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U heeft hier het juni-nummer van het
Dorpsorgaan in handen. De zomer is inmiddels
onderweg en gelukkig is corona weer op zijn
retour.
Op de voorpagina ziet u het mooie beeld van
Spaarndam dat door Femke Davidse is
gevangen. Ze is hiermee de winnaar geworden
van de eerste wedstrijd voor de omslag van het
Dorpsorgaan. Lees snel verder om het nieuwe
thema te ontdekken.
De dorpsraad is goed op gang gekomen en heeft
veel nieuws te melden. Onze gebruikelijke
rubrieken hebben weer leuke nieuwtjes te
melden. Vergeet vooral niet om in juli de
brandweer in actie te zien op hun
oefenavonden. Wie weet inspireert het tot
deelname…
De speeltuin Nieuw Leven verdient uw
aandacht. Ze hebben uw hulp nodig om er
(financieel) weer helemaal bovenop te komen.
Denk daar zeker aan als je deze speelplek ook
aan de nieuwe generatie gunt. Beter nieuws is
er vanuit het Dorpscentrum, dat lekker bezig is
met de verbouwing.
Via de Historische Werkgroep Spaarndam heb ik
ook voor het eerst een bijdrage van de
Dorpsvereniging Haarlemmerliede &
Spaarnwoude ontvangen en komen er vanuit
meer hoeken inzendingen. Heel leuk, zo houden
we elkaar op de hoogte!
We wensen u veel leesplezier en horen graag uw
feedback.

Website
www.dorpsraadspaarndam.nl
Coen de Graaf,
namens de Redactie
redactie@dorpsorgaan-spaarndam.nl

Uitslag fotowedstrijd
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In vorige editie riep ik op om vooral foto’s in te sturen die jouw juni-gevoel in Spaarndam vertegenwoordigen.
Femke Davidse en Karel Weijers hebben gereageerd. Femke heeft zelfs meerdere foto’s ingestuurd. Femke
heeft de winnende foto ingestuurd, die ook de omslag is geworden. Hieronder staat een selectie van de
overige inzendingen. Bedankt voor het insturen!

Het nieuwe thema “Back to …”
Het volgende nummer komt in september uit: het einde van de zomer, maar ook van corona(hopelijk), en weer
de start van het nieuwe schoolseizoen, en alles wat voor corona zo normaal was. Wil jij ook een foto insturen
met dit thema?

Eisen aan de
inzending
▪

▪
▪

Foto: Femke Davids

Jouw foto is staand
en heeft een hoge
resolutie,
Heeft een link met
Spaarndam
Heeft iets te maken
met het thema

Insturen kan naar:
redactie@dorpsorgaanspaarndam.nl

Foto: Femke Davids

Foto: Karel Weijers

Van de Dorpsraad
De dorpsraad
Dit zijn de gezichten van de Dorpsraad. Naast de officiële
dorpsraadleden werken er nog vele mensen mee in de werkgroepen
of dragen incidenteel bij. Waarvoor dank!

Paul Boom

Jacques hendriks

Penningmeester

Voorzitter/ Secretaris

Mark Hofmans

Peter Mastenbroek
Theo van Heese

Site/ social
(officieel nog niet in Dorpsraad)

Ruimtelijke ordening en Recreatieschap

Verkeer
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Van de Dorpsraad
De samenstelling van de Dorpsraad:
Functie
Voorzitter/ Secretaris
Vice-voorzitter
Penningmeester
Werkgroepen
Verkeer
Ruimtelijke ordening en Recreatieschap
Jeugd en ouderen
Communicatie

Naam
Jacques Hendriks
Vacature
Paul Boom
Portefeuillehouder
Theo van Heese
Peter Mastenbroek
Vacature
Vacature

E-mail:
info@dorpsraadspaarndam.nl

Website:
www.dorpsraadspaarndam.nl

Van de Dorpsraad
Beste Dorpsgenoten!
Hartverwarmend alle reacties op de ontwikkelingen
in het dorp en ons mooie blad. Leuk om te horen hoe
het wordt ontvangen. Een motivatie om nog meer
ons best te doen!
In het vorige Dorpsorgaan spraken we er al over: Hoe
kunnen we de communicatie met het dorp
verbeteren? Zeker binnen de omstandigheden die de
Coronamaatregelen met zich meebrengen blijkt dit
wat lastiger dan gebruikelijk.
Ook hebben we gemerkt dat veel lezers van ons
mooie blad ieder kwartaal echt aan het wachten zijn
op de komende editie. Wij kunnen hier extra aan
tegemoet komen door het digitale bestand toe te
zenden zodra deze klaar is. Daarmee heb je het
magazine (digitaal) nog sneller in huis! Om hiervoor
in aanmerking te komen is het zenden van een
mailtje aan info@dorpsraadspaarndam.com
voldoende.
Als je ook graag bij inspraak betrokken wilt worden,
dan ontvangen we via dezelfde mail ook graag je
persoons- en adresgegevens. We kunnen deze
gegevens dan ook gebruiken om jouw mening mee te
nemen in toekomstige ontwikkelingen. Tip: via onze
Facebookpagina delen we ook regelmatig informatie.
Voeg ons toe als vriend en je krijgt de informatie
automatisch op je tijdslijn. Geen facebook? Ook onze
website www.dorpsraadspaarndam.nl krijgt
regelmatig een update.
Het laatste weekend van mei stond geheel in het
teken van Culinair Spaarndam. Dit initiatief van de
Ondernemersvereniging Spaarndam e.o. had als doel
de plaatselijke horeca een hart onder de riem te
steken na de coronabeperkingen en samen met het
dorp een feestje te vieren.

Dit was door de inzet van de ondernemers, het weer
en de dorpsgenoten een groot succes! Elke
deelnemende horecavoorziening had naast de
prachtig ingerichte terassen voor elke deelnemer een
luxe hap voorbereid. Hiermee was in de rondgang
een meer dan volledige maaltijd gerealiseerd. Met de
nodige koude drankjes bleek het een dagje uit in
eigen dorp. Voor herhaling vatbaar!
Goed nieuws, Kunstcentrum De Kolk blijft voorlopig
aan de Westkolk gevestigd! Onder andere door
tussenkomst van Maarten Wiedemeijer (raadslid in
Haarlem, en oud dorpsgenoot), en de verdere
gemeenteraad van Haarlem, is besloten het pand
niet te verkopen. Hiermee is toekomstige dreiging
niet van de baan, maar staan alle mogelijkheden
open om een bestendige oplossing te vinden voor het
Kunstcentrum. Ideaal zou een investeerder zijn die
het pand koopt ten behoeve van het kunstcentrum.
Daar zijn we met elkaar naarstig naar op zoek. Wie
weet kunt u er wel bij helpen?
De bibliotheek in het dorp dreigt te verdwijnen.
Gemeente Haarlemmermeer heeft dit besloten. Het
Dorpscentrum, de Adelbertusschool, de
Spaaarneschool en de Dorpsraad Spaarndam zijn in
overleg met Haarlemmermeer om dit besluit
ongedaan te maken. Hierbij is alle hulp gewenst. We
stellen het op prijs als je ook een brief zend aan de
gemeente om het behoud voor ons dorp te steunen.
Je kan de brief zenden aan het College en de raad van
Haarlemmermeer, Postbus 250 2130 AG Hoofddorp.
Verder zijn wij in voorbereiding voor een openbare
vergadering zoals deze gebruikelijk is. Als we de
berichten mogen geloven zou het vanaf september
weer mogelijk worden om met grotere groepen bij
elkaar te komen. Daar richten wij ons dus op.
Hopelijk kunnen we elkaar dan ook weer persoonlijk
spreken.

5

Van de Dorpsraad
In de tussentijd zijn de diverse verenigingen die ons
dorp rijk is zich ook al aan het voorbereiden op
mogelijke activiteiten. We wachten in spanning af
waar wanneer en hoe de mogelijke evenementen
gaan plaatsvinden. Ook hierover zullen berichten via
onze website en Facebookpagina volgen.
Het bestuur

Ruimtelijke ordening
en Recreatieschap

De St. Adalbertusschool
Zoals het er nu naar uitziet denkt men meer lokalen
nodig te hebben in de nabije toekomst om de
leerlingengroei op te vangen. De aanwas is mede
gekomen doordat er meer jonge kinderen in
SpaarneBuiten zijn dan eerder was voorzien. Men
had gedacht dat de wijk wat meer verdeeld zou zijn
over de verschillende levenscycli qua
gezinssamenstelling, echter blijkt dat er vooral veel
jonge gezinnen zijn gaan wonen. Het bestuur van de
School gaat in contact treden met de gemeente
Haarlemmermeer over hoe een en ander op te
vangen. Ook de MR is hier actief met het zoeken naar
een oplossing en heeft o.a. contact gezocht met de
Dorpsraad. Of de behoefte aan meer ruimte een
tijdelijk of permanent karakter heeft wordt nog
bekeken.

Noordkant van de Kolksluis
De Sluiskade aan het IJ is zeer slecht en wordt op
korte termijn onder handen genomen. Helaas zullen
de oude bomen aan weerszijden dan moeten worden
gerooid. Er zullen wel weer nieuwe bomen komen
nadat de kade is hersteld.

De Kolk
Rietpol

Illustratie: Nat Iwata

De projectontwikkelaar uit Muiden schijnt de Rietpol
verkocht te hebben. Naar verluidt kunnen er
havenligplaatsen worden gehuurd tot einde
vaarseizoen. Wat de nieuwe plannen worden van de
nieuwe eigenaar is onbekend. Eerder wilde de vorige
eigenaar er luxe rietgedekte villa’s bouwen, echter
dat plan stuitte op nogal wat weerstand.

Iceplanet/wheelerplanet
Vooruitgang is langzaam hier, zeker als je bedenkt
dat het plan al 18 jaar oud is. Er schijnt nu wel een
partij te zijn gevonden die de exploitatie op zich wil
nemen van het toekomstig complex inclusief
overnachtingsaccommodaties. Een schaatsbaan over
het wielercircuit in de winterperiode maakt nog
steeds onderdeel uit van het plan. Wij verwachten
echter dat het accent meer zal liggen op de
wielersport. Volgens een recent artikel in het
Haarlems Dagblad (HD) is volgens eigenaar Ton Blom
het draagvlak voor het project na de overgang naar
de nieuwe Gemeente veranderd in negatieve zin en is
er nu sprake van onwil. Volgens het bericht in het HD
is de Gemeente momenteel in afwachting van
wijzigingen in de plannen door de initiatiefnemers.
De Dorpsraad heeft nog geen signalen ontvangen van
de Gemeente dat men de uitvoering van de 18 jaar
oude plannen niet meer zou zien zitten. We houden
u op de hoogte over het verdere verloop hiervan.

Zowel Restaurant de Kolk als Café Spaarndam
hebben toestemming gekregen van Rijnland om tot 1
Oktober een mooi groot terras op het Kolkwater uit
te baten. Dat kan omdat de sluizen tijdelijk niet in
gebruik zijn i.v.m. de kade-renovatie. Inmiddels is
onze mooie Kolk dus verrijkt met 2 drijvende
terrassen.
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Van de Dorpsraad
Verkeer
Vergroening van de dijk, Spaarndam-West.
Inmiddels lijkt het project “vergroening van de dijk”
gereed, maar….nog niet helemaal afgerond. Een
heleboel jonge aanplant is helaas (nog?) niet
aangeslagen. Herstellen zal waarschijnlijk pas eind dit
jaar kunnen plaatsvinden. Inmiddels is er wel
duidelijkheid over het “onderhoud”. De gemeente
Haarlem zal het onderhoud van de bomen voor haar
rekening nemen (water bij droogte en snoeien
wanneer nodig).
Het overige nieuwe en het al bestaande groen is qua
onderhoud door de plantsoenendienst moeilijk uit te
besteden aan een firma die dat normaal voor de
gemeente Haarlem doet.
Dit vanwege de verschillende plekken waar
dijkbewoners er op eigen initiatief al iets moois van
hebben gemaakt en andere delen die voornamelijk
uit gras bestaan. Hier bestaat een reëel risico dat
sierbloemen en planten onbedoeld tijdens een maaironde worden neergehaald….

Reconstructie Spaarndammerdijk,
gemeente Haarlemmermeer
Het project “reconstructie Spaarndammerdijk” is
inmiddels in een concreet plan van uitvoering
gekomen. Via
www.dorpsraadspaarndam.nl/voortgang-renovatiespaarndammerdijk-haarlemmermeer kunt u meer
informatie vinden en een animatiefilmpje bekijken
die de veranderingen en het uiteindelijke resultaat
duidelijk maken.
Helaas is hier nog niet in aangegeven of de
aanpassing ter hoogte van het westelijk deel van het
Rijnlandshuis al meegenomen kan worden. De
Dorpsraad heeft daar wederom bij de gemeente
sterk op aangedrongen (zie ook het vorige
Dorpsorgaan 2021, nr. 252. Blz.9).

Parkeerterrein Kerklaan
Over een paar maanden zal op de gekozen locatie
eerst een inklinkings-/verdichtingsproces plaats
vinden, waarbij door een groot te plaatsen gewicht
gedurende circa 6 maanden (!) de bodem verdicht zal
worden. Dit om toekomstige verzakking van het
terrein te voorkomen. De daadwerkelijke
werkzaamheden zullen starten in Q1-2022.

Dat willen wij voorkomen.
Daarom is het verzoek aan de dijkbewoners of zij met
eventuele hulp van naaste- of overburen het stukje
groen voor hun huis zelf willen onderhouden. Dat
geldt ook voor de hoogte van het haagje. Zij mogen
dat dijkgedeelte in feite als hun eigen tuin
beschouwen en dus ook zelf voorzien van bloemen of
ander gewenst laag-groen (geen bomen).

Autoluw maken Westkolk

Hopelijk zullen diverse dijkbewoners nu hun kans
grijpen om de dijk een verzorgd, bloeiend en fleuriger
aanzien te geven. Dit zal ook een positief effect
kunnen hebben op naleving van de maximum
snelheid op de dijk voor alle weggebruikers en ons
dorp wordt er alleen maar mooier van!

Ontsluitingen Spaarnebuiten.

Wij verwachten in Q4-2021 een enquête (met
begeleidend schrijven) te kunnen houden onder de
bewoners van Oost- en Westkolk en de Taanplaats,
om eind dit jaar een definitief plan te kunnen
voorleggen aan de gemeente Haarlem.
Uitvoering zal uiteindelijk pas plaatsvinden wanneer
het parkeerterrein Kerklaan is opgeleverd.

Inmiddels heeft 19 mei op ons verzoek wederom
overleg plaatsgevonden met de gemeente
Haarlemmermeer (tijdens en ná een fysiek bezoek
aan de locaties) over:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Voetpad tussen Spaarnebuiten en het
Kerkpad/Kerklaan.
Ontsluiting langzaam verkeer via fietsbruggetje
over terrein Rijnlandshuis.
Trottoir Lageweg van Supermarkt tot eerste in/uitgang Spaarnebuiten.
Borden bebouwde kom verplaatsen naar
zuidzijde tweede in-/uitgang Spaarnebuiten en
invoeren 30 km/u zone Lageweg.
Verbreding einde Spaarndammerdijk (west).
Mogelijke rotonde Spaarndammerdijk/Zijkanaal
C weg.
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We kunnen nog geen resultaten melden uit dit
overleg, maar men toonde zich zeer begripvol en
geïnteresseerd. Hopelijk wordt nu enig denkwerk
verricht om de plannen verder te concretiseren, te
begroten en voor uitvoering in aanmerking te laten
komen, zodra daar financiën voor beschikbaar zijn
gesteld. Wordt vervolgd.

Reconstructie Slaperdijkweg
Vanuit het meerjarig onderhoudsprogramma van
Haarlem is opdracht gegeven voor het vervangen van
de rijbaan en het fietspad van de Slaperdijkweg
tussen Vlietweg en Redoute. Het gewenste resultaat:
• Een verharding die minimaal 30 jaar meegaat.
• Een passende inrichting en maximumsnelheid bij
de wegfunctie.
• Een verbeterde verkeersveiligheid
• Een verbetering in gebruik door fietsers en
wandelaars op deze recreatieve (en voor fietsers
regionale) route.
• Een “klimaatadaptieve” maaiveldinrichting (met
name in het afgesloten deel tot Vlietweg).
Een eerste verkennend gesprek met de Dorpsraad
hierover heeft inmiddels plaatsgevonden en heeft
eind april geleid tot een startnotitie. Dat is een
verkenning van de kansen, belemmeringen en risico’s
van het project in de initiatiefase. Uitvoering van het
project staat gepland in 2023.

Herinrichting Spaarndamseweg, Jan
Gijzenkade -Pol
Vanuit hetzelfde meerjarig onderhoudsprogramma is
ook opdracht gegeven voor het vervangen van de
verharding, riolering en de populieren van de
Spaarndamseweg vanaf Jan Gijzenkade tot kruispunt
Pol/Nieuwe Rijweg. Het gewenste resultaat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volledig vernieuwde rijbaan met minimale
levensduur van 30 jaar.
Vernieuwde tegelpaden bij de woonboten en
wandelpad langs het Spaarne.
Vernieuwde, groenere parkeerplaats nabij de
Vondelweg.
Vernieuwde riolering (woonboten).
Verbeterde verkeersveiligheid.
Afwaardering van de maximum snelheid naar 30
km/u met bijpassende weginrichting (gedeelte
van Spaarndamseweg tot einde bebouwde kom).
Weginrichting buiten de bebouwde kom die 60
km/u als max. snelheid afdwingt.
Een mogelijk versterkte groenstructuur.
Een heringericht en klimaatadaptief openbare
ruimte-maaiveld met fatsoenlijke
parkeervoorzieningen en waardevolle
groenzones

Ook over dit onderwerp heeft een eerste verkennend
gesprek met de Dorpsraad plaatsgevonden, en heeft
geleid tot een startnotitie. Uitvoering gepland in
2023.
Theo van Heese

8

Van en voor het dorp

9

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

Van en voor het dorp

Zonnebloem Afdeling Spaarndam e.o.
Ondanks het feit, dat het overgrote deel van onze
gasten in elk geval de eerste vaccinatie heeft
gekregen, kunnen en mogen wij nog steeds geen
gezamenlijke activiteiten organiseren. Gelukkig wordt
er vanuit het bedrijfsleven wel meegedacht en
worden wij soms onverwachts verrast met een leuke
actie voor onze gasten. Dat zorgt dan meteen weer
voor een contactmomentje tussen de vrijwilligers en
de gasten.

19 februari 2021
Zo hebben wij vrijdag 19 februari een actie
gehouden, waarbij onze gasten een kleurrijk tasje
met inhoud kregen aangeboden. Omdat wij erg blij
zijn met onze vrijwilligers, zij brengen tenslotte de
tasjes naar de gasten toe, hebben wij ook hen
bedacht met een presentje en een mooie zelf
geweven kaaart met een zonnebloem afbeelding. Op
de foto’s kunt u zien hoe een en ander is ontvangen.
Wij hopen nog steeds op verruiming van de
mogelijkheden, maar beseffen dat de gezondheid van
onze gasten centraal staat. Maar zo 1 op 1 zijn er
gelukkig wel mogelijkheden…

4 maart 2021
Deze week werd ik verrast door een bericht van de
Gemeente Haarlemmermeer. Zij hadden een
narcissenactie geïnitieerd. Je kon iemand voordragen
om diegene te verrassen met een potje narcissen.
Welnu, één van onze gasten heeft ons aangemeld. Zij
vond dat de vrijwilligers van Zonnebloem Spaarndam
e.o. beslist in aanmerking kwamen om verrast te
worden met deze bloemengroet. En zie hier: de
foto’s spreken voor zich. Heel erg bedankt Gemeente
Haarlemmermeer en natuurlijk onze ‘anonieme’ gast.

25 maart 2021
Deze dagen vóór Pasen zijn onze gasten wederom
verwend met een prachtig paaspakket, zorgvuldig
samengesteld en beschikbaar gesteld door de Riki
Stichting. De gasten zijn hier altijd erg blij mee en het
is ook fijn dat de gast en vrijwilliger elkaar weer even
zien en spreken. Wie had vorig jaar kunnen bedenken
dat dit soort momentjes nog steeds heel belangrijk
zouden zijn… De vrijwilligers kregen van de Riki
Stichting een zeer fleurig opvouwbaar tasje.

29 maart 2021
Vorige week zijn wij, de ouderen in Spaarndam,
verrast met een prachtige doos met allerlei heerlijke
lekkerzijen om de Paasvreugde te verhogen. Dit alles
geschonken door de Riki Stichting in samenwerking
met de Zonnebloem afdeling Spaarndam bij ons thuis
bezorgd. Altijd weer een verrassing waar we allen blij
van worden, vooral in deze saaie tijd. Namens ons
allen hartelijk dank voor dit mooie gebaar. Voor
iedereen een gezellig Paasfeest en laten we hopen
dat we snel met meerdere personen bij elkaar mogen
zijn en leuke dingen kunnen doen.
Ria Molenaar

April 2021
Eind april kregen onze gasten 2 cadeaus aangeboden:
een combinatie van smakelijk en cultureel.
– Museum Plus Bus heeft, na het succes van de
eerste uitgave, een 2de uitgave van een prachtig
Magazine uitgebracht met als motto: ‘Omdat wij nog
steeds niet met u naar het museum kunnen, komt
het museum nog een keer naar u toe’. In het
magazine wordt uitleg gegeven bij de afbeeldingen
van schilderijen uit vele toonaangevende musea in
Nederland. Ook kan er gekleurd en gepuzzeld
worden. Een heel mooi initiatief, waar onze gasten
heel blij mee zijn.
– het smakelijke cadeau wordt aangeboden door het
Oranjecomité Haarlem in de vorm van een heerlijk
tablet chocolade. En dit al voor het 4de jaar op rij!
Alle 6 afdelingen van de Zonnebloem in Haarlem
worden op deze manier getrakteerd. Een mooie
geste, die zeer gewaardeerd wordt.
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26 april 2021
Vandaag, de dag vóór Koningsdag, werd onze
secretaris Wim Pijnaker naar het Haarlemmermeerse
Bos ‘gelokt’, alwaar hij tot zijn grote verrassing
koninklijk werd onderscheiden. Dit voor zijn vele
vrijwilligerswerk voor o.a. de jeugdvereniging in
Halfweg, de Don Bosco in Spaarndam, de Jozefschool,
de Adalbertusparochie in Spaarndam, het
dorpsorgaan rondbrengen, de Telefooncirkel, maar
vooral voor ons als secretaris van de Zonnebloem. Hij
maakt inmiddels al ruim 5 jaar deel uit van ons
bestuur. Een inwerkperiode was niet nodig, hij nam
direct en voortvarend het heft in handen. En zijn
deskundigheid op dit gebied heeft hij ten volle
waargemaakt. Het is ook heel waardevol dat hij
bekend is in ons dorp Spaarndam en daardoor goede
contacten heeft met het overgrote deel van onze
gasten. Kortom: wij zijn heel blij met hem en hopen
dat hij zich nog lang met ons verbonden zal voelen en
zijn taken voor ons bestuur wil blijven uitvoeren. Van
harte gefeliciteerd Wim !!

Mei 2021
Als het goed is vindt u momenteel post van ons in de
brievenbus. De tijd van de jaarlijkse verkoop van
Zonnebloemloten is weer aangebroken. Omdat wij
een groot gedeelte van de opbrengst van de loten in
onze kas mogen opnemen, hopen wij van harte dat u
ons met de aankoop van een of meerdere loten wilt
ondersteunen in ons (vrijwilligers)werk voor de
plaatselijke Zonnebloem afdeling.

Juni 2021
In de maand juni, te weten de 18de, zullen wij weer
van ons laten horen in het dorp.
Wij hopen met z’n allen dat er tegen die tijd wat
meer mogelijkheden zijn vanwege de vaccinaties en
verruiming van de beperkingen. Van harte een heel
mooie zomer toegewenst!
Hartelijke groet namens bestuur Zonnebloem
Spaarndam e.o.
Joke van Bakel, voorzitter
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De Polderbaan is fors
opgerekt

Door de kortere tijden tussen landende vliegtuigen
neemt de capaciteit van de Polderbaan enorm toe.

Sinds 15 mei is de Polderbaan weer in gebruik na
groot onderhoud dat bijna 4 maanden heeft geduurd.
Dat is op zichzelf geen bijzonderheid; asfalt wordt
vervangen en bekabeling wordt aangepast.

Bedenk dat zo’n twee derde van de vliegbewegingen
op de Polderbaan landingen zijn. In 2019 waren dat
er 160.000. Wat zijn de mogelijke gevolgen van deze
capaciteitsuitbreiding?

Echter, naast gewone werkzaamheden is het
Instrument Landingssysteem aangepast. Dat houdt in
dat de baan geschikt gemaakt wordt voor gpslandingen; landingen waarbij de tussenkomst van een
luchtverkeersleider geheel anders wordt en minder
direct nodig is. De navigatie wordt overgedragen aan
een systeem. De tussenruimte tussen landende
vliegtuigen kan daardoor verkort worden van 120
seconden naar in theorie zelfs 70 seconden.

Op de eerste plaats kan de groei van Schiphol
doorgaan zonder dat de tweede Kaagbaan wordt
aangelegd. Ook hoeft niet meer over een vliegveld in
de Noordzee te worden nagedacht.

Het maakt het mogelijk dat er in glijvlucht geland kan
worden. Op termijn is het de bedoeling dat er op
aanmerkelijk grotere hoogten gevlogen gaat worden
en dat er structureel precies door denkbeeldige
buizen geland en gestart gaat worden.
Besluitvorming zal dit jaar plaatsvinden met een
eerste invoering naar verwachting in 2023. De
uiteindelijke doelstelling is het systeem in 2035
geheel operationeel te hebben. Streven is dat dan
80% via glijvluchten wordt geland.

Heb je hinder?
Meld je klacht op www.bezoekbas.nl
Wil je op de hoogte blijven van zaken als baanonderhoud en
afwijkend baangebruik? Meld je aan op:
www.schiphol.nl/nl/schiphol-als-buur/pagina/burennieuwsbrief
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Voorlopig is met het nieuwe normerings- en
handhavingsstelsel (het resultaat van het
Alderakkoord) 500.000 het maximale aantal
vliegtuigbewegingen per jaar, maar het stelsel kan
ook onder voorwaarden tot verdere groei leiden
volgens de 50-50 regel (met hindervermindering kan
groei worden verdiend).
Mogelijk kunnen de Aalsmeerbaan en/of de
Buitenveldertbaan verder afgewaardeerd worden en
zelfs sluiting is niet ondenkbeeldig zodra de
Polderbaan, de Kaagbaan en de Zwanenburgbaan
fors zijn opgerekt.
Op de derde plaats kunnen mogelijk de contouren
waarin niet gebouwd mag worden door de
nauwkeurigere vliegpaden verkleind worden
waardoor in de regio meer woningen gebouwd
kunnen worden.
Voor bewoners nabij de Polderbaan betekent deze
oprekking een forse uitbreiding van het aantal
vliegbewegingen en een afname van stille periodes
en een enorme impact op de gezondheid en
leefbaarheid. Dat is geen prettig en gezond
vooruitzicht. Het is de vraag of de voordelen voor de
luchtvaart ten koste mogen gaan van bewoners in
gebieden van toenemend intens gebruikte start- en
landingsbanen.
Gerard Jägers
Kiesman Omgevingsraad Schiphol voor Spaarndam

Foto: Alf van Beem (2016)

Van en voor het dorp
Automobiel
Automobiel is dé oplossing voor ouderen en
mensen met een beperking die zelf geen vervoer
hebben. Het is vervoer op maat, met aandacht. Met
1 telefoontje brengt een vrijwillige, speciaal
geselecteerde chauffeur inwoners met hun eigen
auto naar de gewenste bestemming. Zo wordt
boodschappen doen en de dokter bezoeken
gemakkelijker. Ook andere bezoeken, zoals op visite
gaan bij familie en vrienden, wordt een stuk
eenvoudiger. Niemand hoeft onnodig thuis te
blijven!
Aanmelden voor AutoMobiel kan via
https://www.servicepunt-automobiel.nl/passagierworden/ of telefonisch via 088-700 41 00.
Aanmelden als chauffeur kan telefonisch bij
Servicepunt Thuiswonen via 088-700 41 00
of via de website van AutoMobiel:
www.haarlemmermeergemeente.nl/meer-voorelkaar/automobiel
Er is ook gekeken naar een samenwerking met
Dijkexpress. Omdat automobiel net gestart is zal
het voor nu naast elkaar bestaan. In de toekomst
wordt gekeken hoe de krachten kunnen bundelen.
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Familieberichten
Naar ons bekend is, of is medegedeeld, zijn overleden:
Johanna de Voogd-Steinhart

9 februari 2021

87 jaar

Vincent Loerakker
Vincent leerde van zijn vader het bouwen van een viool en nam al op
jonge leeftijd de zaak aan de Schagchelstraat te Haarlem van hem over.
Hij speelde in het jeugdorkest o.l.v. Andre Kaart. Hij was lid van diverse
verenigingen, de laatste jaren voornamelijk in de Zaanstreek. Hoewel hij
vioolbouwer was van beroep lag zijn hart bij de blaasinstrumenten. Zo
speelde hij op zijn trombone diverse keren tijdens de 4 mei herdenking
met het Koperkwartet op het Kerkplein.
Anne-Mieke Aichelburg
Anne-Mieke is op het dorp komen wonen om voor haar moeder te
zorgen. Zij was chauffeur voor de bejaardensoos en zong samen met
haar moeder in het Spaarndams gemengd koor. Zij was onderwijzeres,
gaf huishoudkunde les en trachtte haar leerlingen liefde voor de kunst bij
te brengen. Ook kon zij erg mooi tekenen.
Bas de Rooy
Bas werkte als scheepsbouwer bij Scheepswerf Stapel. Jarenlang was hij
onderdeel van de onderhoudsploeg van S.V. Spaarnwoude. Ook hielp hij
menig oudere met het onderhoud van hun tuintje of ging een bakkie bij
hen doen.
Gerardus (Gerard) Jacobus Cornelis Berk
Gerard is geboren aan het Kerkplein te Spaarndam, woonde al jaren met
zijn vrouw Aja aan de Kerklaan en was vanaf school scheepstimmerman
bij Scheepswerf Stapel.
Henk Goebert
Henk heeft zich op vele fronten ingezet voor onze dorpsgemeenschap.
Hij was in 1971 medeoprichter van de Klaverjasclub en is gedurende 50
jaar voorzitter geweest. Met het fototoestel om zijn nek heeft hij vele
evenementen op de gevoelige plaat vastgelegd. Meer dan 30 jaar heeft
hij als KNVB scheidsrechter en lid van de Haarlemse
scheidsrechtersvereniging leiding gegeven aan vele voetbalwedstrijden.
Met Henk in de buurt was het altijd lachen, want moppen vertellen kon
hij als geen ander. Ook spande hij zich bijzonder in voor de Stichting
Sinar Pelani die weeskinderen in Indonesië medisch, sociaal en
onderwijskundig bijstaat.
Yvonne Gahrmann
Yvonne wordt omschreven als een enorme inspirator van de
Spaarneschool. Zij begon als secretaresse en was onderwijsbegeleidster
voor de kinderen. Ook nam zij veel kunstprojecten voor haar rekening.
Marco Lemmers
Marco was een fervent watersportliefhebber en deelde deze hobby met
de 'Zuiderzeevaart', onderdeel van Stichting Kinderoncologische
Vakantiekampen. Op de wijze kon hij hen een hele fijne dag bezorgen.

14 februari 2021

71 jaar

23 februari 2021

71 jaar

4 maart 2021

83 jaar

21 maart 2021

88 jaar

4 maart 2021

76 jaar

8 april 2021

66 jaar

16 april 2021

45 jaar

15

Van en voor het dorp
Ds. H. v.d. (René) Rijst
In het parochieblad “Binnemeerliede” wordt René van der Rijst
omschreven als een moderne pastor met een open oog voor de
ontwikkelingen in onze samenleving. Oecumenische samenwerking had
zijn belangstelling. De Kerkenraad van de protestante gemeente Haarlem
Noord en Spaarndam vond hem een inspirerende, bevlogen en creatieve
predikant. Hij stond aan de wieg van vele nieuwe ontwikkelingen en
initiatieven. Hij heeft verschillende boeken en publicaties op zijn naam
staan.
Carolus Maria Martinus (Karel) Doeven
Karel was lector bij de Adalbertuskerk. Hij was een sportman en heeft
diverse sporten beoefend. Op latere leeftijd sloot hij zich met veel plezier
aan bij een plaatselijk team dat Walking Football speelde.
Henry Leonardus (Harry) Harskamp
Harry was een voetbalfan in hart en nieren. Hij was jarenlang KNVB
scheidsrechter Hoofdklasse West 1, de hoogste groep bij de amateurs.
Ook was hij rapporteur en scheidsrechter begeleider bij de afdeling
Haarlem. Bij de Softbal heeft hij menig dames 1 wedstrijd geleid. Niet
alleen de paars/witten van SV Spaarnwoude zaten hem in het bloed, met
zijn zoon was hij ook vaak te vinden bij de wedstrijden van Ajax.
Wenda Groeneveld-Verkade
Wenda heeft jaren gewerkt in de Bakkerswinkel van Vink aan de Dokter
W. Nijestraat te Spaarndam Oost.

16

18 april 2021

56 jaar

27 april 2021

66 jaar

8 mei 2021

74 jaar

12 mei 2021

60 jaar

Dankbetuigingen
Vincent Loerakker
Beste dorpsgenoten,
Na het overlijden van mijn man Vincent
Loerakker ontvingen wij heel veel lieve,
hartverwarmende reacties.
Dat deed ons goed en inderdaad: het geeft
troost. Namens mijn gezin wil ik iedereen
daarvoor hartelijk danken.
Nan Loerakker - de Vries

‘Weer samen’
Zo kort na elkaar afscheid te moeten nemen van onze ouders Niek Molenaar & Anny Molenaar-Burgman.
Daar had niemand ons op voorbereid.
Wat is uw steun, in welke vorm dan ook, daarbij waardevol voor ons geweest. Zoveel condoleancebrieven
en -kaarten, -telefoontjes en -appjes en persoonlijke gesprekken. Zoveel bloemen voor Niek, Anny en voor
ons individueel. De hartverwarmende belangstelling en groet aan de rouwstoet van zowel Niek als Anny. Zo
bijzonder en zo mooi. De massaal gevolgde livestream, ze verdienden beiden een volle kerk bij hun afscheid.
Dit geeft ons enorm veel kracht om verder te gaan. We zijn hier heel dankbaar voor.
Familie Molenaar(Spaarndam, maart 2021)

Van en voor het dorp
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Van en voor het dorp
H ISTORISCHE

W ERKGROEP S PAARNDAM

Van der Burchstraat 20, 2064 WK SPAARNDAM

E-Mail: historischewerkgroep@gmail.com
Website: www.historischewerkgroepspaarndam.nl

Open Monumenten
dag
De open Monumentendagen vinden jaarlijks plaats
in het tweede weekend van september. De 35e
editie vindt plaats op 11 en 12 september 2021.
Tijdens dit weekend organiseert de Historische
Werkgroep Spaarndam een
openluchttentoonstelling op het terrein van het
Rijnlandshuis. De tentoonstelling is gekoppeld aan
het boek ‘Spaarndam Waterdorp’.
Voor eventuele vragen kunt ons altijd via
onderstaand emailadres bereiken.
historischewerkgroep@gmail.com
Voor meer informatie over de activiteiten op de
open monumentendagen kunt u terecht op
www.openmonumentendag.nl

Rectificatie bij artikel
uit vorige editie ‘Het
heiwerk onder de
stenen beer bij
Spaarndam’
Bij de vorige editie zijn de laatste zinnen
van het artikel "Het heiwerk onder de
stenen beer bij Spaarndam" helaas niet
gepubliceerd, door een fout bij het
opmaken van het artikel.
Dit was precies het stuk waar de
bronvermelding stond en de naam van de
auteur (Wim Koelman). Zijn naam hoefde
er niet bij, maar hij wilde wel graag melden
dat de HWS geput heeft uit de volgende
bronnen:
Het Archief van HH. van Rijnland, het
Nationaal Archief en Handboek
prefabbeton.
Excuus!
Coen de Graaf
(redactie Dorpsorgaan)
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Van en voor het dorp
Renovatie
Spaarndammerdijk
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Dorpsvereniging
Haarlemmerliede &
Spaarnwoude

Waarom

Onderzoek

Zoals iedereen in de buurt wel zal weten is de
Spaarndammerdijk sinds medio 2018 afgesloten
voor gemotoriseerd verkeer. Alleen bewoners en
leveranciers mogen er nog overheen rijden. De
reden is dat het gemeentebestuur van
Haarlemmermeer de weg te slecht vond en
daardoor te gevaarlijk. Wij (bewoners uit de
omgeving) waren het wel gewend en keken er
anders tegenaan.

Verschillende delen van het wegdek zijn door de
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
(HenS) regelmatig opgelapt, maar het wegdek bleef
verzakken en de scheuren en kuilen bleven terug
komen.
Een extern veiligheidsonderzoek in 2018 gaf de
gemeente Haarlemmermeer gelijk: grote delen
waren gevaarlijk slecht en zouden steeds slechter
worden. Met name de steeds groter wordende
lengtescheuren baarden zorgen. Het gevaarlijkste
stuk was het klinkerdeel bij het viaduct onder de A9
en dat is inmiddels gedeeltelijk herstraat middels
een noodreparatie.
Eind 2018 is er ook een uitgebreid onderzoek
gedaan naar de fundatie van de dijk. Daaruit bleek
dat het dijklichaam goed was, maar dat het
probleem in het bovenste deel zat: dat was te slap.

Foto: Chris Buzink

Voorbereiding
Er is in 2019 een globaal herstelplan opgesteld en
er is een begroting gemaakt. De gemeente
Haarlemmermeer heeft daarop dit voorjaar een
budget beschikbaar gesteld van 5 miljoen euro. De
helft daarvan bestaat overigens uit de opbrengst
van de verkoop van aandelen Eneco, die de
voormalige gemeente HenS in het bezit had.
Na goedkeuring van het budget door de
Gemeenteraad is er dit jaar een gedetailleerd
Voorlopig Ontwerp gemaakt, dat besproken is met
een klankbordgroep van bewoners. Het resultaat is
voorgelegd aan de Dorpsvereniging
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Dorpsraad
Spaarndam en Dorpsraad Halfweg-Zwanenburg.
Aangezien de Spaarndammerdijk een Gemeentelijk
Monument is, heeft ook de Historische Werkgroep
Spaarndam meegekeken. (zie kader: Monument).
Met inachtname van de gedane opmerkingen en
suggesties is er momenteel een Definitief Ontwerp
opgesteld. Momenteel loopt de offerte procedure
voor de selectie van een aannemer.

Waar gaat gewerkt worden?
Wat gerenoveerd wordt is het deel van de dijk
tussen de Zijkanaal-C weg en de brug naar de
Houtrakkerweg. Dat is ca. 4,2km. Het resterende
stuk tussen voornoemde brug en de
spoorwegovergang in Halfweg is niet zo slecht dat
het gerenoveerd hoeft te worden.

Van en voor het dorp
Er mocht daar al nooit gemotoriseerd verkeer
rijden. Wel is hier en daar regulier onderhoud
nodig.
De uitvoering zal in delen plaatsvinden, maar de
planning is nog niet bekend.

Monument
De Spaarndammerdijk is een Gemeentelijk
Monument, waarvan de aanleg begonnen is
rond het jaar 1200. Deze dijk liep
oorspronkelijk langs de zuidkant van het IJ,
van het Spaarne naar de Amstel. Nu is allen
het deel tot Halfweg nog goed herkenbaar. De
rest is, op drie stukken na, onder woonwijken
of het zand van het Westelijk Havengebied
verdwenen.
Het was oorspronkelijk een zeedijk, als
bescherming van de Verenigde Binnenpolder
tegen het IJ. Maar deze zeer belangrijke dijk
beschermde ook het achterland. Bij een
dijkdoorbraak, wat zo nu en dan gebeurde,
stond het land tot aan Leiden onder water. De
laatste grote doorbraak was in 1675, toen
stonden dat achterland en Amsterdam een
jaar lang onder water.
Met de aanleg van het Noordzeekanaal en de
IJ-polders verloor de dijk zijn hoofd functie. De
dijk dient nu nog als reserve, voor het geval er
ergens anders een belangrijke dijk doorbreekt.
Voor het onderhoud en dijkbewaking van de
dijk is begin 1800 opgedeeld in dijkvakken van
500m. Op de grens van elk deel was een
Rijnlandse Afstandspaal geplaatst. Een groot
deel van deze genummerde stenen palen kunt
u nog steeds zien staan. Deze afstandspalen
vallen eveneens onder het monument.
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Hoe gaat de weg er uitzien?
Het wegdek is nu ongeveer 4,5m breed, en dat blijft
zo. De dijk wordt niet verbreed. Er komt ook weer
asfalt op. Dat asfalt krijgt in het buitengebied aan
beide zijden een rode fietsstrook van 1,5m breed.
Doel is om de veiligheid van de fietsers te
vergroten.
In de bebouwde kom van Spaarndam wordt het
wegdek gewoon zwart, maar nabij de Lageweg en
de Lagedijk wordt het asfalt rood. Het wegdek is
binnen de bebouwde kom ook iets breder, behalve
ter hoogte van het Rijnlandshuis. Er wordt nog
geprobeerd de weg hier iets te verbreden.
In de tunnel onder de A9 wordt geprobeerd om een
voetpad en verlichting aan te leggen. Of dat gaat
lukken is nog niet bekend.
Om de ca. 300 meter komt er een passeerstrook.
Dat is een verbreding van de weg met ongeveer één
meter waardoor tegemoetkomende voertuigen
elkaar beter kunnen passeren.

‘Doorgebroken Dyk tussen Amsterdam en Haerlem’, in de nacht van 4 op 5
november 1675. Beeld via Diederik Alten, Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier.

Van en voor het dorp
Wat gaat er gebeuren
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Foto: Chris Buzink

De weg wordt grondig aangepakt. De bovenlaag
van ca. 50 cm wordt verwijderd en er wordt een
nieuwe funderingslaag aangebracht. Daarop komen
meerdere lagen asfalt. Als toplaag het voornoemde
rode asfalt met zwarte middenstrook. De zijranden
worden opgevuld om afbrokkelen van de randen te
voorkomen.
Er gaat ook overal gezorgd worden voor een goede
aansluiting van zijwegen en zijpaden naar de erven,
door ook die enkele meters te asfalteren.
Kabels en leidingen die in de wegkant liggen zullen
vooralsnog niet vervangen worden, tenzij er
problemen ontdekt worden.
De werkzaamheden zullen 6 maanden duren. De
planning is nog niet bekend, maar verwacht wordt
dat de aannemer eind 2021 zal beginnen en dat het
werk april 2022 klaar zal zijn.
Voor aanvang van het werk zullen alle bewoners in
de omgeving middels een brief geïnformeerd
worden. Ook de omleidingsroutes worden dan
bekend gemaakt.
Een groot project, waarna de Spaarndammerdijk er
hopelijk weer vele jaren mooi uitziet en goed te
berijden is.
Chris Buzink.

Dorpsvereniging Haarlemmerliede & Spaarnwoude

Toerisme
Een groot deel van de Spaarndammerdijk is
opgenomen in het landelijke
fietsknooppunten systeem. Ook een
gemeentelijke fietsroute gaat deels over de
Spaarndammerdijk. Er rijden daardoor veel
toeristen over de dijk.

Deze tekst is eerder in aangepaste vorm verschenen in de
Dorpskrant.

Om toeristen te informeren over deze
bijzondere dijk en wat er naast staat, staan op
enkele plaatsen bruine ANWBinformatieborden. Soms zijn deze door weer
en wind aardig versleten. De Dorpsvereniging
en HWS willen deze laten herstellen en op
enkele plekken nieuwe laten plaatsen. Ook
willen we twee bankjes laten plaatsen. Zoals
bij de Dikke Boom.

Theo van Heese van de Dorpsraad besteedt in deze editie ook
aandacht aan de Spaarndammerdijk. Via
www.dorpsraadspaarndam.nl/voortgang-renovatiespaarndammerdijk-haarlemmermeer kunt u meer informatie vinden
en een animatiefilmpje bekijken die de veranderingen en het
uiteindelijke resultaat duidelijk maken.

Er blijkt in het budget voor de renovatie geen
ruimte te zijn voor deze toeristische
aankleding van dit historische monument. De
Dorpsvereniging heeft de gemeente middels
een gedetailleerde brief gevraagd hiervoor
budget te reserveren.

Noot redactie
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Van en voor het dorp
Hoe verwarmen we
straks onze huizen?
Er wordt momenteel veel werk verzet om de
Nederlandse klimaatdoelen te halen. Nederland
moet in 2050 de uitstoot van broeikasgassen met
95% gereduceerd hebben t.o.v. 1990. Voor 2030 is
een tussentijds streefdoel gesteld van 49%
broeikasgasreductie. We hebben deze
doelstellingen in een wet vastgelegd. Waarschijnlijk
is dat geen nieuws voor u.
Om die 49% reductie van broeikasgas te halen
maken alle gemeentes nu Regionale Energie
Strategieën (RES). Daarin worden gebieden
aangewezen waarin wellicht zonne-energie kan
worden opgewekt of windturbines kunnen worden
geplaatst. Of dat werkelijk gaat gebeuren moet nog
per optie uitgezocht worden. De gemeente
Haarlemmermeer wil zijn bijdrage vooral leveren
door grote zonneweiden op en rond Schiphol aan te
leggen en zonnepanelen boven parkeerplaatsen
aan te brengen. Bloemendaal heeft daar bij het
strand een voorbeeld van. Plaatsing van meer
windturbines, eventueel aan de zuidkant van de
gemeente, wordt voorlopig niet voorzien.
Misschien kan er langs de A9, langs het
Noordzeekanaal en op Schoteroog nog zonneenergie opgewekt worden. Schoteroog is ook het
enige zoekgebied waar mogelijk elektriciteit uit
wind gewonnen kan gaan worden. Het is ook niet
ondenkbaar dat bij de Wijkertunnel ruimte is voor
een windturbine.
Over hoe we in de toekomst onze huizen gaan
verwarmen staat in warmtetransitievisies die alle
gemeenten in deze tijd maken. We zullen in de
toekomst geen aardgas meer hebben. Wat gaan we
daarvoor in de plaats gebruiken?
Krijgt Haarlemmerliede een aftakking van het
warmtenet dat waarschijnlijk van het datacentrum
op het Polanenpark naar Haarlem aangelegd gaat
worden? Of kan Haarlemmerliede aangesloten
worden op het waarschijnlijk aan te leggen
warmtenet van de Waarderpolder? Het is niet te
verwachten. Haarlemmerliede is te dun bebouwd
om dat economisch aantrekkelijk te maken. Ook
Spaarndam is mogelijk te klein voor een
warmtenet. Maar een net gevoed door warmte uit
oppervlaktewater vanuit de Mooie Nel en Zijkanaal
C is niet helemaal ondenkbaar.

23

Het meest waarschijnlijk is dat we in Spaarndam en
Haarlemmerliede, nadat alle woningen goed
geïsoleerd zijn, naar elektrische verwarming gaan
als vervanging van aardgas. Door het gebruik van
warmtepompen, die de energie uit de lucht of
oppervlaktewater halen, zal dat behoorlijk efficiënt
kunnen gaan gebeuren.
We hebben ruim voldoende water tot onze
beschikking om wat warmte uit het water te halen
zonder dat de natuur daar last van zal krijgen. Nog
op te lossen vraagstuk wordt wat we individueel
gaan doen en wat gezamenlijk. Ook moet misschien
het elektriciteitsnet nog verzwaard worden.
Van het gas af gaan we. We zullen daar elektriciteit
voor nodig hebben die voor een deel in onze regio
opgewekt gaat worden. Het zal bij ons nog wel een
tijdje duren voordat het zover is, maar het kan geen
kwaad om er al vast rekening mee te houden.
Gerard Jägers
Secretaris Energiek Velsen

Van en voor het dorp
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Biljarten, een sport
voor velen, ook in
Spaarndam!
In het Dorpscentrum Spaarndam staan al jaren
twee biljarts zeer prominent aanwezig te zijn.
Van deze beide biljarts wordt veel gebruik van
gemaakt. Niet alleen zijn er vier verenigingen die er
in club- en competitieverband op spelen, maar er
wordt ook door een gediplomeerde
biljartinstructeur les gegeven en getraind en
gespeeld door passanten. De avondverenigingen
zitten zo goed als vol wat betreft het aantal leden
wat op twee tafels kan spelen.
Nu het Dorpscentrum met een upgrade bezig is van
de diverse ruimten, zie elders in dit orgaan, zullen
de biljarts verhuizen naar een nieuwe locatie. Deze
nieuwe locatie is zo ruim dat er een derde biljart
kan worden geplaatst.
Buiten het feit dat de verenigingen nu weer kunnen
groeien, schept dit extra biljart ook meer
mogelijkheden voor het spelen van toernooien
onder auspiciën van de landelijke bond, meer
trainingsmogelijkheden voor de leden en meer
ruimte voor het geven van biljartlessen.

Ook willen wij onderzoeken of er mensen zijn, die
liever in de middag zouden willen biljarten, in plaats
van in de avond. Mocht hier animo voor zijn, dan
willen wij, de andere vier verenigingen, graag
helpen om dit op te starten.
Wij hopen uiterlijk september 2021 onze nieuwe
locatie in te kunnen wijden.
Mocht u interesse hebben om te gaan biljarten of
wilt u beter worden door les te nemen, het maakt
niet uit voor welke avond of voor een middagsessie,
neem dan gerust contact op met één van
onderstaande heren of kom na de heropening naar
het Dorpscentrum op bezoek en laat u door de
beheerder informeren.
Ad Peperkoorn AdPeperkoorn@gmail.com
Han Koelemeijer Han.Koelemeijer@gmail.com
Theo Hoenderdos Theo.Hoenderdos@gmail.com

Foto: Biljartclub Spaarndam

Van en voor het dorp
Het brandweerwerk in de periode 1 maart t/m 31 mei 2021

Overzicht uitrukken
Nr.

Datum

Tijd

Plaats

Melding

13

2-3-2021

20:51 Velserbroek

BR wegvervoer (vrachtwagen)

14

2-4-2021

20:31 Spaarndam

BR wegvervoer

15

2-5-2021

00:10 Spaarndam

BR container

16

9-5-2021

18:11 Spaarndam-West

Persoon te water

17

11-5-2021 22:59 Haarlem

BR industrie (grote brand)

18

23-5-2021 11:09 Spaarndam

Dier in problemen

19

24-5-2021 17:56 Spaarndam

Dier te water

20

28-5-2021 18:20 Spaarndam

Handmelder OMS

21

30-5-2021 20:20 Spaarndam-West

Reanimatie

Bijzondere uitruk

Vrijwilliger worden?

Brand industrie (11-05)

Wil jij graag bij de brandweer van Spaarndam? Wordt
jij onderdeel van ons fantastische team en help jij
mee Spaarndam een stukje veiliger te maken? Dat
kan nu. Wij zoeken nog minimaal 6 mensen tussen de
18 en 45 jaar die in Spaarndam-Oost of -West wonen.
Neem contact op met de ploegchef: Maarten
Derkzen van Angeren, 06 – 319 44 124.

Dinsdagavond werd een brand in een industriepand
aan de Emmerikweg in Haarlem opgeschaald naar
grote brand. Hierop werd naast de reeds aanrijdende
brandweerwagens van Haarlem-West en HaarlemOost ook de brandweer Spaarndam gealarmeerd.
Aanrijdend was vanuit het dorp al een grote zwarte
rookkolom te zien in de Waarderpolder.
Ter plaatse bleek de brand zo groot dat nog verder
opgeschaald werd met vele bluseenheden en
eenheden voor watertransport vanuit de hele regio.
De brand, in een groot industriepand, was in de loop
van de nacht onder controle en rond drie uur ’s
nachts kon de Spaarndamse brandweerwagen weer
terug naar het dorp.

Meer weten?
Wil je meer weten over de brandweer van
Spaarndam, kijk dan op onze website:
www.brandweer-spaarndam.nl of facebook
www.facebook.com/brandweerspaarndam

Voor vele brandweermensen een korte nachtrust,
omdat de volgende ochtend het ‘gewone’ werk ook
weer gedaan moest worden.

De brandweer gaat zichtbaar in het dorp
oefenen
In juli zal de Spaarndamse brandweer op twee van
haar oefenavonden zichtbaar een verkeersongeval
oefenen in het dorp. De exacte datum en locatie zijn
nog niet bekend: maar volg onze Facebook voor
informatie.
Wil jij eens kijken bij de brandweer of heb je
interesse? Deze twee avonden zijn een unieke kans
om kennis te maken met het boeiende en veelzijdige
werk van de brandweer.

Foto: Coen de Graaf
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Van en voor het dorp
De verbouwing van het Dorpscentrum is
gestart!
In het vorige Dorpsorgaan heeft u kunnen lezen dat
de plannen voor de verduurzaming en renovatie van
het Dorpscentrum waren goedgekeurd door de drie
subsidieverstrekkers: de Stichting Leefomgeving
Schiphol (SLS) en de gemeenten Haarlemmermeer en
Haarlem. Het plan voor de verbouwing is gemaakt
door architect Maria Hoogland. Doel van de
verbouwing is om zowel het energieverbruik te
verminderen (verduurzaming) als de
gebruiksvriendelijkheid te vergroten (verbeteren
leefbaarheid).

Verduurzaming
Belangrijk onderdeel van de verbouwing is het
vervangen van het meer dan 40-jaar oude verwarmingssysteem door moderne hoogrendementsketels.
Ook wordt de verlichting aangepakt en worden de
oude tl-lampen vervangen door led-lampen. De
toegekende subsidie is helaas niet voldoende om
andere, meer ingrijpende
verduurzamingsmaatregelen zoals vloerverwarming,
muurisolatie en zonnepanelen door te voeren.
Mogelijk worden nog andere fondsen aangeschreven
voor een bijdrage.

Renovatie
Het in 1978 gebouwde Dorpscentrum wordt grondig
aangepakt en gemoderniseerd. De grijze, stoffige en
versleten vloerbedekking in de ontmoetingsruimte
wordt vervangen en de plafonds verhoogd. De luchtverversing wordt aangepakt en verbeterd. De
toiletgroep wordt aangepast en gemoderniseerd.
We vergroten de ontmoetingsruimte door de biljarts
te verplaatsen en door de bibliotheekruimte erbij te
trekken. Er komen leestafels en plekken waar
bezoekers kunnen werken, lezen, een kaartje leggen
of aan een andere activiteit kunnen deelnemen. Er
komt (weer) een dartboard en mogelijk een pooltafel
in de ontmoetingsruimte te staan.

De biljarters krijgen een eigen ruimte met plaats voor
3 biljarttafels, op de plek waar nu de kleed- en
doucheruimtes voor de gymzaal zijn. Er komt een
nieuwe kleedkamer naast de bestaande kleedkamers
van de sporthal. Een nieuwe gang zal toegang geven
tot zowel de sporthal als de gymzaal. Ook de
vergaderruimte krijgt een make-over: het plafond
wordt verhoogd en de luchtverversing aangepast.

Duur van de werkzaamheden
De aannemer is in mei gestart en het is de bedoeling
om het werk zo snel mogelijk af te ronden. Het
streven is om een groot deel van de werkzaamheden
begin september klaar te hebben, zodat we - als de
coronamaatregelen dit toelaten – na de zomer weer
open kunnen. Sommige bouwactiviteiten zullen
langer, tot de herfst, duren. We proberen echter de
overlast voor de gebruikers zoveel mogelijk te
beperken. Verder heeft het bestuur van het
Dorpscentrum afspraken gemaakt met de St.
Adalbertuskerk om, indien nodig tijdens de
verbouwing, gebruik te kunnen maken van de
vergaderruimte in de kerk.

Tot slot
Na de renovatie en verduurzaming kan het
Dorpscentrum weer een tijdje mee. Het bestuur
realiseert zich wel dat alleen een mooi gebouw niet
voldoende is om het Dorpscentrum tot het “hart” en
de “woonkamer” van het dorp te maken, waar alle
Spaarndammers – jong en oud – zich welkom voelen
en aan activiteiten kunnen deelnemen. Er zijn ook
mensen nodig, vrijwilligers voor bestuur en
activiteiten. Heeft u ideeën om, samen met de
medewerkers en het bestuur, het Dorpscentrum tot
een bruisend centrum te maken, meld u aan via de
mail, een berichtje op Facebook, of telefonisch via de
beheerder. U krijgt er veel voor terug: nieuwe
energie, voldoening, leert nieuwe mensen kennen,
en – niet onbelangrijk – een leefbaar en levendig
dorp!
Bestuur, beheer en bouwcommissie Stichting
Dorpscentrum Spaarndam
Informatie:
Telefoon:
e-mail:
website:
facebook:

023-5390811
info@dcspaarndam.nl
www.dcspaarndam.nl
Dorpscentrum Spaarndam
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Rommelmarkt in de
tuin van de Oude Kerk
in Spaarndam.

Bedankt!

Na lang wikken en wegen hebben we besloten om dit
jaar op 3 zaterdagen een zeer gezellige en
gevarieerde markt te houden.
Dit uiteraard met inachtneming van de RIVM regels.
Er is van alles te koop: 2e handspullen, antiek en
brocante, heel veel boeken, speelgoed, kleding, fruit
en een loterij.
En… koffie/thee met heerlijk eigengemaakt gebak en
soep.

Ook wil ik mijn kinderen, schoondochters en
kleinkinderen bedanken voor het prachtige boek ‘de
TeleGorter’ die zij voor mij hebben gemaakt. Zo veel
lieve berichtjes en mooie foto’s, het is echt
geweldig!! Uiteraard ook iedereen bedankt die daar
een bijdrage aan heeft geleverd!

Ik wil iedereen bedanken voor de mooie bloemen,
planten, cadeaus en kaarten die ik heb gekregen voor
mijn 75e verjaardag.

Joke Gorter

De rommelmarkten zijn op zaterdag 31 juli, 7
augustus en 14 augustus vanaf 10 uur.
We zien jullie graag tegemoet.
Ada de Vries-Dijksman

-- Advertentie --

Afscheid nemen in kleine kring
Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding stelt basis-uitvaartpakket samen
Vanwege de huidige maatregelen vinden uitvaarten in besloten kring plaats. Het team van Brokking & Bokslag
Uitvaartbegeleiding ervaart dat zo’n intiem afscheid ook een positieve kant heeft. De verwachting is dan ook
dat na de coronatijd de behoefte aan uitvaarten in kleine kring zal blijven. Mede daarom hebben de
begeleiders van Brokking & Bokslag een basis-uitvaartpakket samengesteld.
Uitvaartbegeleider Jennifer Hoes: “In coronatijd waar de uitvaart maar met een beperkt aantal mensen
mogelijk is, ontdekten we dat sommige nabestaanden het prettig vinden het afscheid klein te houden. Er zijn
families die het zwaar vinden om veel mensen op één dag te spreken, terwijl zij zelf overweldigd zijn door de
situatie. Soms voelen ze zich verplicht veel mensen uit te nodigen, maar dat hoeft niet. Alleen met het gezin en
enkele vrienden kan meer intimiteit bieden. Er is dan alle tijd en ruimte voor eigen verhalen en emoties.”
Het team van Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding haakt hierop in met een basis-uitvaartpakket. Jennifer:
“Het samenzijn vindt bij ons in het Afscheidshuis aan de Herenweg 92 in Heemstede plaats, waardoor het tarief
beperkt blijft. Een prachtige locatie met een intieme sfeer. We hebben diverse kamers met een huiselijke sfeer
en een ruime tuin waar we eventueel met vuurkorven en fakkels buiten kunnen zijn.”
Het Afscheidshuis
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Heaven
The summer seas gave way

All the while we sense that there is no way here.

the pleading to stay slipped

To doe normaal is to forget the Freedom Giver.

from the fringes of our overcoats

Better to break on these flat celestial shores than

and we entered heaven

to walk straight when the the wind blows.

with a Northern headwind blowing

Better to turn your face up to the grey skies than

off the fjords we slid down

to hunker down under an umbrella.

down below the sands
gigantic angelic arms keeping the water at bay

On the trains, I see you sleeping

the dinging of many bells announcing their arrival

Don’t you know where you are Spaarndam?

whizzing around in two wheeled splendor

the South has shattered,

passing on pink roads

the West on fire

crisscrossing the polders dotted with fat sheep

the East consumed

and fawn colored cows, their udders brimming

the North melts

the shops lined with milky goodness.
Teach me Heaven
There the guttural groans and melding vowels

and then arise

vanished beyonds ears’ comprehension.

awake in Glory,

Every nation represented:

awaken in light!

bold woman who dawn their hijab like a activist

Let the waters splash over the dams

pride riveting from their lashes

sing in brown bar chorus

graceful necks of Russian dancers
latin warmth, Aussie brazen, all eating Indonesian

Hemel is here!

delicacies.

Heaven is here

Giantesses take the hands of our children
teach them the heavenly ways.

Erin Iwata

All the while we sense that there is no way here.
To doe normaal is to forget the Freedom Giver.
Better to break on these flat celestial shores than
to walk straight when the the wind blows.
Better to turn your face up to the grey skies than
to hunker down under an umbrella.

Over de auteur en dit gedicht
Dit gedicht is van Erin Iwata. Zij is een
Amerikaanse dichter, die samen met Nat Iwata en
hun 3 kinderen recent naar Spaarndam zijn
verhuisd. Dit gedicht gaat over haar eerste
ervaringen in Nederland en Spaarndam.
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Groep ouders blaast
nieuw leven in
Speeltuin Nieuw Leven
Midden april moest speeltuin Nieuw Leven aan de
Boezemkade haar hekken sluiten, vanwege
vandalisme en achterstallig onderhoud. Na een
oproep heeft een groep ouders – samen met Tom
Willemsen uit het bestuur – ervoor gezorgd dat de
speeltuin weer open kan. En daar is het gelukkig niet
bij gebleven: afgelopen zaterdag 29 mei vond de
tweede klusdag plaats. Die dag heeft een grote groep
ouders hun schouders eronder gezet om een aantal
zaken in het onderhoud aan te pakken.
Deze hulp is geweldig, maar helaas niet genoeg om
de speeltuin – die al sinds 1944 bestaat - er weer
helemaal bovenop te helpen. Er is geld nodig! Wil je
zorgen dat deze unieke speelplek voor Spaarndam
behouden blijft? Controleer dan of je lidmaatschap
voor dit jaar al is overgemaakt, dit wordt niet
automatisch afgeschreven.

Ben je nog geen lid?
Word lid! Voor slechts 25 euro per jaar kun je met je
hele gezin gebruik maken van de speeltuin en kun je
in de ledenvergadering meedenken over de ideale
speeltuin voor Spaarndam. Lid worden is nu nog
makkelijker via de website van de speeltuin:
www.speeltuinnieuwleven.nl/lidmaatschap
Daarnaast is het ook mogelijk om educatieve,
creatieve en sportieve activiteiten voor kinderen bij
de speeltuin aan te bieden.
Ben je op zoek naar een fijne grote ruimte op een
unieke plek voor bijvoorbeeld kinderyoga,
kleutergym, dans of iets anders? De ruimte bij
speeltuin nieuw leven is te huur!
Mail naar verhuur@speeltuinnieuwleven.nl en
ontdek de mogelijkheden!
Foto’s: Speeltuin Nieuw Leven

Van en voor het dorp
Ondernemersvereniging Spaarndam
De Ondernemersvereniging Spaarndam is een
vereniging van ondernemers. Bent u een ondernemer
in Spaarndam en omgeving? Meld u aan, samen
staan we immers sterk!

Foto’s: “De dochters van Haarlem”

Kijkt u op www.ondernemersspaarndam.nl voor
informatie of mail voor meer informatie naar
info@ondernemersspaarndam.nl. Onze vereniging
heeft meer dan 100 leden waarvoor de vereniging
zich inzet, contacten onderhoud en evenementen
organiseert.
Zo bieden wij per kwartaal onze leden aan om een
stukje in het Dorpsorgaan te schrijven. Zo kunt u uw
kwaliteiten als ondernemer in ons mooie dorp onder
de aandacht brengen!
Dit keer is het de beurt aan twee bedrijven die lid
zijn: Giftshop “De Dochters van Haarlem” en rijschool
Goes & Boonstra.

Uiteraard hebben wij ook een mooi assortiment voor
speciale momenten zoals huwelijken, uitvaart,
geboorte en verjaardagen.
Bekijk onze cadeaupakketten en giveaways op onze
website www.dochtersvanhaarlem.nl
Wij maken geschenken op maat, geheel naar uw
eigen stijl en smaak. Vraag een vrijblijvende offerte
aan via info@dochtersvanhaarlem.nl of bel/app ons
via 06-18801752.

“De Dochters van
Haarlem”
Giftshop Dochters Van Haarlem creëert originele
cadeaus, giveaways en relatiegeschenken waar
iedereen blij van wordt!
De producten in onze pakketten worden met veel
aandacht geselecteerd en met zorg ingepakt om de
beleving zo uniek mogelijk te maken. Bent u niet in
de gelegenheid het cadeau zelf aan iemand te
overhandigen, wij versturen het voor u naar elk
gewenst adres.
Wij bieden zakelijke geschenken zoals
eindejaarsgeschenken, cadeaus voor een
pensionering, jubilaris, zwangerschapsverlof en
giveaways voor beurzen en online meetings.
Uiteraard hebben wij ook een mooi assortiment voor
speciale momenten zoals huwelijken, uitvaart,
geboorte en verjaardagen.

Hartelijke groeten van Marjon
& Lisette
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Goes & Boonstra
Dennis Goes en Annemieke Boonstra begonnen in 1999 hun autorijschool, en sinds zij 2012 in Spaarnebuiten
kwamen wonen, zijn hun lesauto’s een bekend beeld in Spaarndam. Dennis verzorgt naast de reguliere lessen
ook het lessen met de aanhangwagen - voor zowel zakelijke als particuliere klanten. Hij leidt je op voor het BErijbewijs, of maakt je vertrouwd met het rijden met een caravan of camper. Annemieke rijdt met de automaat.
Sinds kort beschikt ze over een elektrische auto: de Renault Zoë! Zij begeleidt vooral de speciale doelgroepen,
zoals mensen met rijangst of een beperking. Inmiddels heeft de rijschool versterking gekregen van Sjoerd, de
broer van Annemieke.
Ook als u een rijgeschiktheidstest moet doen,
kunt u bij Goes & Boonstra terecht. Als u een
rijtest moet afleggen vanwege uw leeftijd of
gezondheid, is het verstandig om vooraf enkele
rijlessen te nemen.
Ook als u de rijtest in uw eigen auto mag
afleggen. Want als het de 1e keer niet voldoende
is, moet u de 2e rijtest in een lesauto afleggen.
Dennis, Annemieke en Sjoerd hebben hier veel
ervaring mee, en kunnen u helpen zich zo goed
mogelijk voor te bereiden.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden die
wij bieden? Bel ons (023 533 99 75), mail ons
(info@goesboonstra.nl) of kijk op onze
website: www.goesboonstra.nl
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