
Door Bart Jonker

Overveen – De zonovergoten dagen 
van de laatste tijd zetten de natuur 
van Bloemendaal en omgeving in 
een beeldschoon kleurenpalet. Zoals 
hier op de foto: de mooie Brouwer-
kolk afgelopen zondag in Overveen, 
waar het goed vertoeven is voor �ets, 
wandel- en natuurliefhebbers.

En dat was te merken ook, want men-
sen gingen er afgelopen weekend op 
uit. Toch kon je iets verderop in het 
bos, zoals op Middenduin, heerlijk de 
rust opzoeken.

Flora en fauna
Diverse �ora en fauna �ankeren nu 
het water van de Brouwerskolk, zoals 
koninginnenkruid (Eupatorium 
cannabinum, ook wel leverkruid 
genoemd), wilgenroosjes (Chamae-
nerion angustifolium (L.) en de 
gewone klit (Arctium minus), die veel 
hommels, bijen en vlinders aantrek-
ken.
Verder signaleer je hier veelvuldig de 
grote keizerslibel (Anax imperator), 
waarvan de fraaie mannetjes in diep-
blauwe kleur regelmatig als een heli-
kopter over het water scheren op 
zoek naar insecten, of naar een wij�e 
om te paren. Op het heldere water-
oppervlak zelf zie je langs de kant de 
(poel)schaatsenrijder (Gerris lacus-
tris), een bijzonder insect én feno-
meen dat over het water lijkt te 
‘schaatsen’.

Bier en bleken
Zo indrukwekkend als haar natuur, is 
ook de geschiedenis van de Brou-
werskolk. De naam Brouwerskolk is 
ontstaan vanwege het gebruiksdoel 
waarvoor het water uit dit duinmeer 
bestemd was: ten behoeve van de 
Haarlemse bierbrouwers uit de 17de 
eeuw. Aanvankelijk benutten de 
Haarlemse bierbrouwers water uit 
het Spaarne, maar dit was te vervuild 
en door de verbinding naar het IJ 
bevatte dit rivierwater tevens brak 
water. Zo werd er naar een alterna-
tieve waterbron gezocht, om kwalita-
tief goed bier te brouwen.

Het water uit de Brouwerskolk was zo 
zuiver door het duinzand en werd 
daarom destijds intensief gebruikt 
om bier te brouwen.
Een kanaaltje naar Haarlem voorzag 
de Haarlemse brouwers van dit 
water, thans nog steeds de Brouwers-
vaart in Haarlem. Het schone duin-
water appelleerde niet alleen brou-
wers, maar tevens de blekers van 
linnenblekerijen in Haarlem en om-
geving.
Helaas zorgden deze blekerijen voor 
de nodige waterverontreiniging, 
waardoor de gezichten van de bier-

brouwers eveneens verbleekten.
Een hevige strijd tussen de bierbrou-
wers en blekerijen laaide op.
Uiteindelijk werden de blekerijen
ten zuiden van de Zijlweg na een 
juridische en politieke strijd gedwon- 

gen hun deuren te sluiten en werd 
het hen niet meer toegestaan dit 
water te gebruiken voor bleken.

Bijna was de Brouwerskolk afge-
graven. Doordat een nazaat van de 

beroemde Bloemendaalse familie 
Borski de Brouwerskolk in 1928 ver-
kocht aan de gemeente Bloemen-
daal, is dit voorkomen.
In 1935 werden de Brouwerskolkweg 
en het omliggende park aangelegd. 

Thans maakt dit mooie natuurgebied 
deel uit van Nationaal Park Zuid-
Kennemerland.

Bron: o.a. Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland.
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Koninginnenkruid. Gewone klit. 
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 14 augustus, 10u.
Ds. J. Seeleman (Aerdenhout).
Dienst te volgen via:
www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 14 augustus, 10u.
Ds. M. van Duijn. De diensten kunt 

u volgen via: www.kerkomroep.
nl/#/kerken/ 11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 14 augustus: gezamenlijke 
dienst in de Oude Kerk.
De vieringen zijn ook online te 
volgen, zie: www. pkntrefpunt.nl, 
klik op actueel of zoek op You-
Tube naar trefpunt Bennebroek.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

AFZETPUNTEN BLOEMENDAAL

AH, Bloemendaalseweg 70, Bloemendaal
AH, Bloemendaalseweg 240, Overveen
AH, Schoollaan 23, Bennebroek
AH, Zandvoortselaan 169, Heemstede
All Dente, Kerkplein 15, Bloemendaal
Bieb, Kerklaan 6, Bennebroek
Bieb, Korte Kleverlaan 9, Bloemendaal
Buurtgemak, Zwarteweg 44, Bennebroek
Coop, Deken Zondaglaan 55, Vogelenzang
Dorpshuis, Donkerelaan 20, Bloemendaal 
Dorpshuis, Henk Lensenlaan 2a, Vogelenzang
Duinstaete, Zocherlaan 94, Bloemendaal
Fleurage, Kennemerweg  24-32, Bloemendaal
Gall en Gall, Schoollaan 24, Bennebroek
Goed Speelgoed, Bloemendaalseweg 29, Bloemendaal
Groh Clinic, Korte Kleverlaan 36, Bloemendaal
Hemeltje, Bloemendaalseweg 102, Bloemendaal
Huis te Bennebroek, Binnenweg 6 , Bennebroek 
Kennemerhart, Bramenlaan 2, Bentveld
Kleine Centraal, Tetterodeweg 4, Overveen
Koelewijn, Bloemendaalseweg, Bloemendaal
Kraantje Lek, Duinrustweg 22, Overveen
Nieuw Vreeburg, Kerkplein 16, Bloemendaal
Papyrium, Bloemendaalseweg 78, Bloemendaal
Primera, Bloemendaalseweg 234, Overveen
Restaurant Vogelenzang, Vogelenzangseweg 182, Vogelenzang
Rutte Delicatesse, Bloemendaalseweg 20, Bloemendaal
Visspecialist, Deken Zondaglaan, Vogelenzang
Vooges, Bloemendaalseweg 141, Bloemendaal
Wildhoeve, Donkerelaan 285, Bloemendaal

Bloemendaal - De Bloemendaler is verkrijgbaar op de volgende afzet-
punten binnen de gemeente Bloemendaal:

Bloemendaal - Heeft u tips of kopij 
over Bloemendaal voor de redactie? 
Laat het ons weten via:
redactie@bloemendaler.nl.
Lees in onze colofon hiernaast hoe 
dit werkt.  

Heeft u kopij of tips voor de redactie?

Overveen – Een �etsster is dinsdag-
middag 2 augustus gewond geraakt 
bij een eenzijdig ongeluk op de 
Zeeweg – N200.
Rond 17uur ging het mis ter hoogte 
van de Kop van de Zeeweg. Waar-

door de vrouw ten val kwam is onbe-
kend.
Het slachto�er is gestabiliseerd door 
het ambulancepersoneel en voor 
nadere zorg naar het ziekenhuis 
overgebracht.

Fietsster ten val op Zeeweg Overveen

Foto: NieuwsFoto.nl.Zandvoort - De hulpdiensten 
hebben zaterdagavond 6 augustus 
een grote zoekactie in en boven de 
Noordzee op touw gezet. Rond 21.05 
uur zagen twee melders een rood 
zeil met mogelijk een persoon 
eronder omklappen in het water. Zij 
meldden dit bij handhavers op het 
strand, waarna de hulpverlening 
werd opgestart.
Een politiehelikopter, de KNRM, de 

Reddingsbrigade en een traumaheli-
kopter rukten uit om hulp te verle- 
nen. Terwijl de politiehelikopter van- 
uit de lucht zocht, voer de KNRM 
boot uit om in het water te zoeken.

Na ongeveer een uur is de zoekactie 
beëindigd waarna de hulpdiensten 
het strand verlieten. De inzet trok 
veel bekijks. Er zijn geen slachto�ers 
aangetro�en.

Zoekactie boven zee Zandvoort

Foto: NieuwsFoto.nl.

Bloemendaal - Rondom het open-
luchttheater Caprera aan de Hoge 
Duin en Daalseweg 2 in Bloemendaal 
ligt een prachtig wandelpark. Het is 
de perfecte locatie waar Tim Knol zijn 
passie voor muziek en wandelen kan 
combineren. Speciaal voor Caprera 
ontwikkelde hij een avontuurlijke 
muziekroute waarbij je wandelt van 
het ene naar het andere podium en 
daar kan genieten van vier verschil-
lende artiesten midden in de natuur. 
Walk On vindt plaats op zondag 14 
augustus. 

De dag begint met een openingsop-
treden van Thijs Boontjes op het 
hoofdpodium van Caprera. Het 
publiek wordt daarna in vier groepen 
opgesplitst en gaan een wandeling 
maken langs vier verschillende optre-
dens die verspreid staan opgesteld 
door het wandelpark. Janne Schra, 
Nico Dijkshoorn, Elephant en Kids 
With Buns spelen daar ieder een set 
van circa 20 minuten. Iedereen komt 
ten slotte samen op het horecaplein 
voor een hapje en een drankje.

De happening wordt afgesloten met 
een speciaal optreden van Tim Knol 
op het grote podium van het theater. 

Wandelclub 
De Wandelclub (est. 2020) is een initi-
atief van zanger/componist Tim Knol 
en Excelsior Recordings. De Wandel-
club neemt wandelaars mee naar de 
mooiste plekken en verrast de deel-
nemers op een openluchtvoorstel-
ling. Na een succesvolle eerste editie 

van de Wandelclub in Caprera tijdens 
corona, besloten wij de handen 
ineen te slaan en samen een 
‘Wandelclub XL’ te organiseren. Dat 
werd Walk On: een avontuurlijke 
muziekroute waarbij je verschillende 
artiesten tegenkomt, die midden in 
de natuur een intiem concert geven. 
Openluchttheater en Wandelpark 
Caprera ligt op de hoogste duintop 
van Zuid-Kennemerland. Het park 
heeft een uniek ecosysteem met 
meer dan 180 soorten planten en 
bomen. Er zijn mooie uitzichtpunten 
waar je uitkijkt over stad, duin en zee. 

Kaartjes zijn verkrijgbaar via:
https://caprera.nu/agenda/walk-on-
avontuurlijke-muziekroute-met-tim-
knol/.

Avontuurlijke muziekroute met 
Tim Knol in Caprera

Tim Knol. Foto aangeleverd door 
Openluchttheater Caprera.

            Munten            Postzegels          Bankbiljetten
     Goud & Zilver        Sieraden         Kunst & Curiosa

GRATIS TAXATIE! 
  

Wie weet bezit u een kostbaar stuk!
Elke WOENSDAG EN DONDERDAG van 10-16 uur   
Heritage Auctions Europe, Energieweg 7, IJsselstein (UT)
Info 030-6063944 / www.ha-europe.com (geen afspraak nodig!)
Heritage Auctions Europe, Energieweg 7, IJsselstein (UT)

(geen afspraak nodig!)

van 10-16 uurvan 10-16 uur   

  





4 inderegio.nl • 10 augustus 2022NIEUWS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

7 54 80 49 75 17 70 86 36 85 6 8 62

2 83 50 87 18 48 60 78 51 61 5 39 43 27 72

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. afwaswater; 7. in het land thuis horend (inlands);
12. haarversteviger; 13. Mohammedaanse godsdienst; 14.
Engels bier; 15. gewicht (afk.); 17. telwoord; 19. portie opge-
warmd eten; 21. persoonlijk voornaamwoord (Duits); 22. deel
van gelaat; 24. deel van een radio-installatie; 27. ongeschaafd
(grof); 28. koraaleiland; 30. steen; 31. plaats aan het IJsselmeer;
32. natie (staat); 33. boogbal bij tennis; 35. geheel van woorden
(kopij); 37. bekeuring; 38. tekengerei; 41. huisdier; 42. paarden-
borstel; 44. agrariër; 46. landstreek in Noord-Brabant; 47. rivier
in Rusland; 48. eerste mens in de ruimte; 49. Europese taal; 50.
ontkenning (Duits); 52. aardheuvel; 54. opnameruimte; 56. koei-
enmaag; 58. militaire muziekuitvoering; 61. muurholte; 62. retour
(achteruit); 64. aanduiding op vrachtwagens; 65. wild begroeid;
67. klein soort hert; 68. bladgroente; 70. deel van een tennispar-
tij; 72. aanwijzend voornaamwoord; 73. melk met ijs en vruch-
ten; 76. Russisch ruimtestation; 77. internationaal autokenteken
Israël; 78. grauw en flets; 79. uiting van genegenheid; 81. Euro-
pees record (afk.); 82. energiezuinige verlichting; 83. wei met
etgras; 84. nieuw (Lat.); 86. etalage inrichter; 87. uitroep van
opluchting.

Verticaal 1. verlichting op batterijen; 2. kluitenbreker; 3. hoofd-
deksel; 4. bijdehand (pienter); 5. epileertangetje; 6. een der
negen muzen; 7. ingevoerde koopwaar; 8. mannetjeskip; 9.
ieder; 10. rivier in Friesland; 11. waterkering; 16. zwarte agaat-
steen; 18. boomsoort; 20. kledingstuk; 21. mager en iel; 23. deel
van de arm; 25. hooivork; 26. bierton; 27. stengel met bladeren;
29. buitensporig (zedeloos); 32. zijn mond voorbij pratend; 34.
Javaanse praatvogel; 36. dood dierenlichaam; 37. dierengeluid;
39. politieman; 40. gewest of landstreek; 42. appelsoort; 43.
temperatuurregelaar; 45. god van de zee; 46. katoentje in een
olielamp; 51. vordering; 53. knaagdier; 54. haringachtig visje;
55. verbond (liga); 56. ondeskundige; 57. voormalige president
van Amerika; 59. openbaar vervoermiddel; 60. deel van koel-
kast; 62. getal boven de breukstreep; 63. hard en doorschijnend;
66. nachtroofvogel; 67. meisjesnaam; 69. algemene kiosk
onderneming (afk.); 71. Chinese vermicelli; 73. larve van insec-
ten; 74. Indisch rijstveld; 75. zwemvogel; 78. huid of schil; 80.
Nederland (afk.); 82. muzieknoot; 85. onder andere (afk.).

Deze puzzel wordt u aangebo-
den door Albert Heijn aan de 
Blekersvaartweg 57 in Heem-
stede. Lekker puzzelen voor 
een heerlijke prijs: een goed-
gevulde AH-tas vol artikelen! 

Mail uw oplossing uiterlijk 
maandag 15 augustus, 17 
uur naar:
redactie@heemsteder.nl, 
onder vermelding van kruis-
woordpuzzel, voorzien van 
uw naam, telefoonnummer 
en e-mailadres.

De winnaar ontvangt bericht 
via de e-mail waarmee de 
gewonnen boodschappentas 
afgehaald kan worden in de 
AH-vestiging aan de Blekers-
vaartweg 57 in Heemstede. 
Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd. Succes!
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KRUISWOORDPUZZEL

Door Mirjam Goossens

Haarlem –  De alom geprezen 
violiste Ruña ‘t Hart geeft op 
woensdag 17 augustus om 20.30 uur 
een concert in de Lutherse Kerk in 
Haarlem. Ruña maakt indruk door 
haar kwaliteiten als soliste en als 
warm pleitbezorgster van de kamer-
muziek. Haar muzikale interesse 
beslaat een breed gebied, uiteenlo-
pend van barok tot hedendaagse 
muziek. 

Intens spel met persoonlijk verhaal
Het 30-jarige viooltalent ontving 
eerder de prestigieuze vioolbeurs 
van het Kersjes Fonds, waarbij het 
juryrapport “het gloedvolle, intense 
spel met een persoonlijk verhaal” van 
Ruña prijst en haar karakteriseert als 
“een groeidiamantje dat van 
binnenuit straalt en muzikaal 
oplicht”. 
Viool spelen doet Ruña al vanaf 
tweejarige leeftijd en ze studeerde 
o.a. bij viooldocente Coosje Wijzen-
beek, en bij Vera Beths aan het 
Conservatotium van Amsterdam 
waar ze in 2018 haar Masterdiploma 
cum laude behaalde. Vanaf dat 
moment heeft haar carrière een 
vlucht genomen en speelde zij in 
binnen-en buitenland met bekende 
musici als Janine Jansen en 
Menahem Pressler.Zij ontving uitno-
digingen om op verschillende festi-
vals concerten te geven, onder 
andere het Kamermuziekfestival 
Utrecht, het festival ‘Next Generation’ 
in Bad Ragaz, Zwitserland, het Grach-
tenfestival Amsterdam en de Interna-
tionale Fredener Musiktage in 
Freden, Duitsland. 

Muziek die overal bijpast
Voor het concert in Haarlem waarbij 
zij begeleid wordt door pianist 
Mengjie Han, heeft zij in samen-

spraak met hem een aantal de 
muziekstukken uitgekozen die zij zelf 
graag spelen en die tevens een 
verbinding met elkaar vormen. De 
sonate van Claude Debussy mag 
daarbij o.a. niet ontbreken, volgens 
haar: “Het is muziek uit het begin van 
de vorige eeuw met veelkleurige 
klanken en kleuren. Daarnaast spelen 
wij een sonate van Brahms, oudere 
muziek, maar zeker ook met impres-
sionistische kenmerken, etherisch, 
zou ik zeggen, bijna buitenaards. 
Deze stukken zijn afkomstig uit twee 
verschillende werelden, maar als 
combinatie zijn ze heel verrassend.”                                           
Het muzikale duo start echter met 
een sonate van Mozart. Ruña noemt 
het muziek die overal bijpast en die 
zeker het gehele programma 
versterkt.” 

Ook voor musici was de achterlig-
gende corona-periode een lastige 
tijd, maar gaf tevens gelegenheid tot 
re�ectie, vertelt Ruña: “Een eigen 
muziekensemble vormen leek mij 
geweldig en dat is nu realiteit 
geworden. Samen met Mengjie Han 

en 2 andere musici vormen wij sinds 
kort het Marigold kwartet.” De naam 
Marigold is een verwijzing naar de 
Goudsbloemstraat waar de Amster-
damse lange tijd woonde. “Een 
droomwens is met de vorming van 
het kwartet in vervulling gegaan”, 
voegt ze toe. “Ik vind het heel 
bijzonder om met mensen die elkaar 
zo goed aanvoelen concerten te 
geven, hopelijk in binnen-en 
buitenland.” 
Vooralsnog is de violiste samen met 
pianist Mengjie Han te horen tijdens 
het bijzondere concert op 17 
augustus in Haarlem dat een onder-
deel vormt van het zomerfestival van 
International Holland Music Sessions. 
De aanvang is om 20.30 uur en de 
zaal is open vanaf 20.00 uur. 
Meer informatie en kaarten online 
verkrijgbaar via www.ihms.nl en op 
de dag zelf aan de zaal (uitsluitend 
pinbetaling). Een kaart kost 19 euro. 
Jongeren tot 30 jaar betalen 9 euro 
en kinderen t/m 12 jaar kunnen het 
concert gratis bijwonen. 
Adres: Witte Herenstraat 22 in 
Haarlem.  

Veelzijdig violiste Ruña ’t Hart geeft concert met 
pianist Mengjie Han in de Lutherse Kerk van Haarlem

Ruña ’t Hart en Mengjie Han. Foto: Janus van de Eijnden.

Door Bart Jonker

Regio – Naast de oplopende ener-
gieprijzen, ligt in lijn der verwachting 
dat komend jaar de drinkwater-
prijzen duurder zullen uitvallen. 
Volgens de topman van Vitens, het 
grootste drinkwaterbedrijf in Neder-
land, zal de rekening  al zeker 10 
procent duurder zijn door de hoge 
in�atie, meldt het AD. 

PWN: “Kostendekkend en geen 
winstoogmerk”
Drinkwaterbedrijf PWN is verant-
woordelijk voor de drinkwatervoor-
ziening in Noord-Holland, met 
uitzondering van Heemstede, dat 
onder drinkwaterbedrijf Waternet in 
Amsterdam valt. PWN laat aan deze 
krant weten dat de drinkwaterta-
rieven voor 2023 nog niet bekend 

zijn en deze altijd in het najaar 
worden vastgesteld en worden 
gecommuniceerd naar hun klanten. 
“Een prijsstijging ligt wel in de lijn 
der verwachting”, meldt de woord-
voerder van PWN. “Ook bij PWN 
hebben we te maken met in�atie, 
sterk stijgende energie- en grond-
sto�enkosten en daarmee toene-
mende zuiveringskosten.
Daarnaast investeert PWN in het 
toekomstbestendig houden van haar 
drinkwaterlevering, zodat we kunnen 
voldoen aan de steeds hogere drink-
watervraag, de gevolgen van 
klimaatverandering en energietran-
sitie. Ook dit zorgt voor hogere 
kosten.
De prijs van ons drinkwater is overi-
gens altijd kostendekkend. PWN is 
een organisatie zonder winstoog-
merk”, aldus PWN.  

Ook drinkwaterrekening valt naar 
verwachting komend jaar hoger uit

Drinkwater wordt kostbaarder. Foto: Bigstock.
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VANAF ZATERDAG 30 JULI 

Expositie Oekraïens/Braziliaanse 
fotografe Alex Blanco in de 
Gang. Grote Houtstraat 43, 
Haarlem. 

WOENSDAG 17 AUGUSTUS

International Holland Music 
Sessions: Violiste Ruña ‘t Hart. 
Lutherse Kerk, Witte Herenstraat 
22, Haarlem. Om 20.30u. Zaal 
open 20u. Kaarten via www.
ihms.nl of aan zaal (alleen pin).

ZONDAG 21 AUGUSTUS 
Gert de Kruif vertelt over 
geschiedenis van Buitenplaats 
Leyduin. Parkeerterrein van 
Buitenplaats Leyduin; Woest-
duinweg 4, Vogelenzang.
Verzamelen bij het informatie-
huisje de Kakeleye. v.14-15.30u. 
Verplicht aanmelden op:
www.gaatumee.nl.

AGENDA

Vogelenzang - Zondag 21 augustus 
van 14-15.30 uur kom je alles te 
weten over de geschiedenis van 
Buitenplaats Leyduin bij Heemstede 
tijdens een korte inleiding in Huis 
Leyduin en bij een heerlijke wande-
ling over de buitenplaats.

Rasverteller Gert de Kruif neemt je 
als gids van Landschap Noord-
Holland mee op deze zondag en 
weet je alles te vertellen over de 
merkwaardige geschiedenissen van 
de bewoners, die sinds de 17e eeuw 
op Buitenplaats Leyduin woonden.

Het gobelin op de broeikas 
Op de broeikas van de buitenplaats, 
bijvoorbeeld, heeft tien jaar lang (tot 
1911) een gobelin gelegen als 
zonwering. Ruim 5 x 3 meter. In 
Noord-Frankrijk vervaardigd in de 
18e eeuw. Op een winterse dag in 

1911 vindt Abr. Broos, e�ectenhan-
delaar in Haarlem en gehuwd met 
één van de dochters Van Lennep van 
Leyduin, drie merkwaardige stukken 
textiel op de broeikas van Leyduin. 
Hoe het verder ging met het wand-
kleed hoor je tijdens een korte rond-
leiding door Huis Leyduin. Vervol-
gens wandel je langs het koetshuis, 
de belvédère, de ooftkelder, de 
moestuin en het ju�ershuis (nu 
Gasterij). Je maakt kennis met de 
soms merkwaardige geschiedenis 
van de buitenplaats. 

Gert de Kruif
Gert de Kruif heeft, als kleinzoon van 
de voormalige tuinbaas van Leyduin, 
deze buitenplaats in zijn hart ge-
sloten. Hij kan als geen ander ver-
tellen over de geschiedenis, de 
verhalen en de anekdotes uit de tijd 
van de voormalige bewoners.

Gert de Kruif vertelt over geschiedenis van 
Buitenplaats Leyduin

Historische foto Leyduin. Foto aangeleverd door LNH.

ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 14 augustus, 10u.
Ds. J. Seeleman (Aerdenhout).
Dienst te volgen via:
www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 11 augustus, 9u. 
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Vrijdag 12 augustus, 9u. 
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Zondag 14 augustus, 10u. 
Eucharistieviering.
Voorganger Pater Tristan Perez.
Alle vieringen zijn te volgen via 
live-stream: 
www.parochiesklaverblad.nl

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Dinsdag 9 augustus, 9u. Eucharis-
tieviering, pater Tristan Perez.
Woensdag 10 augustus, 10u. 
Viering hart voor ouderen, pastor 
Rob Verhaegh.
Woensdag 10 augustus, 11.30 tot 
12.30u. Uitstelling van het Allerhei-
ligste en mogelijkheid tot stille 
aanbidding, pater Tristan Perez.
Zondag 14 augustus, 10u. Eucha-
ristieviering, pastor Rob Verhaegh.
Zondagavond 14 augustus, 18.45u. 
Plechtig Lof, pastor Rob Verhaegh, 
m.m.v. E.J. Eradus, orgel.
Het kantoor is geopend op 
woensdag en vrijdag van 9-12u, 

023-5286608, info@olvh.nl.
www.parochiesklaverblad.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 14 augustus, 10u.
Ds. M. van Duijn. De diensten kunt 
u volgen via: www.kerkomroep.nl/
#/kerken/ 11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 14 augustus, 10u.       
Mw. ds. Suzan ten Heuw 
(Leiderdorp).
De diensten zijn ook online te 
volgen via YouTube en kerkom-
roep zie:
www.kerkpleinheemstede.nl

PETRAKERK
Ned. Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Elke zondag van 10-11u.
Iedereen is welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 14 augustus, 10u.
Fam. Stevelmans.
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 14 augustus: gezamenlijke 
dienst in de Oude Kerk.
De vieringen zijn ook online te 
volgen, zie: www. pkntrefpunt.nl, 
klik op actueel of zoek op You-
Tube naar trefpunt Bennebroek.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

Achterweg 40, 2132 BX Hoofddorp
Postbus 189, 2130 AD Hoofddorp
023-204 44 24 | info@dunweg.nl

w
w

w
.d

unw
eg.nl

Voor een 
mooi

 afscheid

Inloopspreekuur

Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg 
Uitvaartzorg van 9.00-10.00 
uur inloopspreekuur. Loop 
gerust binnen voor informa-
tie over wat er komt kijken 
bij het regelen van een uit-
vaart. De koffie staat klaar!

• 023 - 563 35 44
• Achterweg 40, 

2132 BX Hoofddorp

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg Uit-
vaartzorg van 9.00 - 10.00 uur 
inloopspreekuur. Loop gerust 
binnen voor informatie over 
wat er komt kijken bij het 
regelen van een uitvaart. 
De koffie staat klaar!
• 0297 - 74 85 76
• Dunweg.nl

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

In de maanden van de eerste COVID-19 
periode gingen wij regelmatig naar 
verzorgingshuizen. Op dat moment 
mocht daar niemand op bezoek 
en de situatie voor bewoners was 
schrijnend. Er waren geen activiteiten 
voor bewoners en zelfs familie mocht 
hun geliefden niet komen bezoeken. 
Wij huurden een draaiorgel en lieten 
het orgel buiten spelen, vaak voor de 
hoofdingang. Zo kon iedereen achter de 
ramen (geraniums) ons zien en horen. 
Het was erg aandoenlijk. Ouderen 
fleurden op, zwaaiden naar ons en wij 
draaiden de bekende meezingers van 
Aan de Amsterdamse grachten tot en 
met de Nico Haak medley. 

Na de lockdowns bedachten wij dat we 
dit wilden blijven doen. Draaiorgelklanken 
roepen een bepaalde herinnering op en 
de meeste mensen genieten van deze 
melancholische muziek. Het inhuren van 
het draaiorgel werd behoorlijk kostbaar, 
dus besloten wij om er zelf een te kopen. 
“Maar jullie zijn toch van de uitvaart”, wordt 

er vaak gezegd. Ja dat klopt, maar vandaag 
maken wij er een feestje van, is dan steevast 
onze opmerking. Afgelopen week gingen 
wij naar een verzorgingshuis. We zouden 
tussen 14.00 en 16.00 uur draaien. Dat was 
al enkele weken geleden afgesproken. In de 
week voordat we kwamen draaien, overleed 
er een bewoonster en de uitvaart vond 
plaats op de dag dat wij kwamen met het 
draaiorgel. Om 14.15 uur zou de rouwstoet 
uit het verzorgingshuis vertrekken. De dame 
zou in stilte (kleine kring) begraven worden. 
Mijn collega vertelde de familie over het 
orgel. We zouden het orgel stilzetten op het 
moment dat de rouwstoet zou vertrekken. 
“Nou doe maar niet. Moeder vond dit 
prachtig. Hebben jullie Dancing Queen van 
Abba?”, vroeg de familie.  De stoet vertrok 
om 14.15 uur en Dancing Queen schalde 
uit het orgel. Op het gezicht van de oudste 
zoon stond een glimlach. Ik werd op mijn 
schouder getikt door de conciërge van het 
huis. “Stop het orgel. Er is een uitvaart. Dit 
kun je niet maken”. Nou mijnheer, ik draai 
dit nummer op verzoek van de familie. 
Een uitvaart in stilte…

Een uitvaart in stilte?

Heemstede – Vindt u het leuk om 
mee te denken en advies uit te 
brengen over onderwerpen die u 
aangaan? Dan is WIJ Heemstede op 
zoek naar u. WIJ Heemstede start met 
een nieuwe dienstverlening, ge-
naamd Huisbezoek 85-jarigen. 

Wellicht bent u als 80-jarige bezocht 
door een vrijwilliger van WIJ Heem-
stede met een vragenlijst? U kreeg 
toen allerlei informatie over onder-
steuning, activiteiten, vervoer en 
andere diensten. En u gaf informatie 
over wat u bezighield en vragen over 
had.

Vijf jaar later komt WIJ weer op 
bezoek. Nu met de hulp van een 
adviesgroep en u kunt hier deel van 
uitmaken mits u de leeftijd van 85 
jaar heeft, of 84 en binnenkort 85 
wordt. Als adviseur denkt u mee in 
de opzet van deze nieuwe dienstver-
lening en met de te bespreken onder-
werpen.

Lijkt het u leuk en/of wilt u meer 
informatie? Dan kunt u contact 
opnemen met Willie Chermin, sociaal 
werker WIJ Heemstede te bereiken 
op 023-5288510 of e-mail naar 
wchermin@wijheemstede.nl.

WIJ Heemstede zoekt 85-jarige adviseurs voor Huisbezoek

WIJ Heemstede. Foto Bart Jonker.

Heemstede - Vanaf september 
starten weer nieuwe computercur-
sussen bij WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.
Deze computercursussen worden 
gegeven door docenten van Senior-
Web Haarlem. Deze docenten werken 
als vrijwilliger bij SeniorWeb. 
De lesstof en manier van lesgeven is 
aangepast aan de behoefte van 
senioren. 

Meer informatie over cursussen en 
workshops van SeniorWeb vindt u op 
www.wijheemstede.nl.

Er zijn computercursussen op allerlei 
gebied, zoals werken met de iPad of 
orde scheppen op uw pc of laptop. 
Hoe werken verschillende apps, zoals 
Whatsapp en Gmail, hoe sla je infor-
matie op in de Cloud en nog veel 

meer. U kunt zich al aanmelden voor 
deze cursussen.  Dat kan via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of belt u
023 – 548 38 28 van maandag t/m 
donderdag tussen 9 en 16 uur en op 
vrijdag tussen 9 en 13 uur. 

Open inloop SeniorWeb 
Er is iedere maand vanaf 20 sep-
tember op dinsdag een open inloop 
waar u vragen kunt stellen over uw 
digitale apparaten.
Neem eventueel uw eigen smart-
phone, tablet of laptop mee. Er is 
altijd een themalezing tijdens deze 
ochtend.

De open inloop is van 10.00 - 12.00 
uur en is gratis. De data van de open 
inloop: 20 sept - 18 okt - 15 nov - 20 
dec - 17 jan - 21 feb - 21 mrt - 18 apr.

SeniorWeb computercursussen bij WIJ Heemstede

Laadpalen in Noord-
Holland dichtbij 
Regio -  Publieke laadpunten zijn in 
Noord-Holland relatief dichtbij. Dat 
blijkt uit onderzoek van energiebe-
drijf Zonneplan, op basis van data 
van de Nationale Agenda Laadinfra-
structuur (NAL). Kijk hiervoor op: 
www.agendalaadinfrastructuur.nl/
monitoring+2021/default.aspx. 

Eigen laadpaal 
Om minder afhankelijk te zijn van 
publieke laadpunten en dure snel-
laders bij tankstations kan een eigen 
laadpunt aan huis uitkomst bieden. 
Een eigen oprit is daarvoor wel een 
vereiste, aangezien het iet toege-
staan is een laadkabel over de stoep 
te laten lopen.  
Bron: Zonneplan. 
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Door Joke van der Zee  

Haarlem – Gelukkig zijn voor zwem-
liefhebbers in en rond Heemstede 
genoeg mogelijkheden te vinden. 
Uiteraard is de zee – op korte afstand 
– een aantrekkelijke zon- en zwem-
locatie. Bovendien zijn er diverse 
zwembaden in de regio. Er zijn 
tevens meertjes en plassen, wie op 
de kaart kijkt. In de zomer wordt 
volop genoten van het water via 
watersport, recreatievaart en een 
koele plons.

Maar… niet overal is zwemmen een 
aanrader. Vorige week attendeerde 
PWN ons op het feit dat er gebieden 
zijn waar het water dan wel uitnodi-
gend lijkt, maar waar zwemmen uit 
den boze is. Opgelet dus! En check 
vooral de website www.zwemwater.
nl om te kijken waar je (veilig) kunt 
zwemmen in buitenwater. 
Overigens levert een wandel- of �ets-
tocht langs het water al verkoeling 
op. Toch zijn sommigen gek op 
natuurwater en die willen nu een-
maal graag een duik nemen, of 
pootjebaden. 

Deze keer twee Haarlemse meertjes 
die te voet werden verkend. De 
zwemkleding en waterschoenen 
bleven thuis. Daar had de tempera-
tuur van nog geen 20 graden Celcius 
alles mee te maken. Echter… de 
Schouwbroekerplas, gelegen in de 
Haarlemse wijk Schalkwijk, is 
gewoonweg geen zwemlocatie. 
Jaren geleden was dit gebied een 
vuilstortplaats en in de jaren zestig is 
de plas ontstaan door afgraving van 
zand voor de nieuwbouw van 
Schalkwijk. Het is tegenwoordig een 
prachtig groene oase van hoge 
bomen en kronkelende wandel-

paden. Je kunt echter niet dicht bij 
de plas komen. Er is niets dat aan 
waterrecreatie doet denken. 
Sommige bootjes nemen vanaf het 
Spaarne een afslag naar het meer. Als 
je googelt, stuit je op initiatieven om 
kleinschalige horeca te ontwikkelen 
en zelfs waterrecreatie. Maar wie nu 
bij het water in de buurt komt, 
ontwaart een bord waarop wordt 
gewaarschuwd niet te gaan 
zwemmen.  

Waar je wel kunt zwemmen is de 
Molenplas, in de Molenwijk (Schalk-
wijk). De plas grenst aan de ringvaart 
en naast de Meerwijkplas (geen zwem-
locatie). 
Hoe te vinden? Via het park in 
Molenwijk dat aan het meertje 
grenst, maar tevens �etsend of 
lopend via het bruggetje dat de 
Cruquiusdijk verbindt met de Molen-
wijk. Een prachtig pad. 

Omgeving: gelegen in een park. 
Weilanden richting Heemstede en de 
ringvaart waar zomers vele boten 
varen. Interessant is ‘molen de 
Hommel’, op steenworp afstand van 
de Molenplas. Deze vond zijn oor- 
sprong in de tweede helft van de 16e 
eeuw maar is sinds die tijd een aantal 
malen hersteld doordat bliksemin-
slag en algehele verzakking ernstige 
schade opleverden.   

Horeca: aan de Molenplas ligt 
restaurant De Molenplas.  

Zwemwater: het diepte punt is 
1.40m. Bij het zwemstrandje is een 
drij�ijn neergelegd. Voor kinderen is 
er veel te doen: speeltoestellen en 
een speel- en ligweide met een heu-
vel. Honden zijn toegestaan. Dit alles 
is terug te vinden op www.water-

kaart.net, ‘Molenplas’ ingeven. Er is 
ook parkeergelegenheid. 

Toezicht: zwemmen op eigen risico. 

Plus: heerlijk dat je de stad niet uit 
hoeft om in een groene oase zwem-
water te vinden. 

Minder: Wellicht is het voor rustzoe-
kers op heel zonnige dagen iets 
minder geschikt.  

Algehele indruk: De omgeving aan 
de rand van Haarlem is prachtig. De 
ligweide met gezinnen komt heel 
gezellig over. Ernaartoe wandelen is 
al een feestje!

Meer info: www.zwemwater.nl.

Buitenwater: Mooie meertjes 
aan de rand van Haarlem 

De Molenplas is een beauty.

Schouwbroekerplas, mooi voor het oog.

KEN UW BOS

Tekst en foto’s: Vrienden 
Wandelbos Groenendaal 

Geen auto’s, scooters of 
�etsen die je omverrijden. 
Geen massa’s rolko�ertjes 
die je de weg versperren. 
Geen boze gezichten van 
haasterikken die je in de 
weg lopen. 

In plaats daarvan ruimte om even tot rust te komen, de 
benen te strekken en je gedachten de vrije loop te 
laten. Dat kan allemaal in Groenendaal. Met of zonder 
hond. En als je even wilt uitrusten, staan er volop 
houten bankjes om op te zitten. 

Vaak zijn ze geschonken door wandelaars en de meeste 
bankjes hebben dan ook een plaatje op de rugleuning. 
Meestal met een korte boodschap waaruit veel emotie 
spreekt. De emotie van dankbaarheid, of van drama op 
drama, of van berusting en hoop.  

Kijk er eens naar en probeer je te verplaatsen in de 
emoties van de afzender, de goede gever van dat 
bankje. 

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl,
www.wandelbosGroenendaal.nl.

Emoties in Groenendaal 

Dankbaarheid.

Berusting en hoop. Drama op drama.

BOHEEMS KRISTAL

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Sinds de middel-
eeuwen is Bohemen het epicen-
trum van de productie van glas van 
topkwaliteit. Producten die met dit 
materiaal zijn gemaakt, werden en 
worden nog steeds gebruikt door 
royals, leiders, beroemdheden en 
andere huishoudens.

Het woord Bohemian heeft veel 
betekenissen. Eén ervan beschrijft 
een onconventioneel persoon die 
zich bezighoudt met het creatieve 
domein en een andere betekenis 
verwijst naar een persoon, object of 
taal uit Bohemen. Waarschijnlijk 
verwijst het woord naar de laatste 
betekenis. De ontwikkeling van het 
maken van Boheems glas is gekop-
peld aan de tijd van koning Karel de 
IV, een heilige roomse keizer. 
Tijdens zijn bewind nam de productie van lokaal glas toe voor gebruik in 
ramen van grote monumenten zoals de Praagse Burcht en de Sint 
Vituskathedraal.

De kunst van glas maken dateert uit de 13e eeuw. In deze tijd werd glas 
gemaakt in het midden van het Lausitzergebergte in Noord-Bohemen.
Er wordt aangenomen dat de Benedictijnse monniken van de Benedic-
tijnse Orde de eersten waren die het productieproces van glas ontwik-
kelden. Ze zouden een soort gekleurd glas maken dat gebruikt werd voor 
de kloosterramen.

Gekleurd Boheems kristal
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Tekst en foto’s: Bart Jonker 

Zwitserland – Zwitserland neemt 
een unieke plaats in Europa in en 
vierde 1 augustus jl. haar 731-jarig 
bestaan. De bondsstaat Zwitserland 
werd in 1291 opgericht en is een van 
de oudste democratieën ter wereld. 
De huidige grondwettelijke staats-
vorm werd in 1848 vastgesteld. Het 
toppunt van democratie zou je 
kunnen zeggen, met nog immer een 
volksraadpleging door middel van 
een bindend referendum. Het welva-
rende en hoogontwikkelde Zwitser-
land staat geheel zelfstandig op 
eigen benen met haar eigen munt de 
Zwitserse Frank, is geen lid van de 
Europese Unie en heeft daarom geen 
Schengen voor vrij reisverkeer, maar 
grenscontroles en is wereldbekend 
om haar bankgeheim. Er werd op het 
Congres van Wenen in 1815 besloten 
Zwitserland voor eeuwig als ‘neutraal 
land’ te handhaven. Dit bleek ook 
tijdens de beide wereldoorlogen. 
Ofschoon het land een vreedzame en 
democratische traditie geniet, 
werden Zwitserse soldaten vroeger 
dikwijls als huurlingen ingehuurd. 
Een voorbeeld hiervan is de Zwit-
serse Garde in Vaticaanstad, waarvan 
Michelangelo eeuwen terug nog de 
uniformen heeft ontworpen, die 
door de eeuwen niet veranderd zijn. 

Netheid, orde en discipline
Zwitserland staat bekend om haar 
netheid, orde en discipline. Dat valt 
ook direct op als je Zwitserland 
binnengaat, alles is over het alge-
meen super schoon. Rijd vooral niet 
te hard, want er staan daar regel-
matig snelheids- en �itscamera’s. 
Uniek is ook dat de hoogte van een 
Zwitserse snelheidsbekeuring wordt 
berekend aan de hand van iemands 
jaarinkomen.

Zwitserland is verdeeld in kantons en 
is meertalig: er zijn Duitse, Franse, 
Italiaanse en Retro romaanse regio’s. 
Bovenal is Zwitserland een prachtig 
veelzijdig land om te ontdekken in al 
haar facetten. Met de hoofdstad Bern 
die bekend staat als de fonteinstad, 
het �nanciële centrum gevestigd in 
Zürich, romantische bergdorpjes en 
indrukwekkende watervallen in de 
Alpen en de mondaine plaatsen 
Genève en Lausanne aan het Meer 
van Genève, ook wel in het Frans Lac 
Léman genoemd. Niet voor niets 
verlangde Heidi uit het gelijknamige 
boek van de schrijfster Johanna Spyri 
(1827-1901), tijdens haar verblijf in 
Frankfurt voortdurend naar haar 
bergen met de schone berglucht, die 
zo karakteristiek voor dit bekoorlijke 
land zijn. En geef haar eens ongelijk! 

Van alles te doen, wel wandel- 
waarschuwing voor smeltende 
gletsjers
Zwitserland biedt qua natuur van 
alles en ligt alleen niet aan zee, maar 
heeft talloze meren en rivieren. Het is 
een uitstekend vakantieland en 
walhalla voor sport, cultuur- en 
natuurliefhebbers. Met de Alpen is 
Zwitserland in de winter een geliefd 
wintersportoord, terwijl wandelaars 
in de zomer aan hun trekken komen 
aan de vele wandelroutes in de 
ongerepte natuur. Let wel: recentelijk 
was in diverse media te lezen, dat er 
een waarschuwing geldt op 
bepaalde plekken voor smeltende 
gletsjers, die een gevaar op kunnen 
leveren voor wandelaars. Verzeker u 
daarom van tevoren of u in de buurt 
van een bepaalde gletsjer kunt 
begeven. Zwitserland biedt echter 
meer dan genoeg alternatieven. Ruig 
of lie�ijk: Zwiserland is het allemaal. 
Niet voor niets hanteert het Zwitsers 
Toerismebureau ‘My Switzerland’ de 
slogan “Wij zijn toe aan Zwitserland”. 
Te veel om op te noemen, daarom 
een kleine greep uit wat beziens-
waardigheden.  

Nationale Parken
Zwitserland beschikt over 19 natio-
nale parken. Een van deze parken is 

het Nationaal Park in Engadin, een en 
al natuurschoon en het oudste park 
van Zwitserland dat in 1914 werd 
opgericht. Het park bestrijkt een 
oppervlakte van 170 m2 met maar 
liefst 80 kilometer aan wandelpaden.  
Met veel wild dat hier leeft als steen-
bokken, gemzen, marmotten en 
steenadelaars. Er worden veel (geor-
ganiseerde) excursies in dit park 
gehouden.  

Wildwaterraften
Wie meer een sportief verblijf wenst 
met spectaculaire spanning en 
sensatie, kan denken aan wildwater-
raften op bijvoorbeeld rivier de Inn, 
nabij de Oostenrijkse grens. De rivier 
stroomt door de fraaie natuur en 
kent ook rustige stromingen.  

Watertoren van Europa
Met de vele meren en rivieren die het 
land herbergt, wordt Zwitserland ook 
wel de ‘watertoren van Europa’ 

genoemd. Kom deze watertoren zelf 
zien, er is menig prachtig meer of 
rivier te ontdekken. 

Gotthardpas
Velen die met de auto op doorreis 
zijn, kennen de 17 kilometerlange 
Gotthardtunnel. Wie echter meer tijd 
heeft, kan ook eens boven over de 
Gotthardpas rijden (wel erg steil: 
voorzichtig rijden en af te raden met 
caravan) en genieten van het ruige 
berglandschap met spectaculaire 
hoogten en watervallen. 

Voor wie meer informatie zoekt over 
wat er te doen en te zien is in Zwit-
serland: kijk eens op: www.myswit-
zerland.com/nl-nl/. Let op: als u met 
de auto reist, is een tolvignet vereist 
voor Zwitserland. Dit is onder andere 
verkrijgbaar bij de ANWB.

Diverse bronnen, onder meer
MySwizerland.com.  

Val voor de charmes van veelzijdig Zwitserland: een uniek land in Europa 

Bergdorpjes in de Alpen. Foto’s: Bart Jonker.

Veel mooie plekjes aan de Zwitserse meren.

Waterval boven op de Gotthardpas.
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Regio - Nederland is opgeschaald 
naar niveau 2 en heeft o�cieel te 
maken met een watertekort. De 
opschaling betekent dat de verdeling 
van het zoetwater landelijk wordt 
bekeken. Het Hoogheemraadschap 
van Rijnland zit al een aantal weken 
in fase 2 van het eigen calamiteiten-
bestrijdingsplan Droogte. Er is een 
aanhoudende hoge watervraag in 
ons gebied en er is op 13 juli 2022 
besloten om de Klimaatbestendige 
Wateraanvoer (KWA) in werking te 
zetten. Dat betekent dat we zoet-
water uit het Amsterdam-Rijnkanaal 
naar West-Nederland pompen.

De verdringingsladder
Wat betekent deze landelijke opscha-
ling nu feitelijk voor het gebied van 
Rijnland? ‘Wij proberen al weken met 
kunst en vliegwerk de boel zoet te 
houden’, zegt Rene van der Zwan, 
adviseur droogte van Rijnland ‘en dat 
blijft de komende periode ook zo. 
Voor ons is het belangrijkste onze 
keringen goed te houden en we 
proberen met de aanvoer van zoet 
water van het midden naar west 
Nederland de verzilting tegen te 

gaan. De landelijke opschaling heeft 
bij ons nog geen e�ect, de situatie 
was al precair en blijft dat, het helpt 
alleen wel om de urgentie nog meer 
te onderstrepen.’ De belangrijkste 
prioriteit zijn onze dijken en kades, 
de droogte kan leiden tot scheuren 
of gaten en die inspecteren we 
regelmatig. 

Wat de inwoners van ons gebied er 
wel van merken zijn beperkingen bij 
een aantal sluizen. Het beperkt open 
gaan van de sluizen heeft te maken 
met verzilting. Vanuit de Noordzee, 
maar ook vanuit de grond dringt 
zoutwater zich op door het tekort 
aan zoetwater. Zout water is schade-
lijk voor agrarische gewassen en de 
natuur. Maar het kost ook meer 
moeite om drinkwater te maken van 
zout water. Om deze verzilting tegen 
te gaan is het nodig om een deel van 
de sluizen zoveel mogelijk dicht te 
houden, vervelend voor de scheep-
vaart, maar helaas echt noodzakelijk. 
De sluis bij Spaarndam wordt al 
beperkt geschut, oftewel gaat nog 
maar beperkt open, en daar komen 
nu ook sluizen bij de regio van 

Alphen aan de Rijn.

Stremming Rietveldsluis
De huidige droogtecalamiteit nood-
zaakt Rijnland om alternatieve 
aanvoer van zoet water te organi-
seren. Inlaten vanuit de Gouwe is niet 
meer mogelijk vanwege het zoutge-
halte en er wordt vanaf de Oude Rijn 
water aangevoerd naar deze polders. 
De Papenvaart verzorgt de aanvoer 
vanuit de oude Rijn, naar Boskoop en 
een deel van Waddinxveen, maar dit 
blijkt niet voldoende te zijn. Rijnland 
wil nu via de Oostvaart extra water 
aanvoeren naar de Rietveldse polder, 
Ambachtspolder, Laag Boskoop en 
de Voorofsepolder.

Door de verzilting op de Gouwe is 
extra aanvoer van zoet water naar de 
polders aan de westzijde van de 
Gouwe noodzakelijk. Er wordt water 
ingelaten via de Oostvaart in Hazers-
woude en bij de Oostvaartsluis wordt 
een hevel geplaatst. Het scheep-
vaartverkeer wordt hier niet door 
gehinderd. Bij de Rietveldsluis is een 
hevel niet mogelijk. Deze sluis is 
daarom per 5 augustus iedere avond 

en nacht gestremd van 21.00 tot 8.00 
uur. Het scheepvaartverkeer kan 
alleen overdag gebruik maken van 
de sluis.

Zwemwater wordt op steeds meer 
plekken slechter
Door het inwerkingtreden van de 
KWA kunnen wij ons gebied niet 

meer spoelen, omdat we dan zoet-
water verliezen. Dat heeft tot gevolg 
dat blauwalg toeneemt en helaas 
ook steeds meer zwemwaterlocaties 
worden afgekeurd. Wie wil gaan 
zwemmen in natuurwater doet er 
goed aan om op zwemwater.nl te 
kijken op welke locaties dit nog veilig 
kan.

Watertekort naar niveau 2: wat betekent dit voor de waterverdeling?

Medewerkers van Rijnland inspecteren de dijken regelmatig met deze droogte.
Foto aangeleverd door Hoogheemraadschap Rijnland.

Regio – De sterk gestegen hypotheek-
rente in combinatie met de toren-
hoge huizenprijzen zorgen de laatste 
maand voor een impasse op de 
woningmarkt, zo blijkt uit een ana-
lyse van De Hypotheker. Het aantal 
hypotheekaanvragen voor de aan-
koop van een woning daalde in juli 
met maar liefst 28 procent in vergelij-
king met de maand ervoor. Ten op-
zichte van een jaar geleden is de af-
name zelfs 32 procent. Oriënteerders 
op de woningmarkt lijken de aan-
koop van een woning – ondanks 
tekenen dat de woningmarkt iets 
afkoelt – uit te stellen tot de hypo-
theekrente weer is gedaald of het 
aanbod betaalbaarder wordt. Zij zien 
nog weinig verbetering in hun situ-
atie op de woningmarkt, zo blijkt uit 
onderzoek van PanelWizard in op-
dracht van De Hypotheker. Zo heb-
ben of verwachten nog altijd 7 op de 
10 mensen die binnen nu en twee 
jaar een woning willen kopen, proble-
men met (te) hoge huizenprijzen. 
Meer dan de helft ervaart bovendien 
dat er (veel) te weinig aanbod is in de 
prijsklasse waarin zij zoekt.

Ondanks dat oriënteerders met 
concrete plannen om een eerste of 
volgende woning te kopen voorlopig 
de kat uit de boom kijken, zien zij 
langzaam wel iets veranderen op de 
oververhitte woningmarkt. Zo geeft 
13 procent van hen aan te merken 
dat de markt iets minder over-
spannen wordt, 7 procent dat er 
minder biedingen en concurrentie is 
en geeft 6 procent aan dat zij vaker 
naar een bezichtiging kunnen.

Er zijn volgens De Hypotheker meer 
tekenen van een licht afkoelende 
woningmarkt. Zo zwakt de stijging 
van de huizenprijzen af: in het 
tweede kwartaal is de gemiddelde 
verkoopprijs gestegen met 10,6 
procent in vergelijking met hetzelfde 
kwartaal vorig jaar.
Eerdere kwartalen lagen deze prijs-
stijgingen nog rond de 20 procent. 
Dit is ook terug te zien in het gemid-
delde hypotheekbedrag. Dit nam in 
de maand juli (311.000 euro) bijna 5 
procent af ten opzichte van dezelfde 
maand een jaar geleden (326.000 
euro).

Lagere leencapaciteit niet terug te 
zien in huizenprijzen
Door de sterk gestegen hypotheek-
rente, de aanhoudende hoge huizen-
prijzen én de angst voor een econo-
mische recessie lijkt de woningmarkt 
momenteel in een impasse beland. 
“Door de hogere hypotheekrente 
kunnen woningzoekenden op dit 
moment minder lenen. Hierdoor 
staat de betaalbaarheid van 
woningen nog verder onder druk, 
zeker aangezien de lagere leencapa-
citeit – mede door de krappe 
woningmarkt – nog niet terug te zien 
is in lagere huizenprijzen”, zegt René 
Lünnemann, franchisenemer van De 
Hypotheker in Haarlem. “Uit ons 
onderzoek blijkt dat de helft van de 
oriënteerders die binnen twee jaar 
een woning wil kopen op zoek is naar 
een woning tot 349.000 euro, terwijl 
de gemiddelde verkoopprijs in het 
tweede kwartaal van 2022 op 
448.000 euro lag. De licht afkoelende 
woningmarkt is een gezonde ontwik-
keling, maar aangezien de huizen-
prijzen nog steeds sterk stijgen 
moeten we niet te vroeg juichen. Het 

is cruciaal dat de aandacht niet 
verslapt en het tekort aan woningen 
urgent op de agenda blijft.”

1 op de 5 Nederlanders wil binnen 
nu en twee jaar verhuizen naar een 
koopwoning
Ruim een vijfde van de Nederlanders 
zou binnen nu en twee jaar naar een 
(eerste of volgende) koopwoning 
willen verhuizen, zo blijkt uit het 
onderzoek. Driekwart van hen geeft 
hierbij aan bereid te zijn om een 
concessie te doen door langer te 
wachten met het kopen van een 
woning en een kwart zegt al langer 
dan een jaar op zoek te zijn. Vier op 
de tien Nederlanders ervaren (nog 
steeds) dat er een kleiner aanbod is 
in de prijsklasse waarin zij zoeken in 
vergelijking met het begin van hun 
zoektocht, terwijl een derde aangeeft 
dat er sindsdien meer biedingen zijn 
en meer concurrentie is. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat driekwart 
van de oriënteerders bereid is om te 
overbieden (74 procent).

Bron: De Hypotheker.

Sterk gestegen hypotheekrente zorgt voor impasse op woningmarkt

Zandvoort - Stichting Duinbehoud 
heeft een formeel verzoek ingediend 
bij de provincie Noord-Holland voor 
wijziging van de natuurvergunning 
van het Circuit Park Zandvoort.

Duinbehoud vraagt om de toege-
stane uitstoot van stikstof met mini-
maal 50% terug te brengen door 
over te schakelen op schone auto’s. 

Het Circuit Park Zandvoort heeft in 
2019 van de provincie Noord-Holland 
vergunning gekregen om jaarlijks 
meer dan 6 ton stikstof uit te stoten. 
Deze stikstof komt terecht in het 
naastliggende natuurgebied. Als 
gevolg hiervan raken kruidenrijke 
vegetaties overwoekerd en kunnen 

de natuurdoelen niet worden gerea-
liseerd, aldus Duinbehoud. 
  
Op basis van het landelijk stikstofbe-
leid zijn rijk, provincie en gebiedspar-
tijen op zoek naar mogelijkheden om 
de stikstof uitstoot te verminderen. 
Naar de mening van Stichting Duin-
behoud zullen alle sectoren binnen 
de samenleving hier een bijdrage 
aan moeten leveren. Dus ook het 
Circuit Park Zandvoort. 

Stichting Duinbehoud ziet twee 
mogelijkheden voor aanpassing van 
de vergunning. 
1. In de vergunning wordt de moge-
lijkheid geboden om op 25 dagen 
per jaar evenementen te organiseren 

met auto’s zonder katalysator. 
Bekend is dat auto’s zonder kataly-
sator veel meer stikstof uitstoten dan 
auto’s met katalysator. Dit kan een 
factor 5 tot 10 schelen. Door alle 
auto’s te voorzien van een katalysator 
kan de stikstof uitstoot met meer dan 
een kwart worden verminderd. 
2. In de vergunning wordt de moge-
lijkheid geboden om op 237 dagen 
per jaar met reguliere (benzine) 
auto’s gebruik te maken van het 
Circuit Park Zandvoort. Dit gebruik 
veroorzaak een grote uitstoot van 
stikstof. In het kader van de energie-
transitie en gezien de snelle ontwik-
keling van het gebruik van elektri-
sche auto’s ligt het in de rede om dit 
aantal dagen terug te brengen naar 

nul en volledig om te schakelen naar 
elektrisch rijden, vindt Stichting 
Duinbehoud. Zij stelt dat door deze 
maatregel de stikstofuitstoot met 
meer dan een kwart kan worden ver-

minderd. Met als bijkomend e�ect 
dat ook de (dagelijkse) geluidhinder 
door het gebruik van het Circuit Park 
Zandvoort drastisch wordt vermin-
derd.

Duinbehoud verzoekt de provincie om wijziging 
natuurvergunning Circuit Park Zandvoort

Duinen. Foto Bigstock.

Activiteiten en cursussen 
bij de Pauwehof 

Heemstede - De Pauwehof is 
een ontmoetings- en activitei-
tencentrum voor ouderen, waar 
veel activiteiten en cursussen 
worden georganiseerd. Het is 
een samenwerking tussen de 
Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Heemstede en WIJ 
Heemstede. Voor u is het de plek 
om leeftijdgenoten te ontmoe-
ten en samen creatief, educatief 
of actief bezig te zijn in een ge- 
zellige en gemoedelijke sfeer. 
Kijkt u op www.wijheemstede.nl 
voor meer informatie over alle 
activiteiten en cursussen in de 
Pauwehof. Adres: Achterweg 19 
in Heemstede. 
Contact: 023 - 528 60 22 of 
pauwehof@wijheemstede.nl. 
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Varens
Een plant die een bijzondere plaats inneemt in de botanische wereld is toch wel de varen, een typi-
sche plantensoort die u regelmatig in het bos aantreft. Wist u dat varens al zo’n 300 miljoen jaar 
geleden veelvuldig groeiden, getuige de afdrukken van de plant in gevonden fossielen? Soms wel 
tot 30 meter hoog. Een varen is sowieso uniek, want de plant heeft nooit bloemen en daardoor 
geen zaad. Een varen plant zich namelijk voort via sporen. Deze sporen worden gevormd in 
sporendoosjes die zich bevinden aan de onderkant van de geveerde bladeren (vanaf augustus). In 
de herfst sterft de plant boven de grond af en wordt de productie van de zomer opgeslagen in de 
wortelstok. In Nederland komen 24 soorten varens voor. Hier in het bos wordt dikwijls de adelaars-
varen (Pteridum aquilinum) aangetro�en. Deze varen doet zijn naam eer aan door de wijd uitge-
spreide uitgewaaierde groene bladerendekken, die aan een vliegende adelaar doen denken. Deze 
varen kan tamelijk groot worden in de hoogte (tot wel 3 meter of zelfs hoger) en in de breedte, 
waardoor die overheersend wordt. Door de agressieve groei neemt deze plant veel ruimte in 
beslag en verdringt andere planten. Snoeien en inperken zijn daarom noodzakelijk. Vooral nu zijn 
deze varens in vol ornaat te zien, wel een prachtig gezicht. De plant gedijt goed in loof- en naald-
bossen en op veengronden.

Libel
Vooral in de nabijheid van water ziet u in deze maand veel libellen vliegen, vaak in verschillende 
fraaie kleuren. Zoals de eerdergenoemde varens zo’n beetje de oudste planten op deze aarde zijn, 
geldt voor libellen dat ze een van de oudste insecten zijn. Nederland kent 40 soorten libellen en
20 soorten van de aan deze familie verwante waterju�ers. Libellen zijn echter betere vliegers dan 
waterju�ers. Libellen zijn nu ook vaak in de tuin waar te nemen. Ze zijn te zien tijdens de zomer-
maanden en geduchte jagers. Tijdens hun vlucht jagen ze op kleine insecten. Soms zie je twee 
libellen aan elkaar vliegen, de zogenaamde ‘tandem’. Dit is een paringsritueel van het man-netje en 
het wij�e. De eitjes van de libel worden onder water gelegd. Hieruit kruipen de ‘nimfen’, die onder 
water leven tussen de waterplanten en zeer roofzuchtig zijn. Ze eten van alles, zelfs kikkervisjes. 
Een nimf is pas volgroeid na een jaar. Ze kruipen dan langs een plantenstengel omhoog en 
vervellen, waarbij de vleugels verschijnen. Na het drogen vliegen ze als libel weg. Een libel leeft 
ongeveer een maand.

Koningsvaren, let op: wettelijk beschermd
Een andere varen die u kunt tegenkomen – 
hetzij in mindere mate dan de adelaarsvaren –
is de gracieuze koningsvaren (Osimundo 
regalis).
Deze varen groeit als een koningskroon de 
hoogte in, tot wel twee meter hoog of hoger.
De koningsvaren kwam vroeger zeer algemeen 
voor, maar kwam helaas vaak op de compost-
hoop terecht ten behoeve van de orchideeën-
kweek.
Dit heeft ertoe geleid dat deze soort aanzienlijk 
in aantal is afgenomen. In onze omgeving komt 
die nog wel hier en daar voor. De koningsvaren 
wordt beschouwd als bedreigde soort en is 
wettelijk beschermd, dus niet weghalen als 
deze in uw tuin groeit. 

Gehakkelde aurelia
Deze fraaie gehakkelde aurelia (Polygonia c-album) werd ook in het bos aangetro�en. De gehak-
kelde aurelia wordt ook wel kommavlinder genoemd,  vanwege zijn witte kommavorm aan de 
onderrand van de vleugel. Opvallend zijn de vrij gekartelde vleugels, waaraan de vlinder zijn naam 
dankt.
De vlinder is een lid van de schoenlappersfamilie, waartoe onder andere ook de atalanta, de kleine 
vos, de dagpauwoog en de distelvlinder behoren. Het is nu een algemene vlinder die verspreid 
over het hele land voorkomt. Dit was echter niet altijd zo. Tot de jaren tachtig van de vorige eeuw 
werd de soort weinig waargenomen in het noorden en westen van het land, maar sinds die tijd 
heeft de gehakkelde aurelia zich steeds verder uitgebreid vanuit het zuiden. Het mannetje verde-
digt zijn territorium en jaagt andere vlinders weg. Overigens is zijn territorium niet groot, ca. 12 m2.

Wilde lijsterbes
Een opvallende struik met de kenmerkende trosjes van oranje tot rode bessen: de wilde lijsterbes 
(Sorbus aucuparia). De wilde lijsterbes behoort tot de rozenfamilie. (Rosaceae). In de voorzomer 
bloeit de wilde lijsterbes met witte bloempjes. De wilde lijsterbes kan wel een hoogte bereiken van 
negen meter. De besjes worden graag gegeten door lijsters (vandaar de naam lijsterbes) en andere 
vogels. Toch zijn de bessen licht giftig, oppassen met kinderen en huisdieren dus.

Groene omgeving een ware zegen: kijk eens wat mooi! 

Adelaarsvaren op Leyduin.

Rustende libel.

De fraaie gehakkelde aurelia.

Wilde lijsterbes.

De koningsvaren geniet in Nederland een 
beschermstatus.

Tekst en foto’s: Bart Jonker

Bloemendaal/Heemstede – De omgeving waarin we wonen is gezegend met veel groen en 
dat maakt het juist zo prettig wonen. Binnen een kort tijdsbestek bent u aan het wandelen in 
bossen als Middenduin, Koningsduin, de Waterleidingduinen, Leyduin of Wandelbos Groenen-
daal. Wie zijn ogen goed de kost geeft ontdekt veel en leert over het leven in het bos. Enkele 
zaken die u tegen kunt komen tijdens het wandelen worden hieronder uitgelicht. Sommige 
�ora en fauna zijn eveneens in de tuin waar te nemen.




