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Door Harry Opheikens 

Heemstede - Hoe toepasselijk was 
de entree van wethouder Eveline 
Stam door met een bootje van ‘NJV 
de Haven’ de haven binnen te varen 
om vervolgens op de vaste nieuwe 
steigerwal van bamboehout de vele 
belangstellenden toe te spreken om 
de haven o�cieel te gaan openen. 

In 1916 werd in Heemstede vanuit 
het Spaarne een kanaal naar het 
westen gegraven dat lange tijd 
diende om kolen naar de nieuwe 
Heemsteedse gasfabriek te transpor-
teren; zand en schelpen vanuit duin-
afgravingen gingen per schip de 
andere kant op, het ontstaan van een 
heuse haven. Langzamerhand ver-
dween de industrie en vond er geen 
transport meer plaats via water en 
werd de haven vooral gebruikt voor 
pleziervaart. 

In 2014 stond de haven op de agen-
da van de gemeente: “Het college 
ziet het ontwikkelen van de Haven 
als een kans voor de lokale econo-
mie, recreatie en toerisme.’ Trots was 
dan ook wethouder Eveline Stam in 
haar toespraak op de samenwerking 
tussen gemeente en bewoners bij 

het tot stand komen van de huidige 
uitstraling van de haven.  

Havenlab
In 2015 begon een groep bewoners 
met allerlei expertises na te denken 
hoe de haven aan te kleden. Zij 
vormden samen het ‘Havenlab’, 
dachten na over de (technische) 
mogelijkheden en wensen van 
buurtbewoners, vanaf 2016 was ook 
het bouwproject Havendreef gestart. 
Er werden bewonersbijeenkomsten 
georganiseerd met ieder zijn/haar 
wensen en vraagtekens. 

Haven aantrekkelijk punt
De haven moest weer een aantrek-
kelijk punt worden om te bezoeken. 
Taak van de gemeente was vooral 
om ‘goed te luisteren’. Deze samen-
werking tussen gemeente en burgers 
leverde in 2019 een prachtig haven-
plan op, geschikt voor bootjes, 
wandelen, evenementen, horeca en 
sloepverhuur (zit er aan te komen). 

Blusboot
Om de opening extra kracht bij te 
zetten kwam uit Zaandam de blus-
boot van ‘Stichting Blusboot De 
Weer’. Met een zeskoppige beman-
ning was de boot ’s morgens om 10 

uur uit Zaandam vertrokken en via 
het Spaarne door Haarlem in onze 
haven aangekomen.
De boot heeft een lange geschie-
denis. Na een stevige brand in 
Zaandam in 1954 (pakhuizencom-
plex  Zaansche Feem) besloot de 
toenmalige burgemeester een blus-
boot te laten bouwen en op 6 okto-
ber 1958 werd de boot overgedragen 

aan de brandweer van Zaandam. In 
2015 is hij uit de vaart genomen en 
wordt alleen nog maar bij evene-
menten ingezet, zoals deze vrijdag 
15 juli in de Haven van Heemstede. 
Met een druk op de knop door 
diverse mensen van het Havenlab en 
Eveline Stam werd de blusboot in 
werking gezet. Dat gaf een fraai 
schouwspel.

Feestelijke opening van de haven, de trots van Heemstede

Feestelijke opening met wethouder Eveline Stam (rechts met microfoon). Foto’s Harry Opheikens.

De blusboot trakteerde op een mooi schouwspel.

Winnaar 
kruiswoordpuzzel 
Heemstede - De prijswinnaar 
van de kruiswoordpuzzel van 
vorige week is bekend. Er waren 
weer vele inzenders in de race 
voor de felbegeerde gevulde 
boodschappentas van Albert 
Heijn. De juiste oplossing is: ‘Een 
mooie dag maak je zelf’. Uit de 
loting van juiste oplossingen is 
Ben Willemse de gelukkige 
winnaar geworden van de goed-
gevulde AH-boodschappentas, 
af te halen bij de Albert Heijn-
vestiging aan de Blekers-
vaartweg 57 te Heemstede. De 
winnaar is op de hoogte 
gebracht. Gefeliciteerd met uw 
prijs! Volgende week weer een 
nieuwe kruiswoordpuzzel met 
nieuwe kansen.

Winnaar Chefs 
Zomermenu 
Restaurant Inheems
Heemstede - Op de redactie ontvin-
gen we een lawine aan mails om mee 
te dingen naar het gratis Chefs Zomer-
menu van Restaurant Inheems voor 2 
personen. Uit deze stapel is in samen-
spraak met chef-kok Bas Pieterse van 
Restaurant Inheems aan de Zand-
voortselaan 127 in Heemstede een 
winnaar getrokken. De gelukkige 
winnaar is Inge van der Aart gewor-
den, zij mag met iemand gaan genie-
ten van het heerlijke Chefs Zomer-
menu. De winnares is geïnformeerd. 
Gefeliciteerd met uw prijs!
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ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens

De huidige Binnenweg 55 heeft een korte bouwge-
schiedenis, gebouwd in 2009. Het pandje daarvoor 
kende al bewoning in 1913, blijkt uit een overlij-
densadvertentie van Gezina Agatha Stout in het 
Haarlems Dagblad van 29 december 1913. In 1916 
is het wederom een overlijdensadvertentie die vertelt wie de bewoners 
toen waren, Johannes Janssen Schmidt overleed op 1 april 1916. Leven en 
dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, want op 12 september 1919 
werd Wilhelmina Catharina Maria geboren, dochter van H.J.M. Jansen 
Schmidt en C.J. Jansen Schmidt-Mul. 
Wederom vertelt een overlijdensadvertentie (28 mei 1921) de volgende 
bewoners van nummer 55. Op 57-jarige leeftijd overleed Sake Age Witte-
veen, zijn weduwe Johanna Maria Smit blijf op Binnenweg 55 wonen. Ze 
overlijdt op 12 januari 1935.  
De gezusters Witteveen hebben een naaiatelier ‘Maison Witteveen’ en 
vragen in advertenties om ‘naaimeisjes’ en/of hulp in de huishouding tot 
begin jaren 30. 
Hoewel de familie Witteman op Binnenweg 55 blijft wonen, wordt er niets 
meer gemeld over Maison Witteman. 
In het adresboek van Heemstede van 1 januari 1940 wordt schilder 
Hermannus Johannes Antonius Witteveen en onderwijzeres mej. M.H.A. 
Witteveen op Binnenweg 55 genoemd. Op 8 mei 1940 gaan Hermannus 
Johannes Antonius Witteveen en Francisca Helena de Graa� in ondertrouw 
en zijn getrouwd op 29 mei 1940. Hermannus overlijdt op 25 april 1953, zijn 
weduwe blijft op Binnenweg 55 en wordt in het adresboek van Heemstede 
van 1 november 1957 genoemd als pedicure. 
Begin jaren 60 is diepdrukker Adrianus Jacobus Leuven de bewoner van 
Binnenweg 55, niet geheel onverwacht, want hij blijkt getrouwd te zijn met 
de weduwe Witteveen. Dat komt terug in de rouwadvertentie van Adrianus 
als hij op 4 juli 1974 overlijdt, zijn echtgenote is Francisca Helena Leuven-
de Graa�.  
In 1984 is er een uitbreiding en verbouwing van het winkelpand Binnenweg 
55 in opdracht van Pierre Duncker. Hij heeft een bontmodezaak tot 1993.
In 1994 opent Edelsmit Agusto zijn deuren in het oude pandje dat in 2009 
gesloopt wordt voor nieuwbouw. Agusto heropent in maart 2010. 
De nu-foto van Harry Opheikens is van 17 juli 2022. De toen-foto komt uit 
een bouwtekening van 1992. 

Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van de Binnenweg 
hebben, dan kunt u terecht via heemsteder@hvhb.nl (H. Opheikens).
Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder).  

Binnenweg toen en nu (26)

ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 24 juli, 10u.
Ds. N. Scholten.
Dienst te volgen via:
www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 21 juli, 9u.
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh. 
Vrijdag 22 juli, 9u. 
Eucharistieviering. 
Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Zondag 24 juli, 10u.
Eucharistieviering.
Voorganger  nog niet bekend.

Alle vieringen zijn te volgen via 
live-stream: 
www.parochiesklaverblad.nl

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Elke dinsdag, 9u. Eucharistieviering, 
pater Tristan Perez.
Woensdag 20 juli, 10u. Viering hart 
voor ouderen, pastor Rob Verhaegh.
Woensdag 20 juli, van 11.30 tot 
12.30., Uitstelling van het Allerhei-
ligste en mogelijkheid tot stille 
aanbidding, pater Tristan Perez.
Zondag 24 juli, 10u.
Eucharistieviering pater Tristan 
Perez.
Zondagavond 24 juli, 18.45u. 
Plechtig Lof, pastor Rob Verhaegh, 
m.m.v. E.J. Eradus, orgel.
Het secretariaat is beperkt ge-

opend op vrijdag van 9-12 uur, 
023-5286608, info@olvh.nl.
www.parochiesklaverblad.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 24 juli, 10u.
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 24 juli, 10u.  
Ds. P. Terpstra ( mmv de Cantorij).
De diensten zijn ook online te 
volgen via YouTube en kerkomroep 
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 24 juli, geen dienst.
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 24 juli, 10u.
Voorganger Ds. H.E.G. Reefhuis, 
Santpoort.
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

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Haarlemmermeer - Lyka is een krui-
sing herder van nog maar 4 jaar oud. 
Zij verblijft inmiddels al meer dan 
200 dagen in de Dierenopvang Haar-
lemmermeer, terwijl de gemiddelde 
verblijfsduur 40 dagen is. Hoe is dat 
zo gekomen? Lyka reageerde heel 
sterk op andere honden toen ze 
binnenkwam bij Dierenopvang Haar-
lemmermeer in Hoofddorp. Daar zijn 
de hondenmensen hard mee aan de 
slag gegaan.

Tegenwoordig kan ze soortgenoten 
al veel beter negeren en heeft ze 
enorm veel geleerd. Ze doet graag 
een ochtendwandeling aan de lange 

lijn om een beetje rond te snu�elen. 
Lyka is een hond die heel tevreden 
zou zijn als ze een terrein of groot erf 
(zonder dieren) kan bewaken maar 
daarnaast is ze ook enorm gek op de 
aandacht van mensen en kinderen. ’s 
Avonds wil ze dus heel graag bij haar 
gezin op de bank liggen en lekker 
knu�elen.

Lange wandelingen vindt Lyka dus 
wel leuk maar vooral als ze daar geen 
andere honden tegen komt. Een 
nieuwe eigenaar zou dus plekken en/
of tijdstippen moeten zoeken waar 
dat mogelijk is. Lyka is heel graag aan 
de slag met de baas, bijvoorbeeld 

speur- en hersenwerk of gehoor-
zaamheidstraining. Ook water oefent 
een grote aantrekkingskracht op 
haar uit. 

Lyka heeft de harten van haar verzor-
gers gestolen maar nu doen ze toch 
voor haar een noodkreet: welke 
herderliefhebber kan Lyka bieden 
wat ze nodig heeft? U krijgt er echt 
heel veel liefde en knu�els voor 
terug.

Neem voor een kennismaking 
contact op met Dierenopvang Haar-
lemmermeer, 088 – 811 34 30,
sdo@dierenbescherming.nl. 

Eigen haard is goud waard: Lyka zoekt een baasje

Lyka. Foto aangeleverd door 
Dierenopvang Haarlemmermeer.





4 inderegio.nl • 20 juli 2022NIEUWS

Heemstede - Eeuwen terug was het 
de normaalste zaak van de wereld: 
slapen op een matras gemaakt van 
natuurlijke materialen. Een matras 
van zuivere natuurlijke materialen 
draagt bij aan een gezonde nacht-
rust, maar zijn ook milieuvriendelijk. 
Maar waarom is slapen op natuurlijke 
materialen beter dan slapen op 
synthetische materialen? 

Synthetische materialen zijn lucht- 
en waterdicht. Schuimmatrassen 
hebben een open celstructuur, die 
eigenlijk ze net als sponzen maakt. 
Een spons absorbeert en houdt 
vocht vast: dit zijn buitengewoon 
slechte eigenschappen voor uw 
nachtrust.
Matrassen gaan hiervan broeien, met 
een grote ergernis en vaak gehoorde 
klacht als gevolg overmatige transpi-
ratie.

Bedden van het merk Ecolife worden 
nog steeds gemaakt op de traditio-
nele manier. Bij de vervaardiging van 
deze boxsprings gebruikt men 
uitsluitend natuurlijke, duurzame en 
biologische materialen die lange tijd 
meegaan.

Agave, katoen, bamboe, linnen en 
vlas zorgen samen voor een gezond 
slaapklimaat ook is de levensduur 
hierdoor ook vele malen langer dan 
bij matrassen van synthetische mate-
rialen. En heerlijk koel in de zomer en 
behaaglijk warm in de winter.

 Als u een Ecolife boxspring aanschaft 
kiest u bewust voor een betere en 
duurzamere wereld naast lekker 
slapen geeft dit een extra goed 
gevoel.

Momenteel heeft Ecolife Store 
Heemstede een aantrekkelijke sale 
een keer per jaar worden alle show-
room modellen vervangen met 40% 
extra voordeel om de showroom 

iedere keer weer te laten inspireren 
voor het nieuwe winter seizoen.

Natuurlijk slapen met een goed 
gevoel en showroommodellen voor 
een prijs die je niet verwacht. Ecolife 
Store Heemstede is gevestigd aan de 
Binnenweg 46. 
U kunt ook een kijkje nemen op de 
website ecolifeheemstede.nl voor de 
volledige collectie.

Ontdek bij Ecolife Heemstede natuurlijk slapen 
voor een betere nachtrust en een goed gevoel

Een goede nachtrust op natuurlijke materialen bij Ecolife Store Heemstede. 
Foto: aangeleverd.

Het schip Olifant. Foto: Eric van Westerloo.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Jaren lag het schip met 
de naam Olifant in de haven van 
Heemstede. Het werd aldaar ge-
doogd door de gemeente. Voor-
waarde was o.a. dat zodra het schip 
zou worden verkocht de ligplaats 
komt te vervallen. Na de renovatie 
van de haven is er geen plaats meer 
voor het lange schip. Er moest dus 
een oplossing vanuit de gemeente 
komen. Niet dat zij daartoe was 
verplicht, maar omdat er zolang is 
gedoogd dat de eigenaar tegemoet 
is gekomen.  

De gemeente zocht naar een nieuwe 
ligplaats. Zoals zo vaak met dit soort 
zaken, is het makkelijker gezegd dan 
gedaan. Men vond al snel een plekje 
tegenover het appartementencom-
plex Spaarneborgh, net naast de 
jachthaven aldaar. De gemeente had 
ooit vastgelegd dat er geen boten 
kwamen op dat stukje oever. Echter 
de bewoners van Spaarneborgh 
wilden o.a. door deze eerdere 

toezegging het schip niet voor hun 
deur. De havenmeester wilde aan-
vankelijk wel meewerken de Olifant 
zo nu en dan wat stroom te leveren 
om de motoren te starten. Later 
tekende ook hij bezwaar aan tegen 
de ligplaats. Het zou het uitzicht op 
Hageveld aan de overkant van het 
kanaal schaden.  

De gemeente trok de ligplaats in en 
bewoog daarna eigenaren van klei-
nere bootjes een andere plek te 
accepteren. Er moesten drie bootjes 
wijken voor de Olifant. Op 23 mei zou 
het schip dan eindelijk vertrekken uit 
de haven, waren het niet dat er nog 
geen aanmeer palen waren geslagen 
in de kanaalbodem. Kennelijk is de 
opening van de nieuwe haven op 15 
juli aanleiding geweest er nu spoed 
achter te zetten. De palen zijn ge-
slagen en is het schip nog voor de 
opening vertrokken en ligt nu aan de 
kop van de Matthijs Vermeulenlaan 
langs het Jaagpad. Waar een kleine 
zaak zich bijna twee jaar lang kan 
voortslepen.

Schip Olifant heeft eindelijk een 
nieuwe ligplaats gekregen

Met deze 5 tips rijd je zuiniger tijdens je vakantie
Heemstede/Bloemendaal – In 
Noord-Holland begon zaterdag 16 
juli de zomervakantie. Ga jij met de 
auto op pad? Met deze vier tips rij je 
een stuk zuiniger. Dat is �jn voor je 
portemonnee en voor het klimaat, 
want je stoot ook minder CO2 uit.

Als je met een volgeladen auto de 
Route du Soleil richting Zuid-Frank-
rijk a�egt, is het wel �jn om zo 
relaxed en zuinig mogelijk te rijden. 
Veel auto’s hebben handige 
systemen die je daarbij helpen, zoals 
de cruise control en ECO-modus. 
Hiermee kan je een stuk zuiniger 
rijden. Hoe en wanneer maak je 
gebruik van deze handige systemen? 
Hieronder vier tips:

1. Controleer of de ECO-modus 
aanstaat 
Met deze modus aan rij je een stuk 
zuiniger. De ECO-modus schakel je 
meestal in via een knopje op het 
middenconsole of op het dashboard. 
Staat de ECO-modus aan? Dan ben je 
klaar om te vertrekken.

2. Heb je een handgeschakelde auto 
met een schakelindicator? Maak er dan 
gebruik van 
De indicator geeft op het dashboard 
met een pijltje aan wanneer je het 
beste naar een hogere versnelling 
kan schakelen. Wanneer je deze 
aanwijzing volgt, kan je zo’n 5% 
zuiniger rijden. Heeft jouw auto geen 
schakelindicator? Schakel dan rond 
de 2.000 toeren naar een hogere 
versnelling.

3. Rij je lange stukken? Gebruik zoveel 
mogelijk de cruise control
De cruise control helpt je om auto-

matisch op dezelfde snelheid te 
rijden. Dat is niet alleen zuiniger, het 
rijdt ook relaxter. Gebruik de cruise 
control op stukken waar het rustig is. 
De cruise control zet je aan met een 
knop op het stuur of met een 
hendeltje aan de stuurkolom.

4. Heeft je auto een start-stopsysteem? 
Zorg er dan voor dat deze ook 
aanstaat. Hiermee schakelt de motor 
automatisch uit zodra de auto even 
stilstaat. Zo bespaar je brandstof. 
Meestal staat het start-stopsysteem 
standaard aan. Dat herken je aan het 
lampje op je dashboard. Heeft je 
auto geen start-stopsysteem en 
verwacht je dat je wat langer stil 
staat, zet dan de motor handmatig 
uit en start hem weer als je kan gaan 
rijden.

5. Doe voor vertrek de bandencheck
Zit jij nog in de inpak- en regelmodus 
voor je vertrek? Vergeet dan niet de 

bandencheck. Controleer of je 
banden de juiste spanning hebben 
en pomp ze zo nodig op.
Met de juiste bandenspanning rij
je namelijk veiliger, zuiniger en 
schoner.
Als je een reserveband hebt of met 
de caravan op vakantie gaat is het 
ook belangrijk om die banden op de 
juiste spanning te brengen.

Tips voor een duurzamer leven
Op http://lekkeropweg.nu vind je 
tips en handige video’s om zuinig te 
rijden. Door zuiniger te rijden be-
spaar je geld en wordt de CO2-
uitstoot verminderd. Dit draagt bij 
aan een beter klimaat.

Meer tips en informatie om klimaat-
bewust te leven vind je op:
http://Iedereendoetwat.nl.

Bron en beeld: Zuiniger op reis. Beeld 
aangeleverd door Lekkeropweg.nu.

BOHEEMS GLAS EN KRISTAL

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - De overeenkomsten zijn eigenlijk veel gemakkelijker te 
benoemen: glas en kristelglas zijn allebei doorzichtig en breekbaar .
Het grootste verschil is dat kristalglas, of kortweg kristal, glas is waar iets 
is aan toegevoegd om het minder breekbaar te maken. In de 17e eeuw 
begon men loodoxide aan het glas toe te voegen en tot op zekere hoogte 
wordt het glas dan minder breekbaar. Die toevoeging heeft er helaas niet 
toe geleid dat glaswerk onbreekbaar is geworden, het heeft er vooral toe 
geleid dat glaswerk steeds dunner heeft kunnen worden zonder meer 
breekbaar te zijn. 

Hoe kun je zien of het echt kristal is?
Bij kristallen glazen kijk je makkelijk door het glas heen, ten opzichte van 
’gewone’ glazen. Wanneer het licht goed op het glas valt en je gefocust 
naar het glas kijkt, zie je zelfs een regenboog door het kristal glas heen.
Ook voelt een kristallen object zwaarder aan dan een ander glas van 
dezelfde grootte.

Het verschil tussen glas en kristal
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Door Eric van Westerloo

Heemstede – De buurtbewoners van 
de Sportparklaan konden op 13 juli 
alvast een kijkje nemen in de leeg-
staande containerwoningen. De sta-
tushouders die rond 25 juli vanuit 
het asielzoekerscentrum in Ter Apel 
naar Heemstede komen, worden in 
deze containerwoningen van +/- 
30m2 gehuisvest. Er staat een bed, er 
is een keukentje, douche en toilet. 
Willen zij met meerderen bij elkaar 
zitten, dan is er een woonunit inge-
richt met een bankstel, tafels en een 
TV.

Uitnodiging niet in iedere bus
Burgemeester Nienhuis en wet-
houder Meerho� waren, samen met 
een aantal ambtenaren, aanwezig op 
het parkeerterrein van het sportpark 
om vragen te beantwoorden.

Een tiental buurtbewoners liet zich 
informeren. Helaas was maar bij een 
klein aantal huizen de uitnodiging in 
de brievenbus gevallen.

Nabijgelegen straten waren niet 
uitgenodigd ook de directe buurman 
HBC-tennis had geen uitnodiging 
ontvangen.

Toezegging van 9 maanden niet op 
papier
Buurtbewoners waren over het alge-
meen niet erg bezorgd, temeer daar 
24 uur per dag een beveiliger aan-
wezig zal zijn. Een enkeling trok de 
toezegging, dat na negen maanden 
de containers weer weggaan, in 
twijfel.
Deze toezegging is door het college 
diverse malen gedaan al staat dat 

niet op papier. Aan de gemeente en 
de woningcorporaties de taak de 
nieuwe Heemstedenaren aan een 
reguliere woning te helpen.
Lukt dat niet dan moet men iets 
anders bedenken voor de statushou-
ders. Mocht de druk na negen 
maanden vanuit de AZC’ s opnieuw 
sterk toenemen, dan wordt er moge-
lijk weer een beroep gedaan op 
Heemstede.

Jongeren kunnen statushouders 
wegwijs maken in Heemstede
De 16 statushouders die per 25 juli 
de containers betrekken komen uit 
diverse landen. Omdat er ook een 
aantal jongeren, dat woonruimte 
zoekt, in een aantal containers 
mogen wonen is het de bedoeling 
dat deze jongeren de statushouders 
een beetje wegwijs maken in 
Heemstede.

Statushouders en jongeren krijgen een wooncontainer van +/- 30m2

De containerwoningen worden bekeken door de omwonenden. Ingerichte containerwoning. Foto’s: Eric van Westerloo.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Het realiseren van een 
aantal appartementen in het voor-
malige postkantoor (Binnenweg160) 
heeft nogal wat voeten in de aarde. 
Ontwikkelaar Pentas had in goedver-
trouwen en na een gedegen voorbe-
reiding het gebouw aangekocht. Het 
past in het bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning bleek een 
kwestie van de procedures volgen. 

Hoe anders liep het. Een van de 
ambtenaren tipte de Historische 
Verenigingen. De verenigingen 
bepleitte dat het gebouw een 
gemeentelijke monumentenstatus 
moest krijgen. Het college steunde 
dit verzoek alsmede de gemeente-
raad en kende de monumenten-
status toe. De ontwikkelaar staat 
daarmee met de rug tegen de muur. 
In het gebouw kan, als het een 
monument blijft, niet zoveel meer. 

De kosten lopen intussen door en 
worden door de ontwikkelaar nu al 
geschat op €600.000,-. De voorver-
koop van woningen kan niet starten 
en ook de �nanciering staat op losse 
schroeven dit kan zelfs tot een faillis-
sement leiden. Gezien dit laatste is er 
spoed gewenst, daarom daagde 
Pentas de gemeente in kortgeding. 

De eis, start met de aanvraag 
omgevingsvergunning 
De wens van Pentas is starten met de 
omgevingsvergunning om tijd te 
besparen. Zij maakt een zeer grote 
kans vervolgrechtszaken te winnen. 
Wachten totdat de hoogste rechter 
vonnis wijst kan twee jaar of langer 
duren. Veel draait om artikel 5.3. in 
de erfgoedverordening van de 
gemeente.
Hierin staat: “Teneinde voor aanwij-
zing als gemeentelijk monument in 
aanmerking te kunnen komen, dient 

de onroerende zaak niet reeds eerder 
door het college wegens  het 
ontbreken van vol-doende cultuur-
historische en/of stedenbouwkun-
dige en/of architectuurhistorische 
waarden te zijn afgewezen als 
gemeentelijk monument.” Laat het 
pand nu al tweemaal eerder te zijn 
beoordeeld, met de conclusie geen 
monumentale waarde. Na deze 
pogingen verspeelt de gemeente 
volgens 5.3. het recht om er alsnog 
een monumentenstatus aan te 
hangen. Het povere verweer van de 
gemeente kwam neer op inzichten 
die veranderen en dat er bij eerdere 
aanvragen een goede onderbouwing 
ontbrak. Als dat voor alle plaatselijke 
verordeningen zou gelden is het hek 

van de dam en kan de gemeente 
iedere willekeurige draai geven aan 
plaatselijke wetjes. 

Rechtszekerheid 
De rechtszekerheid werd door de 
advocaat van Pentas Mr. Van Rijn 
scherp veroordeeld. De rechtszeker-
heid wankelt als het college de spel-
regels tijdens de wedstrijd tussen-
tijds naar believen aanpast.
De betrouwbaarheid van de over-
heid, in casu Heemstede, staat op het 
spel. Advocaat mevr. Mr. drs. Staller 
sprak namens het college en wist, 
zelfs na een schorsing voor overleg, 
van geen wijken. Zij hield vast aan de 
monumentenstatus, daarmee wordt 
sloop voorlopig onmogelijk. Wel is 

de gemeente bereid te praten over 
een andere invulling van het 
gebouw. Pentas wil best praten, maar 
het plan moet wel economisch over-
eind blijven. 

De uitspraak 
De rechter wekte tijdens het kortge-
ding de indruk dat hij kansen zag 
voor Pentas om vervolgprocedures 
te winnen. Hij wil komende rechts-
zaken niet belasten met een de�ni-
tieve uitspraak. Hij komt binnen twee 
weken met een vonnis wat waar-
schijnlijk geen complete helderheid 
geeft. 
Voor 15 september staat een behan-
deling bij de gemeentelijke bezwa-
rencommissie geagendeerd. Daarna 

zal een van de partijen in beroep 
kunnen bij de rechtbank en ten 
slotte het hoogste rechtscollege. Dit 
neemt minimaal twee jaar in beslag 
en de kosten voor Pentas lopen door. 
Zij leggen, als zij alle procedures 
winnen, een �kse claim neer bij de 
gemeente die nu geschat wordt op 
2,6 miljoen. Het is de vraag of de 
politiek, omwille van het behoud van 
het monument, bereid is om dit 
bedrag aan gemeenschapsgeld te 
riskeren. Mr. drs. Staller liet tot slot 
weten dat het college een aange-
paste formulering van 5.3 voorbe-
reidt. Dit geeft aan dat de gemeente 
erkent dat zij nu op het verkeerde 
spoor zit. Dat alleen al zal zwaar 
wegen tijdens komende rechtszaken.

Kort geding ontwikkelaar Pentas versus de gemeente Heemstede

Het voormalig postkantoor aan de Binnenweg. Foto: Eric van Westerloo.
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Regio - De zomervakantie in Noord-
Holland is begonnen. Dit jaar is zo’n 
80% van de Nederlanders weer van 
plan op vakantie te gaan.[1] Ouderen 
blijven vaker thuis. Ze ontvangen in 
de zomer minder bezoek en hebben 
minder sociale contacten. In de 
zomercampagne Eén tegen 
eenzaamheid, roept het ministerie 
van VWS Noord-Hollanders op om 
ook als je op vakantie bent contact te 
houden met ouderen. 

Voor thuisblijvende ouderen zijn de 
zomermaanden vaak stiller dan 
normaal. Zij ontvangen minder 
bezoek én hebben minder sociale 
contacten. Ook gaan sommige 
sociale activiteiten niet door 
vanwege een zomerstop. Ouderen 
die aangeven zich eenzaam te voelen 
in de zomer, spreken zo een week 
niemand.[2] Staatssecretaris Maarten 
van Ooijen: “Laten we dit jaar als we 
op vakantie zijn contact houden met 
onze buren, ouders of kennissen die 
thuisblijven. Of je nou in binnen- of 
buitenland bent, lang of kort 
weggaat, iets vaker een belletje of 
voice memo naar het thuisfront kan 
het verschil maken. Voor jou een 
klein gebaar, voor de ander heel 
waardevol.”

Samen ontbijten
Annemieke en haar schoonouders 
hebben een goede band. In de 
zomerperiode zoekt ze net wat vaker 
contact door te bellen of een kaartje 
te sturen. “Mijn schoonmoeder Nelly 
heeft met haar eigen naaiatelier altijd 
wel iets om handen. Maar ik merk 
wel dat haar sociale contacten met 
de tijd �ink zijn afgenomen. Ook is ze 
niet heel lang geleden haar moeder 
verloren. Ze spreekt haar broer 
normaal gesproken veel, maar hij is 
nu 6,5 week op vakantie. Ik merk dat 
ze het daardoor op dit moment 
lastiger heeft.

Daarom zoek ik wat vaker contact. 
Van de week stuurde ik haar een 
appje: zullen we gaan ontbijten 
samen?”  De 67-jarige Nelly is blij met 
zo’n schoondochter. “Voor hen voelt 
het normaal om dit soort uitstapjes 
met me te maken. Maar mij is het 
veel waard.”

Een klein gebaar kan het verschil 
maken
De zomercampagne is onderdeel van 
het actieprogramma Eén tegen 
eenzaamheid van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Het actieprogramma heeft als doel 

eenzaamheid bespreekbaar te 
maken en eenzaamheid tegen te 
gaan. Dat doet het actieprogramma 
onder meer met de campagne ‘Een 

klein gebaar kan het verschil maken’. 
Het actieprogramma bestaat sinds 
2018 en sindsdien zijn ruim 250 
gemeenten en zo’n 170 landelijke 

organisaties, bedrijven en instel-
lingen aangesloten.
Meer weten? Kijk op:
www.eentegeneenzaamheid.nl.

Sluimerende eenzaamheid tijdens zomervakantie: iets vaker een 
belletje of voice memo naar je (groot)ouders kan het verschil maken

Eenzaamheid onder ouderen in de zomer. Foto: Bigstock.

Regio - Rijkswaterstaat en vier water-
schappen hebben op woensdag 13 
juli 2022 het besluit genomen om 
extra maatregelen in te zetten om de 
dreiging van verzilting in West-
Nederland het hoofd te bieden. Door 
inzet van de zogeheten Klimaatbe-
stendige Water Aanvoervoorziening 
(KWA) wordt in het gebied van hoog-
heemraadschap De Stichtse Rijn-
landen zoet water uit de Lek en het 
Amsterdam-Rijnkanaal gepompt en 
naar het westen van Nederland 
gevoerd. De hoogheemraad-
schappen van Rijnland, Del�and, en 
Schieland en de Krimpenerwaard 
maken hiervan gebruik.

Verzilting
Oorzaken van het zoetwatertekort 
zijn de dalende Rijnafvoer en de 
aanhoudende droogte. Door die 
dalende Rijnafvoer is er onvoldoende 
tegendruk van rivierwater om indrin-
ging van verzilt water op de Nieuwe 
Waterweg (nabij Rotterdam) en 
verder stroomopwaarts tegen te 
gaan.
Hierdoor kan de Hollandse IJssel tot 
aan Gouda verzilt raken, waardoor 
Rijnland en Schieland en de Krimpe-
nerwaard de inname van water uit de 
Hollandse IJssel moeten staken. Dit 
gebeurt wanneer het chloridege-
halte van het inlaatwater te hoog is 
geworden wat bijvoorbeeld schade-
lijk is voor kwetsbare gewassen en 
kwetsbare natuur.

Alternatieve aanvoer zoetwater
Om ervoor te zorgen dat er toch 
voldoende zoetwater in West-Neder-
land komt om in de watervraag te 
voorzien, worden de Klimaatbesten-
dige Water Aanvoer (KWA) en de 
Doorvoer Krimpenerwaard (DKW) in 
werking gezet. De KWA houdt in dat 
er water vanuit het Amsterdam-Rijn-
kanaal en de Lek naar Bodegraven en 
naar de Waaiersluis (kop van 

Hollandse IJssel) wordt aangevoerd. 
Na eerdere droogteperiodes vindt 
momenteel een uitbreiding van de 
KWA naar KWA+ plaats, oplevering is 
in 2023 voorzien. In 2018 is voor het 
eerst water uit de Lek via de Krim-
penwaard doorgevoerd naar de 
Hollandse IJssel.

Deze maatregel wordt nu weer 
ingezet, in de toekomst zullen nog 
werkzaamheden aan deze Doorvoer 
Krimpenerwaard plaatsvinden zodat 
er dan een robuuste DKW is gereali-
seerd. Het water van de DKW en het 
KWA via de Waaiersluis zorgt voor 
een zogenaamde zoetwaterbu�er op 
de bovenloop Hollandse IJssel, waar-
door Rijnland met mate zoetwater 
kan blijven innemen bij Gouda en 
Schieland en de Krimpenerwaard bij 
Moordrecht.

Stremmingen
Nederland Waterland beschikt over 
een uniek stelsel van stuwen, water-
gangen en gemalen om in tijden van 
ernstige droogte dit gebied van 
voldoende zoetwater te voorzien. 
Dat gaat alleen niet vanzelf.

Om de KWA in werking te zetten zal 
de normale stromingsrichting op de 
Leidsche Rijn worden omgedraaid en 
de Leidsche Rijn bij de kruising met 
het Amsterdam- Rijnkanaal tot aan 
de Haanwijkersluis in Harmelen 
worden gestremd. In dit gedeelte 
geldt vanaf maandag 18 juli 12.00 
uur een vaarverbod. Gemaal De 
Aanvoerder pompt vanaf dat 
moment water naar het westen van 
Nederland. Via de sluis in de Oude 
Rijn in Bodegraven wordt zoveel 
mogelijk water doorgevoerd; daarom 
wordt hier beperkt geschut: viermaal 
per dag eenmaal op- en eenmaal af. 

Bekijk de actuele schuttijden op 
www.vaarweginformatie.nl.

Peilhandhaving
De KWA zorgt voor een aanvoer van 
7,0 kubieke meter per seconde. Dat 
betekent dat bij de sluis in Bode-
graven 7.000 liter zoetwater per 
seconde de boezem van Rijnland 
binnenkomt. Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden spant zich in 
om gelet op de situatie, meer water 
naar Rijnland door te voeren. Het 
hoogheemraadschap van Rijnland 
gebruikt dit water voor peilhandha-
ving en ter voorkoming dat de dijken 
niet uitdrogen en mogelijk 
verzakken.

Hoe lang duurt de KWA?
Het is lastig aan te geven hoe lang de 

inzet van de KWA gaat duren. Zolang 
de droogte aanhoudt en de aanvoer 
van zoetwater uit de Hollandse IJssel 
via het reguliere inlaatpunt in Gouda 
niet of verminderd mogelijk is 
vanwege verhoogd chloridehoudend 
water, blijven de KWA, DKW en bijko-
mende maatregelen van kracht. In 
2018 was de KWA meer dan zestig 
dagen actief.

Het is de vierde keer dat de KWA 
wordt ingezet, na aanleg van de 
voorzieningen in 1989.
Aanleiding hiervoor was de extreem 
droge zomer van 1976.
Eerder gebeurde dat in 2003, 2011 
en 2018.

De partijen die samen de KWA reali-
seren zijn de waterschappen De 
Stichtse Rijnlanden, Del�and, Rijn-
land, Schieland en de Krimpener-
waard in samenwerking met 
Rijkswaterstaat.

Weersextremen worden steeds 
heviger met droge zomers en piek-
buien waardoor klimaatbestendige 
oplossingen noodzakelijk zijn voor 
het veilig leven, werken en recreëren 
in West-Nederland. Daar zijn de KWA 
en DKW oplossingen voor, die beide 
nog in ontwikkeling zijn.

Bron en beeld:  Hoogheemraadschap 
van Rijnland.

Alternatieve zoetwatertoevoer voor West-Nederland

Overzicht van route KWA en DKW.
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LEZERSFOTO

Heemstede - Marianne van de Wint legde reeën vast, zoals dit ree op de 
foto. “In de schemering zijn drie reeëm vaak in de verte te zien die de 
bloemknoppen opeten van het veld aan de Kadijk/Herenweg, maar dat ze 
nu al op klaarlichte dag om 18 uur er al staan is wel bijzonder.  En zo 
dichtbij... aan de andere kant van de sloot op amper afstand is nieuw. Het 
blijven wel gracieuze dieren”, aldus Marianne.

Reeën: gracieuze dieren

Door Bart Jonker

Heemstede – Op de Molenwerfslaan 
in de Indische buurt vormen agres-
sieve meeuwen al een tijdje overlast 
voor de bewoners. Dit komt omdat 
de ouders hun kroost van jonge 
meeuwen beschermen, die zich op 
dit moment rond de Molenwerf 
ophouden. De meeuwenkolonie 
heeft daar genesteld. Zodra de 
jonkies zich op straat bevinden, 
worden voorbijgangers regelmatig 
belaagd door duikvluchten van de 
ouders en dat is geen pretje. Ook het 
schoolplein en het kinderdagverblijf 
moeten het ontgelden, waar de 
meeuwen boven blijven cirkelen.

De meeuwen zijn niet bang voor 
mensen en kunnen met hun duik-
vlucht in de aanval gaan. Daarbij 
maken ze een hoop kabaal. Ze 
kunnen zelfs bewust hun ontlasting 
op passanten laten vallen en 
gebruiken als afweer. Ook andere 
vogels zoals kauwen, eksters, duiven 
en mezen worden door de meeuwen 
niet getolereerd en door de meeu-
wenkolonie verjaagd. Dit is ook 
duidelijk te merken aan hun afwezig-
heid.

Meeuwen nooit voeren!
De laatste jaren nestelen meeuwen-
kolonies zich vaker in verstedelijkte 
gebieden op platte daken, met de 
daaruitvloeiende overlast. Zo ook in 
Heemstede. Mogelijke oorzaak is het 
oprukken van de vos in de duinge-
bieden, de natuurlijke vijand van de 
meeuw, waardoor de meeuwen hun 
nesten verleggen landinwaarts, zoals 
in dit geval naar de Indische buurt. 

Als eenmaal daar een meeuwenko-
lonie zich gevestigd heeft, komen de 
jongen als volwassen meeuwen daar 
weer terug om zelf te nestelen en te 
broeden. Zo wordt de kolonie – en 
daarmee de overlast – steeds groter. 
Voer daarom meeuwen nooit, omdat 
ze dus een behoorlijke overlast kun-
nen veroorzaken in de woonwijken 
en de ouders met hun jongen zeker
6 tot 8 weken zich agressief kunnen 
gedragen naar passanten en omwo-
nenden. Na 6 of 8 weken wordt de 
situatie (hopelijk) weer normaal, als 
de jonkies zijn uitgevlogen.

Wat te doen?
De Nederlandse wetgeving verbiedt 
het doden van meeuwen. De vraag is 

nu wat de gemeente Heemstede 
hiertegen kan en gaat doen, aange-
zien het probleem ieder jaar groter 
wordt.

Tips
Meeuwen haten paraplu’s, dat schrikt 
ze af. Ook zijn ze niet gediend van 
een stok boven je hoofd dragen – 
hoe gek het ook klinkt. Een meeuw 
neemt een duikvlucht vaak van 
achteren en zeilt rakelings over de 
hoofdkruin en dat is niet prettig. 

Achteromkijken en de meeuw recht 
aankijken: daar houden meeuwen 
ook niet van. Belangrijk is om de 
meeuwen met rust te laten als het 
kan en vooral niet te voeren!

Overlast agressieve meeuwen Molenwerfslaan

Meeuw. Foto: Bigstock.

Door Bart Jonker 

Heemstede/Bloemendaal – Tijdens 
deze zomerdagen waar alles bloeit 
en groeit is het heerlijk om in de tuin 
te vertoeven. Wie goed kijkt, neemt 
vaak bijzondere insecten waar in de 
Heemsteedse of Bloemendaalse 
tuinen. 

Zoals op deze foto, dit bijzondere 
microvlindertje, dat tot de familie 
van stippelmotten (Yponomeutidae) 
behoort en werd aangetro�en op de 
knoppen van een oleander. Opmer-
kelijk, want een (bloeiende) oleander 
is weliswaar een lust voor het oog, 
maar wel tamelijk giftig. Er zijn 
wereldwijd ruim 700 stippelmot-
soorten bekend, waarvan de meeste 
in de tropen leven.

Stippelmotten worden ook wel spin-
selmotten genoemd, omdat de rup-
sen van deze vlindersoort stevige 
webben en spinsels maken. Ze kun-
nen zo een hele struik of heester 

bedekken en ‘inpakken’. In het alge-
meen blijft de schade voor de plant 
beperkt: na een paar weken weer 
loopt de plant weer gewoon uit en 
groeit door.
Sommige stippelmotsoorten kunnen 
echter met de talrijke rupsen en spin-
sels een ware plaag vormen voor de 
land- of tuinbouw. De eitjes van stip-
pelmotten worden in de schors van 
waardplanten gelegd. De eitjes over-
winteren en komen in het voorjaar 
uit. 

Op de foto een vogelkersstippelmot 
(Yponomeutidae evonymella), met 
het opmerkelijke witte gestippelde 
vleugelkleed, die in uw sier- of moes-
tuin kan worden aangetro�en. De 
spanwijdte bedraagt 16-25 mm. De 
favoriete waardplant voor deze soort 
is – u raadt het al – vogelkers. De 
vliegtijd is juli/augustus, dus grote 
kans dat u deze soort nu ziet. Oor-
wormen, sluipwespen en vogels zijn 
de natuurlijke vijanden voor veel 
stippelmotten. 

Ken uw tuin: het spinsel van de 
stippelmot, een microvlinder

Vogelkersstippelmot (Yponomeutidae evonymella) op de knoppen van een 
oleander in Heemstede. Foto: Bart Jonker.

Regio - “Het is net een week te laat”, 
verzuchtten diverse deelnemers aan 
de jaarlijkse tuinvlindertelling van De 
Vlinderstichting, die afgelopen 
weekend plaatsvond. Want in de 
weken voor de telling vlogen er heel 
wat meer vlinders. Toch zijn er nog 
73.224 vlinders waargenomen in drie 
dagen. 

Dat er in dit weekend wat minder 
vlinders vlogen, was niet zo erg, het 
is geen wedstrijd. Het gaat om een 
momentopname: in het hele land 
worden in hetzelfde weekend de 
vlinders in tuinen geteld. Door de 

tuintelling zien we hoe het gaat met 
de vlinders in stad en dorp.
Het leek nog even spannend te 
worden welke vlinder op nummer 1 
zou eindigen. De week voor de 
telling was de dagpauwoog veel 
waargenomen, maar de aantallen 
namen snel af. Ondertussen kwam 
de kleine vos langzaam tevoorschijn. 
Maar de dagpauwoog stond al snel 
bovenaan in de telling en daar is hij 
ook gebleven. Met ruim 16.700 
exemplaren steekt hij met kop en 
schouders boven de rest uit. Op de 
tweede plek is de nummer 1 van 
vorig jaar geëindigd, de atalanta, en 

op nummer 3 het klein koolwitje. De 
kleine vos liet het dit weekend wat 
afweten en belandde uiteindelijk op 
de vijfde plek.

Regionale verschillen
Een geweldige verrassing dit jaar was 
de keizersmantel. Dit is een soort die 
normaliter niet veel voorkomt in 
tuinen en toch waren er verspreid 
door het hele land al wat tuinwaar-
nemingen van deze soort doorge-
geven. De keizersmantel was daarom 
speciaal nog toegevoegd aan de 
tellijst voor deze tuinvlindertelling. 
Als we wat dieper de resultaten in-
duiken, blijkt dat de winnaar van dit 
jaar, de dagpauwoog, vooral veel is 
waargenomen in het noorden van 
het land. De aantallen in het zuiden 
waren een stuk minder. Hetzelfde 
geldt voor het landkaartje. De konin-
ginnenpage is juist veel waarge-
nomen in het zuiden. De laatste jaren 
breidt deze vlinder zich wel noord-
waarts uit, maar de aantallen in het 
zuiden zijn toch duidelijk groter. Tot 
slot valt op dat de citroenvlinder 
voornamelijk is gezien op of rondom 
de zandgronden.

Het hele jaar tellen
Volgend jaar is er weer een tuinvlin-
dertelling. Wie daar niet op wil 
wachten, kan het hele jaar door 
vogels, vlinders, zoogdieren, am�-
bieën en insecten tellen in de tuin. 

Meer informatie op:
www.tuintelling.nl.

Dagpauwoog de meest waargenomen vlinder bij 
de jaarlijkse tuinvlindertelling

Dagpauwoog het meest geteld. Foto: Bart Jonker.

NATUUR
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Regio - Wanneer u een terrashaard, 
vuurkorf of barbecue aansteekt, 
ontstaat er rook. Die rook bevat scha-
delijke sto� en, waaronder � jnstof. 
Deze schadelijke sto� en veroorzaken 
luchtvervuiling en kunnen schade 
aan de gezondheid van uzelf en 
anderen in uw omgeving opleveren. 
Ook wanneer u de rook niet meer 
ziet.

Wilt u toch de terrashaard, vuurkorf 
of barbecue aansteken? Met de tips 
hieronder kunt u de uitstoot van 
schadelijke sto� en beperken.
- Raadpleeg eerst Sttokwijzer.nu: 
www.stookwijzer.nu/. Laat de terras-
haard, vuurkorf of barbecue uit bij 
windstil of mistig weer. Op zulke 
dagen blijft rook hangen en dat kan 
plaatselijk veel luchtvervuiling en 
rook- en geuroverlast veroorzaken. 
Check ook of er een stookalert van 
het RIVM afgegeven is:
www.rivm.nl/stookalert.
- Gebruik alleen schoon hout dat 
goed gedroogd is. Vochtig hout 
verbrandt onvolledig, waardoor veel 
ongezonde sto� en vrijkomen. Hout 
moet minimaal 2 jaar drogen. 
Gebruik een vochtmeter om te 
meten of het hout een vochtigheids-
gehalte tussen 15 en 20% heeft.
- Stook geen geïmpregneerd of 
geverfd hout, daarbij komen schade-
lijke sto� en vrij. Het is daarom 
verboden om bewerkt hout te 
verbranden. Ook verbranden van 
snoeihout of afval is verboden.
- Gebruik brandbare blokken van 
geperst hout, zonder toevoegingen. 
Deze zijn het minst schadelijk. Ge-
bruik blokken met het FSC- of PEFC-
keurmerk. Stapel ze losjes, zodat er 
veel zuurstof bij kan. Zo kan het hout 
volledig verbranden en komen er 

minder schadelijke sto� en vrij.
- Een elektrische barbecue geeft 
nauwelijks (rook)overlast voor de 
omgeving. Dat is een betere keuze 
dan een barbecue op houtskool. 
Toch kan in alle barbecues giftige 
rook ontstaan doordat vocht en vet 
uit het vlees druipt en verbrandt in 
de vlammen. Dat kunt u voorkomen 
door een barbecue te gebruiken met 
een vet opvangplaatje. Wilt u meer 
informatie over de gevolgen van 

hout stoken voor het milieu en de 
gezondheid van uzelf en uw omge-
ving? Check de website van voorlich-
tingsorganisatie Milieu Centraal: 
www.milieucentraal.nl/energie-
besparen/verwarmen-op-gas-of-
hout/houtkachel-of-open-haard/.

Wist u dat?
- Ongeveer 1 op de 3 Nederlanders 
last heeft van houtstook? Dit gaat 
vooral over geuroverlast, irritaties 

van ogen en luchtwegen en het dicht 
moeten laten van ramen en 
ventilatieroosters.
- Blootstelling aan houtrook directe 
klachten van de luchtwegen kan 
geven zoals hoesten en benauwd-
heid? Daarnaast zijn er aanwijzingen 
dat blootstelling aan houtrook leidt 
tot meer (ziekenhuisopnamen voor) 
hart- en vaataandoeningen.
- Rook via ramen en ventilatieroos-
ters bij de buren kan binnendringen?

Vijf tips om buiten stoken of barbecueën voor 
iedereen in de buurt prettig te houden

Vuurkorf. Foto aangeleverd door Omgevingsdienst IJmond.

Door Bart Jonker 

Vogelenzang - Wat een verrassing 
afgelopen zaterdag op Leyduin. Op 
een bloeiende braamstruik nabij de 
Belvedère, barstte het van de vlin-
ders. Vooral koolwitjes, het bruine en 
bonte zandoogje, atalanta’s en zelfs 
een gehakkelde aurelia werden 
gespot. Echter, ook enkele dikkopjes 
(Hesperiidae) sprongen in het oog. 
Ondanks dat het een algemene 
standvlinder is, zie je deze minder 
vaak. Erg bijzonder!  In Europa zijn 40 
soorten dikkopjes bekend. Des te 
meer een teken dat je niet alle 
braamstruiken moet weghalen, 
omdat die essentieel zijn voor een 
gezonde vlinderstand.  

Dat deze vlinders dikkopjes heten is 
niet zo vreemd, want dat is duidelijk 
aan de bouw van de vlinder te zien. 
De bouw is ook van een nachtvlinder, 
hoewel het dikkopje overdag actief 
is. De rand van de achtervleugel is 
geelachtig, met duidelijke lichte 
vlekken. Het mannetje heeft op de 
bovenkant van de voorvleugel een 
geurstreep in de vorm van een lang-
gerekte S. Het groot dikkopje heeft 
geen kommavlek. Dit in tegenstelling 
tot het naaste familielid de komma-
vlinder, die er erg op lijkt, maar zeer 
zeldzaam is.  
Het dikkopje kent slechts een gene-
ratie en vliegt van begin juni tot half 

augustus. Een bloeiende bramen-
struik is een van de planten waarop 
ze het meest aangetro� en kunnen 
worden, waar ze zich voeden met de 
nectar van de bloemen. Tevens zijn 
dikkopjes dol op de nectar van 

dophei en akkerdistel. Dikkopjes 
kunnen � ink territoriaal verdrag naar 
andere vlinders vertonen.   

Ook de rups is vrij fors: tot 28 mm. De 
rups is blauwachtig groen met een 

donkere streep over het midden. De 
rups is eind juni en eind juli waar te 
nemen  en overwintert in een 
kokertje van samengesponnen 
bladeren dicht bij de grond, waarin 
de verpopping plaatsvindt.

Herken uw vlinders: het vrij territoriale dikkopje

Een groot dikkopje. Foto: Bart Jonker

ACHTER
HET FORNUIS

Door Bart Jonker 

Heemstede/Bloemendaal – 
Involtini: een klassieker uit de 
Italiaanse keuken, die op 
verschillende manieren bereid 
kan worden. Het is eigenlijk een 
minirollade of een soort Itali-
aanse slavink, op basis van een 
kalfs- of runderschnitzel. Het 
recept hieronder bestaat vooral 
uit verse kruiden uit de kruiden-
tuin. Het gera�  neerde van deze 
versie zit hem in de bereiding 
van rozemarijnboter.  

Benodigdheden (2 personen):
•  2 niet te dikke kalfs- of 

runderschnitzels
•  1 takje rozemarijn
•  Verse oreganoblaadjes of 

gescheurde verse salieblaadjes
•  50 gram roomboter
•  75 gram versgeraspte Parme-

zaanse kaas
•  2 dunne � inke plakken 

Parmaham
•  2 teentjes gehakte kno� ook
•  1 kopje basisbouillon
•  Versgemalen peper en zeezout 

Bereiding:
Smeer de schnitzels in met knof-
look. Leg de schnitzels uitgerold 
op een snijplank. Bestrooi een 
kant van de schnitzels met wat 
zout en peper. Verdeel de 
blaadjes oregano of salie over 
deze binnenkant van de schnit-
zels. Daarna de Parmezaanse 
kaas hierover strooien. Rol de 
schnitzels op met aan de buiten-
kant de Parmaham.  

Smelt langzaam de boter met de 
rozemarijn in een koekenpan, 
zodat de boter de smaak van de 
rozemarijn krijgt. Voeg daarna 
pas de kno� ook toe. Braad hierin 
langzaam de opgerolde schnit-
zels. Begieten met af en toe wat 
bouillon. Serveren met 
gebakken aardappeltjes  in 
rozemarijn.  

Wijnsuggestie: Een Cotes-de 
Provence rosé. Buon appetitio! 

Involtini alle erbe 

Involtini di erbe. Foto: Bart Jonker.

NATUUR
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DO 21, 28 JULI EN 4 AUGUSTUS 
Losse lessen Sacred Dance. WIJ 
Heemstede in de Luifel, Heren- 
weg 96, Heemstede. V.10.30-12u. 
Kosten per keer: €7,50. 
Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of 023 - 5483828.

ZONDAG 24 JULI
Vroeg op en speuren naar wild 
op Buitenplaats Leyduin. Par- 
keerterrein Leyduin: Woestduin- 
weg 4, Vogelenzang; verzamelen 
bij Infocentrum De Kakelye. 
V.6-7.30u. Nadere informatie en 
aanmelden op:
www.gaatumee.nl.

ZONDAG 31 JULI
10.000 stappen wandeling. 
Vanaf Sportplaza Groenendaal, 
Sportparklaan 16, Heemstede, 
om 10u.

WOENSDAG 3 AUGUSTUS
Waterbeestjes vangen op Buiten-
plaats Leyduin. Vertrekpunt: 
Ju�ershuis / Gasterij Leyduin, 
Tweede Leyweg 7, Vogelenzang. 
V. 10-12u. Aanmelden op
www.gaatumee.nl.

T/M ZONDAG 7 AUGUSTUS
‘Portraits with Pride’. Zandvoorts 
Museum, Swaluëstraat 1, Zand-
voort. Meer informatie op: 
https://zandvoortsmuseum.nl.

AGENDA

Heemstede - Oplettende Heemste-
denaren hebben het inmiddels 
gezien: de wolf is in het dorp. In de 
raadhuiskastjes op het Raadhuisplein 
hangt sinds afgelopen vrijdag een 
bijzonder kunstwerk van tekenaar 
Emma van Drongelen en het bijbe-
horende gedicht Wolf in Heemstede 
van de Heemsteedse dichter Oscar 
Eichelhäher. De expositie is de vijfde 
alweer in de voormalige mededelin-
genkastjes van het oude raadhuis, in 
de volksmond bekend als Het 
Kleinste Museum van Heemstede. 

In de kastjes hangt dit keer een ode 
aan de wolf, die sinds een aantal 
jaren weer in Nederland voorkomt. In 
het linkerkastje hangt een tableau 
bestaande uit tekeningen en vond-
sten uit de natuur, gemaakt door 
kunstenaar Emma van Drongelen. En 
in het rechterkastje het gedicht Wolf 
in Heemstede van de Heemsteedse 
dichter Oscar Eichelhäher. Binnen in 
de hal van het gemeentehuis hangt 
ook nog een werk van Van Dron-
gelen, een wolf getekend op een 
gedrukte bladzijde uit een oud 
natuurboek. De wolf staat volgens 
het duo symbool voor hoe we als 
mens onthecht zijn geraakt van de 
natuur en hoe je je als mens in de 
huidige maatschappij ook ontheemd 
en eenzaam kunt voelen. Om de 
nieuwe ronde in te luiden hebben de 

kunstenaar en de dichter afgelopen 
vrijdag rond middernacht een perfor-
mance gedaan op het Raadhuisplein. 
Met zelfgemaakte wolvenmaskers 
voerden ze een choreogra�e uit, 
gebaseerd op verschillende soorten 
gedrag van de wolf, zoals het 
paringsritueel, het kenmerkende 
huilen dat wolven voor en na de 
jacht doen en het zogenaamde ‘wild-
plakken’ (een mysterieus gedrags-
kenmerk van wolven in stedelijke 
omgevingen). Het Kleinste Museum 
van Heemstede is een initiatief van 
De Haarlemse Dichtlijn. In de voor-
malige mededelingenkastjes van het 
raadhuis gaan een kunstenaar en een 
dichter uit de regio door hun werk de 
dialoog met elkaar aan. Iedere 
maand vind je hier een nieuw 
gedicht en een nieuw kunstwerk. 

Over de kunstenaars
Emma van Drongelen is tekenaar. 
Haar tekeningen bevinden zich op 
het subtiele snijvlak van ogenschijn-
lijke tegenstrijdigheden; ontstaan en 
vergaan, orde en chaos, binnen en 
buitenkant. Ze creëert in haar werk 
een mysterieuze wereld waarin alles 
onlosmakelijk met elkaar verbonden 
is. Ze tekent instinctief, op een niveau 
waar de ratio het onderbewustzijn 
raakt. Van Drongelen woont in 
Haarlem en heeft haar atelier in 
Bennebroek. Oscar Eichelhäher is 

dichter. Hij komt oorspronkelijk uit 
Berlijn en woont al jaren in een bos 
aan de rand van Heemstede. Eichel-
häher is graag buiten en luistert 
liever naar vogels dan naar mensen. 
Het gedicht Wolf in Heemstede 
schreef hij speciaal voor het kunst-
werk van Emma van Drongelen. De 
poster met het gedicht van Eichel-
häher en de wolven-tekening van 
Van Drongelen (formaat A2, limited 
edition) is verkrijgbaar bij de makers. 

Wolf gesignaleerd in Kleinste 
Museum van Heemstede

Wolf gesignaleerd in Kleinste Museum van Heemstede. Foto: aangeleverd.

Wolf in Heemstede 

Op papier ben je een beest. 
In het wild blijf je heen en weer 
lopen. (Kastje, muur, kastje.) 
Je komt van ver. 
Je hebt lief, je voelt je verscheurd. 
Pas op: je bent gezien. 

Oscar Eichelhäher

Losse lessen Sacred 
Dance 
Heemstede – Op donderdag 21 en 
28 juli en 4 augustus van 10.30-12 
uur vinden bij WIJ Heemstede in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede 
losse lessen Sacred Dance plaats. 
Sacred Dance, sacrale dans betekent 
helende dans. Bewegen op een 
manier die goed is voor lichaam en 
geest. Tot jezelf komen, je geaard 
voelen, letterlijk en �guurlijk steviger 
in je schoenen staan, het kind in je 
ervaren. Dansen in een kring, de 
cirkel als symbool voor oneindigheid 
en verbondenheid. 
En rond een ‘midden’ waaraan de 
danser een betekenis kan geven die 
aansluit bij het gevoel of de 
behoefte. De muziek waarop we 
dansen is uit alle windstreken, zowel 
rustig als wat meer uitbundig, van 
klassiek tot hedendaags. 
Danservaring is niet nodig. Deel het 
plezier en voel je welkom in de kring. 
Kosten per keer: €7,50. Docenten 
Corine Zwaan, Maria Perry en Char-
lotte Völker. 

Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of 023 - 5483828.

Heemstede - Ook dit jaar is er in de 
Pauwehof, ontmoetings- en activitei-
tencentrum voor ouderen, een mooi 
zomerprogramma op de woensdag-
ochtend. 
Lekker bewegen, een goed gesprek 
tijdens de ko�e, dieren tekenen à la 
Rien Poortvliet of samen lezen en 
praten over gedichten en verhalen. 
Het kan allemaal. 

Bekijkt u onze �yer op www.
wijheemstede.nl en schrijf u in!
Liever een papieren �yer? Deze kunt 
u ophalen bij de Pauwehof, de Luifel 
en WIJ Heemstede op Plein1. 
Aanmelden kan door het online 
inschrij�ormulier in te vullen of het 
inschrij�ormulier uit te printen en op 
te sturen naar de Pauwehof. 
Achterweg 19, Heemstede.

Zomeractiviteiten in de Pauwehof

Vogelenzang - Ga woensdagoch-
tend 3 augustus met de boswachter 
van Buitenplaats Leyduin op zoek 
naar de leuke beestjes in het water. 
Je krijgt een schepnet, vergrootglas 
en een zoekkaart van de boswachter.
Zo kun je de beestjes uit het water 
scheppen en ze bekijken en ontdek 
je ook hoe ze heten! Op Buitenplaats 
Leyduin is veel water en je gaat 
onderzoeken wat daar allemaal in 
leeft. 
Wat dacht je van een waterschor-
pioen, een spinnende of geelgerande 
watertor of de gevaarlijk uitziende 
visetende libellelarven. En natuurlijk 
de enige giftige spin van Nederland, 
de waterspin!
Met schepnet, loeppot en zoekkaart 
ben je een echte onderzoeker
Pak een schepnetje en vissen maar! 
Je mag je vangst in een loeppotje 

doen. Dan kun je die kleine diertjes 
veel beter bekijken. Moet je eens 
kijken hoe bijzonder ze zijn... 
Je wilt vast weten hoe die beestjes 
heten. Daarvoor heeft Landschap 
Noord-Holland handige zoekkaarten 
meegenomen. Zo beleef je een 
prachtige ochtend op Leyduin. 
De boswachter zorgt voor de netjes 
en loeppotjes. Maar je eigen netje 
meenemen mag natuurlijk ook! 
Neem een vriendje of vriendinnetje 
mee, dan is het nóg leuker!
Trek laarzen aan of schoenen die 
tegen een stootje kunnen en kleding 
die vies mag worden
Wanneer: woensdag 3 augustus van 
10:00 tot 12:00 uur. Vertrekpunt: 
Ju�ershuis / Gasterij Leyduin ,Tweede 
Leyweg 7, Vogelenzang. Zin om mee 
te gaan? Aanmelden op
www.gaatumee.nl.

Waterbeestjes vangen op Buitenplaats Leyduin

Waterbeestjes vangen op Leyduin. Foto aangeleverd door LNH.

Heemstede - De Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein in Heemstede heeft 
de primeur: de winnaars van het Liszt 
Utrecht concours trappen bij Podia 
Heemstede hun winnaarstournee af. 
  
Van de tien professionele pianisten 
van over de hele wereld worden er 
drie geselecteerd. Dit gebeurt alle-
maal in Tivoli Vredenburg en ze 
spelen natuurlijk hun eigen Liszt-
interpretaties. In zes dagen tijd laten 
zij aan jury en publiek zien waarom 
ze tot de absolute wereldtop beho-
ren. 
  
De drie geselecteerde pianisten 
sluiten Liszt Utrecht af in een grootse 

�nale. En komen daarna meteen naar 
Heemstede. 
Concertzaal Oude Kerk, vrijdag 30 
september om 20:15 uur. Mee infor-
matie en kaarten via:
wwwpodiaheemstede.nl.  

Finalistenconcert Frans Liszt Concours bij 
Podia Heemstede in de Oude Kerk

Oude Kerk in Heemstede. Foto: Bart 
Jonker.
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Heemstede/Bloemendaal - De Tuinenwedstrijd levert veel schitte-
rende plaatjes op, zeker met dit fraaie zomerweer. De redactie ont-
vangt aardig wat inzendingen. Daarom hieronder wat ‘oases van groen’ 
op een rijtje. 

Ook meedoen? 
Wilt u ook meedoen aan onze Tuinenwedstrijd? Dat kan! Heeft u een tuin of balkon? Zijn deze zeer de moeite 
waard om te laten zijn in onze krant? Heeft u de ultieme groene vingers? Of heeft uw tuin/balkon een bijzonder 
ontwerp of wilt u laten zien wat er allemaal groeit en bloeit? Doe dan mee! Vertel in het kort wat over uw eigen 
tuin of balkon en mail dit samen met uw tuinfoto’s voorzien van naam, e-mailadres en telefoonnummer naar 
redactie@heemsteder.nl, onder vermelding van ‘Tuinenwedstrijd’. U kunt inzenden tot en met zondag 31 juli.
Tuincentrum De Oosteinde is de jury en stelt voor de fraaiste tuin of het mooiste balkon een cadeaubon van maar 
liefst 100 euro beschikbaar voor de winnaar. De mooiste inzendingen van tuinen of balkons krijgen een ereplaatsje 
in onze krant. De winnaar wordt in augustus bekendgemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Heel veel succes! 

Tuinenwedstrijd met Tuincentrum De Oosteinde: nog meer oases van groen!

Dit is het �eurige en kleurrijke balkon van Johan van der Schuit. “Bijgaand mijn 
klein maar �jn balkon aan de Wasserij-Annalaan”, vertelt hij trots. 

“Klein maar fijn balkon”

Henk en Rona van der Veek laten hun veelzijdige tuin met deze foto zien. 
Alles vol in kleur en bloei. Prachtig!

“Vol in kleur en bloei”

Emmy Bartels stuurde deze kiekjes van haar tuin. Ze vertelt: “Mijn tuin, mijn 
paradijsje, een oase van rust... Hier kom ik tot rust, in mijn huurhuisje en tuin.”

“Hier kom ik tot rust”

Ineke de Putter stuurde deze foto’s in: “Graag 
probeer ik een prijsje in de wacht te slepen met 

onze sociale tuin. Met nr 18 en 16 van de Rietakker in Koog a/d Zaan hebben 
we voor het oog één tuin. Dit al ruim 30 jaar. 
De nummers 10,12 en 14 zijn er later komen wonen. Zij hebben ook steigers 
aangelegd zodat ie doorloopt.  Zo lijkt het ook een tuin.
Hele bijzondere bloemen of planten hebben we niet, maar er bloeit wel altijd 
wat.
Langs onze tuinen loopt een wandel/hondenuitlaatpad en geregeld staan er 
mensen stil om de tuinen te bewonderen. Heerlijk dit stekkie en onze lieve 
buren”, aldus Ineke.

“Sociale tuin”
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Tekst en foto’s: Joke van der Zee 

Rheinland-Pfalz – Wat te doen in uw vakantie? Mocht u nog 
niets op het oog hebben, niet te ver willen rijden en toch de 
wens hebben écht in het buitenland te zijn dan is de Duitse 
Vulkaan Eifel misschien iets voor u. Het gebied ligt in de deel-
staat Rheinland-Pfalz. Op nog geen vier uur rijden van Heem-
stede en Bloemendaal opent een groen landschap zich, heuvel-
achtig met soms pittige klimmen en met meren. Of beter ge-
zegd: Maaren. Wat zijn maaren en waar zijn ze te vinden? De 
meest kogelronde meertjes, te vinden in het zuidoosten van het 
Eifelgebied, vinden hun oorsprong door vulkaanuitbarstingen 
zo’n 2,5 miljoen jaar geleden. Toch zijn er ook maaren die rond 
de 20.000 jaar geleden zijn ontstaan. Vandaag de dag zijn er nog 
negen waterhoudende meertjes. Lie�ijk in het landschap opge-
nomen; niets doet meer herinneren aan ondergrondse explosies. 
De Maaren nodigen uit tot een wandeling rondom of een duik, 
check van tevoren in welke meertjes waterrecreatie is toege-
staan. Het Gemündener Maar is het kleinste in zijn soort maar 
vergis je niet in de diepte: zo’n 40 meter! 
Daun is de hoofdstad van de Vulkaan Eifel. Zoals ook in andere 
Eifel-stadjes is een bezoekje de moeite waard. Het bekendst is 
misschien wel Cochem, gelegen aan de Moezel met zijn burcht 
die boven het plaatsje uittorent een echte toeristische trek-
pleister. Wie niet zo’n trek heeft in drommen dagjesmensen, 
toeristische winkeltjes en volle restaurantjes kiest beter een iets 
minder bekende plaats. Bijvoorbeeld Hillesheim met zijn ‘Krimi-
nalhaus’. Een walhalla voor liefhebbers van misdaadseries als 
Agatha Christie. In het ‘haus’ ook het grootste Duitse Krimi-
archief met wel 30.000 boeken.  

Mogelijkheden te over
Liever de bebouwing uit en de natuur weer in? Mogelijkheden 
te over voor wandelaars en �etsers. Er zijn prachtige paden 
omzoomd door hoge naaldbomen en bossen afgewisseld met 
groene doorkijkjes, ze laten je turen tot aan de horizon. Als je 
van vergezichten houdt mag een klim naar het hoogste punt 
van de Eifel (de Hoch Eifel, grenzend aan de Vulkaan Eifel) niet 
ontbreken. Dat is de ‘Hohe Acht’, met 747 meter het hoogste 
punt van de Eifel. Waarom de hoogste heuvel zo heet is niet te 
vinden, mogelijk zijn er nog zeven kleinere toppen in het 
gebied. Wie de top beklimt, het laatste deel moet met de benen-
wagen, doet er goed aan goed schoeisels te dragen én even 
door te zetten. Bovenop wacht namelijk de Kaiser Wilhelmtoren 
met nog een handvol trappen te gaan. Maar dan heb je ook wel 
wat: een geweldig panoramisch uitzicht over bossen en dalen. 
De stenen toren werd gebouwd in 1909 ter ere van het zilveren 
jubileum van Keizer Wilhelm II en Keizerin Augusta Victoria. 
Overigens is deze ‘Acht’ ook omhooggestuwd door vulkanisme.  

Wie een lege maag heeft gekregen na de klim pakt de auto weer 
en doet bijvoorbeeld Adenau aan, op nog geen 10 km afstand. 
Leuke vakwerkhuizen van soms vier eeuwen oud vragen om 
gekiekt te worden. Er zijn restaurantjes met gezellige terrasjes. 
Om op de Hohe Acht terug te komen: die bevindt zich vlak naast 
de Nürnburger Ring, een befaamd circuit waar nog altijd races 
plaatsvinden. Een van de bochten draait zich om de heuvel 
heen. Liever de ronkende motoren achter u laten en een hotel-
letje zoeken in de streek? In veel van de kleine dorpen zijn over-
nachtingsmogelijkheden. Vandaaruit kunt u een mooie wande-
ling maken en uiteraard genieten van de spijzen en dranken, het 

mineraalwater van Gerolstein is bekend maar er zijn natuurlijk 
ook streekwijnen. Gerolstein is een aardige stad waar tevens veel 
meer over de Vulkanische regio te leren is in het Natuurkunde 
Museum, gevestigd in het oude stadhuis uit 1710. 

Wilt u uw (korte) vakantie afsluiten met een bijzonder uitstapje? 
Dat kan op de weg terug naar Nederland, wanneer u via snelweg 
61 naar huis rijdt. Stel dan ‘Laacher See’ in op de navigatie. Dit is 
het grootste meer van vulkanische oorsprong en is gelegen 
nabij de plaatsen Glees en Mendig. Het meer biedt koelte door 
er te zwemmen of te water�etsen. Interessant is de nabijgelegen 

11e eeuwse Benedictijnse abdij ‘Maria Laach’. Het klooster is één 
van de belangrijkste gebouwen uit de Romaanse bouwkunst en 
biedt plaats aan meerdere kloosterbedrijven. Zo behoren een 
tuiniersbedrijf, een boerderijwinkel en een hotel met gastro-
nomie tot de abdij. Natuurlijk is het hier wel toeristisch maar de 
grote parkeerplaats is erop berekend. Via een tunnel loopt u 
onder de weg door. De kwekerij met winkel is een echte aan-
rader, met onder meer olijfoliën, jams en nog veel meer lekkere 
souvenirtjes.  

Bronnen, o.a. www.eifel.info.

Op vakantie in een vulkanisch gebied, op nog geen 4 uur rijden

Gemündener Maar, het kleinste van de drie ‘ogen’, nabij de plaats Daun. 

Laacher See, om te zwemmen, te water�etsen maar vergeet ook een 
bezoekje aan de abdij aan de oever niet.

Hoogste punt van de Eifel: de Hohe Acht. Een panoramisch uitzicht 
over de omgeving.

De Kaiser Wilhelmtoren.
Gezellige dorpen zoals Adenau met vakwerkhuizen van soms 
eeuwen oud. 

Bij de abdij van Maria Laach bevindt zich een kwekerij en land-
winkel.



AutoCrew
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AutoCrew
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Turenhout de occasiondealer van Heemstede
en al meer dan 40 jaar uw vertrouwde onderhoudsadres.AutoCrew

A Bosch Automotive
Workshop Brand

Raadhuisplein 7 • 2101 HA Heemstede • Tel. 023 – 52 911 25 • www.turenhoutautos.nl 

Ford Usa Falcon FUTURA 
SPRINT € 79.000,-

Porsche Cayman S Tiptronic 
Uniek 76.000 km € 29.950,-

Mercedes-benz S-klasse
380 SEC € 10.950,-

BMW 4 Serie 430i Cabrio 
€ 49.950,-

Ford Focus Wagon 1.0 EcoB. 
Tit. Bns € 27.900,-

BMW 1-serie 118i
€ 26.750,-

Mini Countryman 1.5
Cooper Salt € 24.950,-

BMW 1-serie 116d Sp.Line 
Edition € 28.900,-

Mini Paceman 1.6 Cpr S 
ALL4 Chili € 12.950,-

Alfa Romeo Giulietta 1.4 T 
Distinctive € 14.950,-

BMW Z4 Roadster sDrive30i 
Hi. Ex. Ed € 54.950,-

Kia Sportage 1.6 T-GDI 4WD 
GT-L. € 25.750,-

Mini Cooper Cabrio 1.5 C. 
Chili S. Bns € 25.950,-

BMW 2-serie Active Tourer 
225xe iP eDr. Ed. € 32.950,-

Mazda 3 2.0 S.A. 120 TS
€ 22.900,-

Honda Civic 1.5 i-VTEC
Sport + € 24.950,-

Land Rover Range Rover 
Sport P400e HSE € 102.950,-

Mercedes-benz C-klasse 220 
d Cabrio Premium Pack

€ 47.900,-

Mini Countryman 1.5 Co.S E 
ALL4 Chil € 37.900,-

Alfa Romeo Giulietta 1.7 TBi 
Quad. V. € 23.950,-

Mercedes-benz GLC-klasse 
250 d 4MATIC Luchtvering

€ 46.900,-

BMW X5 xDrive40e M Sp. Ed. 
€ 59.900,-

BMW 02-serie 1802 Touring 
€ 14.950,-

Ford Kuga 1.6 Titanium Pl. 
4WD € 18.450,-

Ford Tourneo Courier 1.0 
Titanium € 14.950,-

Mercedes-benz A-klasse 180 
Premium Plus € 39.950,-

Mercedes-benz CLS-klasse 
350 € 22.750,-

Renault Megane 1.6 TCe GT 
€ 21.950,-

Toyota RAV4 2.5 Hybrid
Bi-Tone € 38.750,-

Volkswagen Golf 1.0 eTSI 
Style € 28.900,-



De commissie- en raads-
vergaderingen worden live 
uitgezonden. Inspraak bij 

commissievergaderingen vindt 
digitaal plaats. Insprekers kunnen zich 
van te voren aanmelden via 
gri�e@heemstede.nl of (023) 548 56 46. 
De vergaderingen zijn online te volgen 
via gemeentebestuur.heemstede.nl.

Openingstijden gemeente
(Alleen op afspraak)
Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 19.30 uur
Vrijdag 8.30 - 13.00 uur

Raadhuisplein 1, Heemstede
Telefoon: 14 023
heemstede.nl

 gemeenteheemstede
 @heemstede
 gemeenteheemstede

HeemstedeNIEUWS
Gemeenteraad

Meer informatie: heemstede.nl

De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede week 29

Doorlaatbewijzen Formule 1 niet 
nodig in Heemstede

Digipanel: meedenken met de 
gemeente

De Formule 1-race komt op 
2, 3 en 4 september 2022 
weer naar Zandvoort. De 

organisatie is in handen van Dutch 
Grand Prix en gemeente Zandvoort. 
Om de leefbaarheid, bereikbaarheid 
en veiligheid in en rond Heemstede te 
borgen tijdens het evenement, tre�en 
we tijdelijke verkeersmaatregelen. Deze 
maatregelen hebben vooral als doel de 

Wij willen inwoners en 
ondernemers zo vroeg mogelijk 
betrekken bij ons beleid, 
plannen en veranderingen in de 

gemeente. Uw idee, ervaring en mening 
vinden wij belangrijk.

Digipanel is een digitale peiling onder 
inwoners
De enquêtes gaan over onderwerpen die 

O�ciële 
bekendmakingen
Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Nieuwe regelgevingen: 
➜	Aanwijzingsbesluit Woo-

contactpersoon Heemstede 2022
➜	Aanwijzingsbesluit toezichthouders 

Regionale Prostitutie Controle Team 
Kennemerland 

➜	Privacybeleid Buitengewoon 
Opsporingsambtenaren gemeente 
Heemstede 

Uitschrijvingen Basisregistratie 
personen (BRP)
Uit adresonderzoek is gebleken dat 
onderstaande personen niet meer 
wonen op het ingeschreven adres in de 
Basisregistratie personen (BRP). 
Zij worden daarom uitgeschreven:
➜	van Oord, geboren 29-10-1979, 

Landzichtlaan 26
➜	R.G. Sarabia Perez, geboren 11-12-2000, 

Valkenburgerlaan 79 A
Zij zijn uitgeschreven:
➜	B.I. Verkaik, geboren 18-08-1986, 

Valkenburgerlaan 79 A
➜	K.A. Ochenkowski, geboren 02-08-1984, 

Havenstraat 63

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜	wijzigen voorgevel, Binnenweg 81
➜	vervangen woonark, Cruquiushaven 20
➜	uitbreiden woonhuis, Franz Lehárlaan 

126
➜	plaatsen berging, Glipperweg 58
➜	plaatsen geluidswerende en gazen 

erfafscheiding, Heemsteedse Dreef 274
➜	vernieuwen/uitbreiden bestaande 

uitbouw, IJssellaan 37
➜	wijzigen voorgevel, plaatsen dakkapel, 

interne constructieve wijziging en 
vervangen begane grondvloer, Johan 
Wagenaarlaan 44

➜	wijzigen voorgevel, Meindert 
Hobbemastraat 31

➜	plaatsen erfafscheiding, Sportparklaan 
25A

➜	verbreden uitweg/inrit door toevoegen 
stuk tuin van nr. 27, Sportparklaan 25A

➜	verbouwen woning, Tooropkade 1
➜	plaatsen dakkapel, garagedeur 

kelder vervangen door openslaande 

Gezocht: extra 
energiecoaches 
Heemstede 

Vindt u het leuk om uw 
buurtgenoten te helpen bij 
het toekomstbestendig maken 
van hun woning ? Word dan 
energiecoach! U ontvangt een gratis 
basiscursus en er zijn regelmatig 
intervisiebijeenkomsten om 
onderling kennis te delen. De 
basiscursus is op 9 en 23 augustus 
en op 1 september. Meld u aan via 
info@heemsteedsduurzamer.nl.

Is uw tuin klaar voor de 
vakantie?

Bereid ook uw tuin voor op uw 
afwezigheid tijdens de vakantie. 
Vakantiepret is snel voorbij als u 
een verwaarloosde tuin aantreft 

bij terugkeer. We geven u een aantal tips:

1. Breng mulch aan in de borders
2. Verwijder onkruid
3. Bind klimplanten goed vast
4. Zet potplanten dicht bij elkaar
5. Pluk rijp fruit
6. Maai het gazon niet te kort
7. Vul de vijver bij
8. Plant geen nieuwe planten kort voor 

de vakantie
9. Berg het tuinmeubilair zo goed 

mogelijk op

Een �jne vakantie gewenst, ook in eigen 
tuin!

hoeveelheid verkeer en wildparkeerders 
in Heemstede tot een minimum te 
beperken. In Zandvoort kan de bezoeker 
(zonder onthe�ng) namelijk niet 
parkeren. Binnen Heemstede heeft u geen 
doorlaatbewijzen nodig. Alle woningen en 
bedrijven zijn bereikbaar.

Ga voor meer informatie naar 
heemstede.nl/formule1.

de hele gemeente aan
gaan. Voor onderwerpen 
op wijk- of straatniveau 
zijn er ook nog 
thema-avonden, 
inwonersbijeenkomsten 
en klankbordgroepen.

Ga naar heemstede.nl/
digipanel om u aan te melden.

Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op heemstede.nl/werkaandeweg

deuren en deels dichtzetten talud, Van 
Merlenlaan 32

➜	vergroten en plaatsen dakkapellen, 
Bachlaan 14

➜	verhogen uitbouw en vervangen 
houtenvloer door schuimbeton, 
Landzichtlaan 40

➜	plaatsen dakopbouw, Zandvoortselaan 
37

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜	plaatsen dakopbouw, Borneostraat 4

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning:
➜	plaatsen dakopbouw, Borneostraat 4

Verleende omgevingsvergunning:
➜	bestaande niet constructieve vloer 

vervangen, Binnenweg 164
➜	plaatsen opbouw, Alberdingk Thijmlaan 

25
➜	verhogen kap, uitbreiden woonhuis en 

plaatsen dakkapellen, Leidsevaartweg 
69

➜	uitbreiden woonhuis, P.C. Hooftkade 8




