQUIUS 

Er zijn plannen voor een vestiging van 

een Bauhaus in Cruquius. Bauhaus is 

een Duitse winkelketen van bouwmark-

ten.  

Om ondernemers en inwoners over deze 

plannen te informeren waren er op 22 en 

23 mei informatieavonden. 

De vestiging zou moeten komen aan de 

Spaarneweg in Cruquius-Zuid, van num-

mer 34 tot en met nummer 41. Het gaat om 

de plek waar nu de werkmaatschappijen 

van Dura Vermeer zijn. 

 

De vestiging 

De oppervlakte van het terrein is ongeveer 

4 hectare. De bouwmarkt zou 8.000 vier-

kante meter groot worden, met een tuin-

centrum van 3.750 vierkante meter. Daar-

naast is er een drive-in van 3.400 vierkante 

meter en is de overige ruimte 1.500 vier-

kante meter. Deze ruimte is bedoeld voor 

bijvoorbeeld een magazijn, horeca, een 

kantoor en wc’s. Het gebouw zou ongeveer 

10 meter hoog moeten worden. Door het 

logo van Bauhaus aan de gevel is het 

hoogste punt ongeveer 15 meter. Aan de 

voorkant van het gebouw zouden 387 par-

keerplaatsen voor auto’s komen en 20 par-

keerplaatsen voor fietsen. 

 
KOERSBAL 

De koersbal-club Zwaanshoek heeft de 

Bennebroek-Zwaanshoek competitie ge-

wonnen.  

 

De redactie feliciteert alle leden. Ongeveer 

17 jaar spelen koersbalclub Zwaanshoek 

een toernooi tegen Koersclub Bennebroek. 

Met plezier kijkt men terug in de tijd. Heel 

lang is Bennebroek de bovenliggende partij 

geweest maar de laatste jaren is Zwaans-

hoek duidelijk weer aan de winnende hand. 

Zo ook afgelopen februari, met glorieuze 

cijfers werd Bennebroek verslagen 

(199/129) en ging Zwaanshoek met de fel-

begeerde beker naar huis.  

 

DRIE-MATTEN 

Men speelde op drie matten, Zwaanshoek 

behaalde niet alleen op elke mat de hoogste 

scores maar het totaal aantal te behalen 

punten was ook voor de fanatieke 

Zwaanshoekers. 

Op de vraag hoe het komt dat nu reeds een 

aantal malen is bewezen dat Zwaanshoek 

heel goed speelt kwam lachend in koor het 

antwoord: ‘heel goed trainen!’.  

Nienke Giesbergen de Vogel die het alle-

maal regelt, liet weten dat meedoen leuk is 

maar het aanwezig zijn is nog veel leuker.  

 

Hoe werkt Koersbal eigenlijk? 

‘Je kan’, aldus Nienke, ‘het vergelijken 

met jeu de boules, bowling en curling. 

Daar is het een mengel van. Je kan het in-

dividueel maar ook in teamverband spelen. 

De ballen zijn binnenin  voorzien van een 

gewichtje, dus ze zwabberen alle kanten 

op. Tenzij je goed doordacht de te rollen 

bal effect meegeeft. En dat is nu de kunst. 

Ook hier moet je de ballen zo dicht moge-

lijk bij het kleine balletje (de Jack) zien te 

parkeren. En denk niet dat wanneer je je 

ballen het dichtst bij de jack zijn gerold… 

ah, kassa! Niet dus want grote kans dat de 

laatste speler het hele stel weer uit elkaar 

rolt.’ 

 

SFEER 

De sfeer en eensgezindheid staan borg 

voor een paar gezellige uurtjes. Het heeft 

de naam een spel te zijn voor ouderen maar 

niets is minder waar. Iedereen kan mee-

doen. Het is dus geen bejaardenclub ook 

dertigers zijn van harte welkom. Het haalt  



 

je uit de sleur, goed voor de sociale contac-

ten en het is leuk, je beweegt. Dat is voor 

iedereen goed, toch? Er wordt maandag-

middag gespeelt van 13.30  tot 16.00 uur 

en donderdagochtend 09.30 tot 12.00 uur.  

Is uw belangstelling gewekt? Neem contact 

op met Nienke Giesbergen de Vogel,  

06 5109504 /       023 584114. Mailen kan 

ook ienkepiet@gmail.com 

LAATSTE NIEUWS SPONSOREN 

Laatste stand van zaken de afgelopen 

maand heeft zich weer een sponsor ge-

meld. De teller staat nu op tien wat bete-

kent dat de krant nu verzekerd is van con-

tinuïteit, en dat is wel zo fijn. Dat geeft ze-

kerheid en rust in de ‘tent’. 

EVEN VOORSTELLEN 

De oplettende lezer zal het omstreeks de 

Nieuwjaarsborrel, vast wel opgemerkt 

hebben. De voormalige fietsenstalling 

van School 8 nu dus ons buurthuis de 

OASE, is wederom verbouwd. De prak-

tijk Fysiotherapie ‘ASC-fysio.NU’ heeft 

een dependance geopend in ons dorp en 

dit werd de perfecte locatie. 

 

 

 
Christian en Paulien van Leeuwen, beiden  

fysiotherapeut, zijn ongeveer 11 jaar gele-

den in Zwaanshoek komen wonen vanuit 

Heemstede waar de hoofdlocatie gevestigd 

is. Daar zitten ze aan de Cruquiusweg in 

een vrij grote sportschool. Eén van de een 

een vrij grote sportschool. Eén van de re-

denen om zich in Zwaanshoek te vestigen 

zijn hun drie kinderen. Deze hebben het 

prima naar hun zin hier, daarnaast ervaren 

zijzelf het wonen hier als zeer prettig en 

willen dan ook meer maatschappelijk be-

trokken zijn bij het dorp.  

‘Welnu, met deze kleine doch zeer ge-

schikte locatie is perfect voor  de één op 

één benadering die wij hanteren. Wij leve-

ren zorg op maat, de client staat centraal. 

Voor de inwoners van Zwaanshoek is het 

ideaal een praktijk op loopafstand, zeker 

voor de ouderen.  Daarnaast komen wij, 

voor die mensen die moeilijk te been zijn, 

ook aan huis.’ aldus Christian 

 

GROOT PAKKET 

Naast fysiotherapie richten wij ons ook op 

preventie en een gezonde ‘lifestyle’, waar-

onder: Sportvasten (een wetenschappelijk 

bewezen effectieve trainingsmethode voor 

meer energie en verantwoord afvallen in 

10dagen), Personal Training, Bootcamp, 

Yoga en Massage, laat Christian weten. 

‘Op medisch gebied hebben we veel te 

bieden: Manuele Therapie volgens de 4xT, 

Methode Echografie, Medical taping, Dry 

Needling, Oedeemtherapie en ook het 

aanmeten van Therapeutisch elastische 

kousen.’ 

 

NIEUWSGIERIG? 

U bent welkom om langs te komen voor 

meer informatie of neem contact met ons 

op  

023-2302133. Wij hebben contracten met 

alle zorgverzekeraars. 

Op dit nummer kunt u ook een afspraak 

maken en kunt u binnen 24 uur bij ons te-

recht. 

 

INLOOPSPREEKUUR 

Iedere maandag van 09.00 – 09.30 houden 

wij een gratis inloop spreekuur. 

Kijk ook eens op www.asc-fysio.nu of bel 

023 2302133 

 

 

mailto:ienkepiet@gmail.com
http://www.asc-fysio.nu/


 

 

MOOISTE FILE VAN HET LAND 

Zondag 14 april gaat de Bollenrit van auto-

club ‘Fortclub’ en de H.A.V. autoclub 

weer van start. Houdt die middag de  weg 

in de gaten, grote kans dat ze bij u in de 

buurt voorbij rijden.

 
  Studibaker dictator 1935 (zeer zeldzaam) 

 

Noot redactie: In de zomereditie volgt, als 

het goed is, een verslagje van deze prachti-

ge stoet die gemaakt is. 

 

GROTE SCHOONMAAK in OASE 

Truus en Rob Warmerdam, wie kent ze 

niet? Ze wonen nu 20 jaar in het dorp en 

Rob is 10 jaar geleden met pension gegaan. 

Desondanks hebben ze samen nog een 

druk bestaan maar Truus had nog wel wat 

tijd over. Ze stoorde zich aan de achteruit-

gang van het buurthuis. Het was zo rom-

melig.  Het gebouw kwam langzaam leeg 

te staan, de bridgers vertrokken, thuiszorg 

verliet de locatie en de kinderopvang ver-

trok ook. Het bestuur zag de bui al han-

gen… Maar voor Truus en Rob kwam het 

als geroepen deze tijdelijke leegstand. Zo 

kon er een duidelijke inventarisatie ge-

maakt worden van ‘Wat te doen?’ 

Nou, dat was nogal wat, er werd in overleg 

met het bestuur gereedschap en verf ge-

kocht en sinds november vorig jaar zijn ze 

beiden (Rob en Truus) aan de slag gegaan. 

Truus is helemaal gek van het gebouw, het 

is oud en heeft zijn eigen geschiedenis. 

Vooral de geglazuurde stenen zijn prach-

tig. Inmiddels zijn ze bijna aan het eind 

van de klus, de grote zaal en het kleine lo-

kaal zijn nu zo goed als gereed en ze leg-

gen nu de laatste hand aan de gang en hal 

van het gebouw. Vijf maanden lang is er, 

twee dagen per week opgeruimd, schoon-

gemaakt, geplamuurd, veel geplamuurd, 

getimmerd en geschilderd. Het ziet er weer 

fris uit en de twee worden overladen met 

welverdiende complimenten.  

 

 
      

 

JAARLIJKSE SCHOUW 

De jaarlijkse schouw in Zwaanshoek is 

inmiddels weer achter de rug.. Tijdens een 

schouw gaat men (de Dorpsraad) met een 

groep vertegenwoordigers van de gemeen-

te, de politie op zoek naar aandachts- en 

verbeterpunten in de openbare ruimte van 

Zwaanshoek. Denk hierbij aan losliggende 

stoeptegels, slecht onderhouden bosscha-

ges, gevaarlijk overhangende bomen, 

slecht (of niet) werkende straatverlichting, 

beschadigde speeltoestellen etc.  

Het ging dus echt om de "kleinere" dingen, 

tijdens een schouw worden bijvoorbeeld 

geen (woning)bouwplannen of wegaanleg-

gingen behandeld.  Het is de redactie on-

bekend wat de resultaten waren. 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

        DORPSRAAD 50 JAAR 

 

 
                     

In het voorjaar van 1967 heeft een zevental 

bewoners van het toenmalige buurtschap 

Zwaanshoek het initiatief genomen om een 

Dorpshuis te realiseren en een Dorpsraad 

op te richten.  

Dit initiatief heeft op 26 maart 1969 geleid 

tot de officiële oprichting van de Dorps-

raad wat betekent dat de Dorpsraad  

Zwaanshoek dit jaar 50 jaar bestaat. 

 

Namens de redactie van 

deze krant feliciteren wij 

de huidige dorpsraad en 

alle dorpsraden in het 

verleden met dit jubile-

um. Tevens feliciteren 

wij ook alle inwoners 

van Zwaanshoek met de jubilerende 

Dorpsraad. Want de Dorpsraad is uw 

spreekbuis! 

In de zomereditie gaan we hier wat uitge-

breider op in. 

 

ZWANEBLOEM WINT          

ENERGIEWEDSTRIJD 

Onze basisschool is winnaar geworden van 

de ‘energy battle’ tussen de Haarlemmer-

meerse basisscholen. Zij brachten het 

energieverbruik terug met 4% en bespaar-

den 20.000 kwh aan energie. 

Voorwaar een prestatie, chapeau! 

                

 

OPGEKNAPT 

De firma Bouwmag uit Twello had afge-

lopen weken een aardige klus om het 

monument in het parkje hoek Benne-

broekerweg/Klinkenbergstraat te res-

taureren.  

Maar liefst 46 glazen bouwstenen moesten 

eruit geslepen door At van Hanswijk. 

Daarna werd weer zorgvuldig de nieuw te 

plaatsen glasstenen vastgezet met krimp-

vrije specie. Prima vakwerk, het ziet er 

weer goed uit. 

 

Dat kan ook niet anders want deze firma is 

verantwoordelijk van het tientallen meters 

hoge kunstwerk wat staat voor het grootste 

HauptBahnhof van Europa in Berlijn, hier 

links op de foto. 

 

CORRIGEREN 
Je kan van mening verschillen of je het nu 

mooi vindt of niet, je blijft er maar vanaf,  

het is tenslotte geen speelplaats. Wellicht 

helpt het om een bordje te plaatsen waarop 

duidelijk vermeld staat waarom dit monu-

ment hier staat. Enig respect bij de vanda-

len bijbrengen zou wellicht een goede bij-

drage in de opvoeding kunnen zijn…    



 


