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Voorwoord 
 
Voor u ligt het laatste dorpsorgaan dat onder de huidige 
redactie is gemaakt. We hebben het altijd met veel plezier 
gedaan en hopen dat een nieuwe redactie het blad met 
evenveel inzet vorm zal geven. 
Zoals u weet is (wordt) er een nieuwe dorpsraad 
geformeerd. Het is op dit moment nog onduidelijk wie 
daar zitting in hebben en hoe de verschillende 
bestuursfuncties zullen zijn ingedeeld. Daarnaast bestaat 
er een vereniging die ‘Spaarndam=1’ heet en waarvan ons 
het idee erachter niet helemaal duidelijk is, temeer omdat 
deze club naar het zich laat aanzien het dorp eerder splijt 
dan heelt. 
Het dorpsorgaan staat als vanouds onder supervisie van de 
dorpsraad en geeft vier keer per jaar informatie over het 
reilen en zeilen in het dorp. We weten op dit moment niet 
wat de consequenties zijn van de bestuurswisseling, 
vandaar dat dit het juiste moment is om het stokje door te 
geven aan de nieuwe club. We vertrouwen erop dat zij die 
mooie informatieve taak met veel elan zullen uitvoeren. 
Wij wensen u en het dorp het allerbeste! 
  

De Redactie 
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Van de Dorpsraad 

 
Verslag van de Openbare Dorpsraadvergadering 31 
januari 2020 
  
1. Opening  
De voorzitter van de Dorpsraad, Jolijt de Jongh, heet de 
aanwezigen welkom, in het bijzonder de kandidaat die 
de verkiezingen bij acclamatie gewonnen heeft, Jacques 
Hendriks. Zij meldt dat aan het eind van de vergadering 
de bestuurswisseling is en dat deze vergadering nog zal 
gaan over het gevoerde beleid door het zittende bestuur.  
 
De voorzitter meldt dat de secretaris van de Dorpsraad, 
Henk van Putten, per direct is opgestapt omdat hij niet 
langer de stroom van schofferende mails van onder 
andere de nu bij acclamatie benoemde kandidaat voor 
de Dorpsraad wilde ontvangen. U hebt dit in de 
uitgedeelde flyer kunnen lezen. 
 
De Dorpsraad, betreurt dat enorm, maar respecteert het 
wel en hoopt dat de mailers hiervan goede nota willen 
nemen. De voorzitter bedankt Henk voor zijn trouwe 
inzet van twee jaar, iedere dag, en belangeloos voor zijn 
dorp, aanvankelijk niet alleen als secretaris, maar ook 
als penningmeester. En als het nodig was nam hij vrij 
van zijn werk om ook overdag op vergaderingen 
aanwezig te kunnen zijn. Hierop volgt een applaus als 
dank aan Henk van Putten.  
 
Tenslotte wijst de voorzitter er op, dat als een secretaris 
op deze manier opstapt, niemand moet denken dat er 
gelijk een nieuwe klaar staat om hem op te volgen en 
dat mails aan het adres van de info de afgelopen twee 
weken niet zijn doorgezonden of beantwoord.  
 
Het nieuwe bestuur zal na de bestuurswisseling de taken 
opnieuw verdelen en bekijken hoe de vacature van 
Henk kan worden opgevuld.  
 

Vanavond is er geen life stream voor de thuisblijvers, er is 
bezwaar tegen gemaakt en vanwege de nieuwe Privacy Wet 
doen we dat dan ook niet. Voor het verslag zal wel de tekst 
worden opgenomen. 
 
2. Stand van zaken Schiphol 
Gerard Jaegers houdt een interessante voordracht over de 
nieuwe normen voor de handhaving van Schiphol. Ze gaan 
over geluid, veiligheid en fijnstof. Of de normen 
gehandhaafd zullen worden en door wie is nog onduidelijk.  
Voorts spreekt Gerard de hoop uit op een grote opkomst 
van de verkiezingen voor de kiesmannen die Spaarndam 
dan kunnen vertegenwoordigen in het bewonersoverleg. 
Als de verkiezingen gehouden worden, zult u hierover 
bericht krijgen.  
Monique Sparla vraagt of de werkgroep Schiphol zich 
inzet voor de luchthaven op zee. Gerard antwoord dat dit 
zeker de aandacht heeft, maar dat dit pas over 20 of 30 jaar 
aan de orde zal zijn en dat hij zich in deze voordracht richt 
op de normen die nu ter inzage liggen.  
 
3.  Verkeer 
Zie hierover het verslag van de werkgroep verkeer verderop 
in dit Dorpsorgaan.  
Tenslotte bedankt Rik de leden van de werkgroep verkeer 
die met iedereen het gesprek zijn aangegaan en gezocht 
hebben naar allerlei technische mogelijkheden om met 
zoveel mogelijk belangen rekening te kunnen houden.  
 
Recreatieschap 
Jolijt de Jongh licht de plannen van het Recreatieschap toe.  
Het Schap wil het aantal bezoekers uitbreiden van 6 
miljoen naar 9 miljoen. Bedoeling is bezoekers aan te 
trekken uit de hele wereld, dus niet meer alleen uit de 
Randstad. Tot nu toe ging het om recreatie waarbij 
bezoekers ’s avonds weer naar huis gaan. Het Schap wil dat 
dit veranderen in recreatie waarbij de mensen blijven 
overnachten in huisjesparken en hotels. Over IcePlanet is al 
iets gezegd bij het onderwerp verkeer. Een ander 
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aandachtspunt is dat de planologische besluitvorming 
verschuift van de overheid naar bedrijven. Dit is 
opmerkelijk omdat nu bedrijven gaan bepalen wanneer en 
waaraan het belastinggeld zal worden uitgegeven. En wie 
betaalt nu de planschade aan gedupeerden? De bedrijven of 
de overheid?  
Kortom, de plannen duiden erop dat Amsterdam de overlast 
van de toeristen graag afschuift naar de omgeving en dat 
het recreatieschap daarop aanhaakt om haar financiën rond 
te krijgen. 
De Dorpsraad gaat ervan uit dat niemand wil dat ons dorp 
op slot gaat. Anderzijds is er ook bescherming nodig om te 
voorkomen dat we onder de voet gelopen worden door het 
massale aantal bezoekers.  
Zij heeft de volgende mogelijkheden hiertoe aangegeven.  
Allereerst ligt Spaarndam buiten het recreatiegebied en dat 
is een belangrijk gegeven. Immers het kan niet zo zijn dat 
allerlei mensen ons dorp gaan benutten zonder dat wij op 
hen kunnen stemmen. Voorts is een alternatief ingediend op 
het mobiliteitsplan, waardoor het gemotoriseerd verkeer 
wordt gestimuleerd om het intensieve recreatiegebied aan 
het Noordzeekanaal te benutten i.p.v. de kleine landelijke 
weggetjes in onze omgeving. Ook het alternatief voor Ice 
Planet (bij SnowPlanet) is weer uit de kast gehaald, zie 
hiervoor het vorige Dorpsorgaan. Jolijt stelt voor te 
herijken of de zaal hier nog achter staat. Monique Sparla 
roept dat zij niet wil dat dit gepeild wordt. Haar verzoek 
wordt ingewilligd, zodat de eerdere peilingen over dit 
onderwerp van kracht blijven (geen Ice Planet). Tenslotte 
heeft de Dorpsraad de besluitvormingsstructuur in 
heroverweging gegeven omdat deze verwarring schept over 
de financiering van de plannen.  
Jacques Hendriks vraagt wat er gaat gebeuren met het 
Groene Schip. Dit zal worden ingericht voor intensieve 
recreatie, cf. de oude wens om een uitbreiding van de haven 
voor Amsterdam tegen. 
Tenslotte bedankt Jolijt de werkgroep leden voor hun inzet 
in de werkgroep en vraagt wie verder nog het woord wil. 
Jan Zwetsloot geeft een niet mis te verstaan en gloedvol 
betoog aan het adres van de schofferende mailers en 
bedankt Jolijt en Rik voor hun jarenlange inzet voor het 
dorp.  
Mary Scholtemeijer overhandigt Rik en Jolijt een grote 
bos bloemen.  
Simone Jay bedankt Rik stapel voor een energievolle inzet 
voor de werkgroep verkeer met veel kennis van zaken van 
dijken, wegen en verkeer, en Jolijt en Rik voor hun 
jarenlange inzet voor het dorp. 
Wil van Warmerdam bedankt Jolijt voor haar tomeloze en 
deskundige inzet voor de werkgroep Ruimtelijke ordening 
tot in de Raad van State en Rik dat hij het altijd opnam voor 
de kwetsbare deelnemers aan het verkeer.  
Jan van Lieshout bedankt Rik voor zijn inzet voor het 
verkeer in het belang van het dorp voor beide dorpsdelen en 
merkt op dat Rik terecht heeft aangemerkt dat de verboden-
toegangsborden bij de Hoge Dijk naar Halfweg eigenlijk 
zouden moeten staan aan de Lage Dijk naar Penningsveer.  
Menno Evers bedankt namens beide gemeenten Rik en 
Jolijt voor de grote inzet voor het dorp en kondigt aan dat 
zij beiden zijn uitgenodigd bij de burgemeester en de 
wethouder van Haarlem.   
Jur Speets bedankt Rik en Jolijt en stelt dat het lastig zal 
zijn hun inbreng met het nieuwe bestuur te evenaren.  

Voordat de voorzitter de hamer overdraagt ontbindt zij de 
verkiezingscommissie. Hoewel er niet gestemd is bij de 
stembus, is het wel allemaal voorbereid en de Dorpsraad 
heeft daarover ook een compliment gekregen van onze 
beide gemeenten; zowel Haarlem als Haarlemmermeer 
hebben hun steun hierover uitgesproken en de Dorpsraad 
gecomplimenteerd met de aanpak.  

De Dorpsraad vindt het heel erg jammer dat de werkgroep 
uiteindelijk heeft geflyerd om de verkiezingen af te zeggen. 
Maar toch is dit gebeurd. Het is aan de nieuwe Dorpsraad 
om de nieuwe vacature weer op te vullen en hun oproep 
voor de verkiezingen wachten we af.  
 
Dan bedankt zij nog de redactie en de bezorgers van het 
Dorpsorgaan dat er ieder kwartaal opnieuw weer een 
nieuw Dorpsorgaan bij de Spaarndammers op de deurmat 
viel. Het gaat daarbij om 22 bezorgers, 4 tot 6 redactieleden 
en 3 tot 6 fotografen. En dan hebben we het nog niet gehad 
over de ingezonden stukken van al onze verenigingen. Ook 
hen wil zij hiervoor hartelijk bedanken.  
En dan bedankt zij de zittende dorpsraadleden, voor de 
goede en gezellige samenwerking.  
Ook bedankt zij nog de gebiedsmanagers van de beide 
gemeenten. Via hen was doorlopend een constructieve 
dialoog en steunden zij de Dorpsraad in de dialoog over de 
diverse onderwerpen met de Colleges en ambtenaren van 
beide gemeenten.  
 
En dan komt de belangrijkste groep: de Spaarndammers.  
Aan hen wil zij nog iets heel belangrijks kwijt: 
Mocht u tevreden of teleurgesteld zijn over uw dorpsraad, 
dan roep ik u op: blijf dan niet weg op deze vergaderingen, 
maar blijf komen, kijk elkaar aan, laat uw geluid horen en 
neem het op voor ons dorp!! 
 
4. Bestuurswisseling 
De voorzitter benoemt bij acclamatie Jacques Hendriks tot 
lid van de Dorpsraad en geeft de hamer door aan het nu 
langst zittende dorpsraadlid, Coen de Graaf.  
 
5. Sluiting 
Coen bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de 
vergadering.  
 
Verslag werkgroep verkeer 
Tijdens de afgelopen openbare Dorpsraadvergadering 
presenteerde de werkgroep de stand van zaken van haar 
werkzaamheden. Inmiddels is er een nieuw bestuur bij 
acclamatie aangewezen. De portefeuillehouder verkeer 
(Stapel) is afgetreden, na verstrijken van zijn termijn van 4 
jaar. 
De vorige werkgroepleden spreken hun verwachting uit dat 
het gevoerde beleid van hun en hun voorgangers gedurende 
de afgelopen decennia, voortgezet zal worden door het 
nieuwe bestuur. 
Dit verslag is geschreven onder verantwoordelijkheid van 
het afgetreden bestuur. De werkgroep verkeer heeft haar 
werkzaamheden opgeschort, hangende de besluitvorming 
door dit nieuwe bestuur. Afhankelijk van dit beleid blijven 
zij beschikbaar om hun werkzaamheden al dan niet weer op 
te pakken. 
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Hoge Dijk  
De Dorpsraad ondersteunt het plan van de gemeente om 
de dijk te renoveren. De status van de dijk blijft dan 
ongewijzigd. De dijk is afgesloten, vanwege vermeende 
onveiligheid. Uit het veiligheidrapport van de gemeente 
blijkt dat slechts onder de A9 de klinkerweg als minder 
veilig wordt beschouwd. Afsluiting van de Hoge Dijk 
geeft, evenals ontwikkelingen zoals Ice Planet, een 
grotere overbelasting van de knelpunten in Spaarndam 
en Penningsveer. Daarom heeft de Dorpsraad gevraagd 
dat traject op te knappen en de dijk weer open te stellen 
tot de renovatie. 
 

Ice Planet 
IcePlanet wordt een grootschalige ontwikkeling nabij 
ons dorp. Er komen ca 420.000 bezoekers per jaar en 
het complex krijgt groepsaccommodatie en een hotel. 
De Dorpsraad heeft commentaar gestuurd over het 
verkeeronderzoek door NVA over de te verwachten 
verkeerstromen. Daarin wordt gesteld dat maar 1% van 
de bezoekers door Spaarndam komt. 
Inmiddels zijn de plannen uitgebreid; het complex 
wordt nu het gehele jaar geëxploiteerd, waardoor er ca. 
2 x zoveel bezoekers komen. Het rapport 
verkeersafwikkeling is echter ongewijzigd gebleven. 
Dat kan niet juist zijn. 
De Dorpsraad heeft een verkeerstechnische analyse 
gemaakt en wacht op een inhoudelijk gesprek met de 
gemeente. Tevens heeft de Dorpsraad de Gemeente erop 
gewezen dat bouwen in de directe nabijheid van de 380 
kV hoogspanningsleiding van TenneT tot 
gezondheidsklachten kan leiden, als gevolg van 
elektromagnetische zwerf-stromen. Tenslotte is het 
complex geprojecteerd, precies op het tracé van de 
toekomstige hyperloop-verbinding met Schiphol op 
Zee. 
 

Ontsluiting Spaarne Buiten 
Het gebied tussen Spaarne Buiten, de AH winkel en de 
Grote Sluis is al jaren onveilig voor voetgangers en 
fietsers. De Dorpsraad heeft opnieuw gevraagd aan de 
Gemeente om de eisen, zoals verwoord in het 
raadsbesluit van 18 juni 2013 en volgens het arrest van 
de Raad van State, nu eindelijk uit te laten voeren. 
Volgens deze voorwaarden hadden 7 jaar geleden een 
13-tal maatregelen uitgevoerd moeten zijn, waaronder 
een tweede flitspaal, renovatie rond de Grote Sluis e.d. 
De Dorpsraad heeft een handhavings-verzoek met 
dwangsom ingediend 
 

Ringweg 
Al geruime tijd heeft de Dorpsraad gepleit bij de 
gemeente om maatregelen te nemen om de Ringweg 
veiliger te maken, met name bij de school en fietspad 
naar de Hoge Dijk. 
Tevens verzocht de Dorpsraad om de Ringweg zodanig 
in te richten, dat de 30 km/uur zone handhaafbaar 
wordt. Dat kan de komende tijd, tijdens het vervangen 
van het riool. 
 

Kolksluis 
Rijnland gaat de Kolksluis en Woerdersluis renoveren 
in 2021. Afsluiting van de sluis in najaar 2020. Onlangs 
is de oever afgesloten, in verband met acuut 

 
instortingsgevaar; het schutten gaat gewoon door en de 
Dorpsraad heeft ervoor gepleit om de terrassen open te 
houden. De Dorpsraad voert gesprekken met het 
Hoogheemraadschap om de verstoring in de omgeving te 
beperken, zoals minimale aantasting grote kastanjebomen 
op Oostkolk, gebruik maken van geboorde ankers en geen 
of beperkte bemaling. 
 

Herinrichting Westkolk 
Op initiatief van de Dorpsraad en de Kolkbewoners is een 
zienswijze opgestuurd over een autoluwe Westkolk.  
In opdracht van een klankbordgroep van bewoners en de 
Dorpsraad is vervolgens een inrichtingsplan opgesteld voor 
de Kolk. Dit in samenspraak met de Gemeente. 
Doel is goede toegankelijkheid van de Kolk voor hulp-
diensten, vermindering van de parkeeroverlast en behoud 
van het beschermde dorpsgezicht. 
Dit plan zal samen met de Kolkbewoners en -ondernemers 
verder worden ingevuld om zo een breed gedragen en 
uitgewerkt voorstel naar de Gemeente te kunnen doen. 
Voorwaarde is wel de totstandkoming van alternatieve 
parkeergelegenheid. Naar verwachting volgt binnenkort het 
besluit over het parkeerterrein bij de Kerklaan. 
 

Kerklaan 
De inspraakronde van de Gemeente over de herbestrating 
van de Kerklaan en de realisatie van een parkeerterrein 
naast het Boezemkanaal is inmiddels afgesloten. 
De Dorpsraad heeft in haar zienswijze haar steun gegeven 
aan dit plan en voorstellen gedaan om de plannen verder te 
verbeteren. De uitkomst van deze inspraakronde, op basis 
van de verschillende zienswijzen, wordt komende maand 
ter goedkeuring voorgelegd aan de raadscommissie, waarna 
het wordt voorgelegd ter goedkeuring door de Raad.  
De Gemeente is van plan om ook het zuidelijke, 
beklinkerde, deel van de Kerklaan op te knappen. 
 

Rietpol 
De Rietpol is verkocht aan een projectontwikkelaar. Deze 
wil samen met de omgeving een kleinschalig plan 
ontwikkelen, dat past in het beschermde dorpsgezicht. 
De eerste schetsen laten ca. 10 villa’s zien, allen met eigen 
haven en parkeergelegenheid. De Gemeente heeft onlangs 
dit eerste plan afgewezen. Vooralsnog geeft het eerste plan 
geen extra druk op het verkeer en parkeren in de omgeving. 
De gemeente wil graag dat de ontwikkeling van de Rietpol 
een pilot project wordt voor de nieuwe Omgevings Wet, 
samen met de omwonenden. Er wordt uitgezien naar de 
verdere ontwikkelingen. 
Voor de bewoners van Spaarndam is een haventje voorzien.  
 

Zwaar verkeer 
De procedures voor het zwaar verkeer plan op de dijk zijn 
afgerond. De Gemeente is overgegaan tot uitvoering. De 
tweede flitspaal is besteld en de ontheffing regelingen 
worden momenteel uitgewerkt. 
De Dorpsraad verwacht nu minder zwaar verkeer. De 
vrachtauto’s met ontheffing zullen langzaam moeten rijden 
op de dijk en meer rekening houden met het langzame 
verkeer. Dat zal de veiligheid en leefbaarheid in ons dorp 
ten goede komen. De plannen zijn tot stand gekomen, mede 
dankzij de constructieve opstelling van lokale ondernemers 
en de Ondernemersvereniging van Spaarndam.  

**EINDE VERSLAG** 
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Nieuwe verkiezingen voor de Dorpsraad 
 
Door aftredende en terugtrekkende bestuursleden van de Dorpsraad Spaarndam zijn er nu verkiezingen gewenst. We zijn op 
zoek naar tenminste 5 kandidaten voor 4 verkiesbare plaatsen. 
Waarom 5? Statutair heeft de Dorpsraad een minimale omvang van vijf leden nodig, en er zijn nu nog 4 leden over. We willen 
het liefst zeven bestuursleden, en één van de huidige leden heeft aangegeven bij nieuwe verkiezingen ook uit de Dorpsraad te 
stappen. Dat betekent dat we 4 plekken hebben, en we minstens 1 extra kandidaat nodig hebben om verkiezingen te kunnen 
uitschrijven. We willen zo snel mogelijk over tot verkiezingen, omdat belangrijke dossiers nu blijven liggen.  
Je kunt je vanaf nu kandidaat stellen, de verkiezingen zijn naar verwachting eind april. Op www.dorpsraadspaarndam.nl zullen 
we meer informatie plaatsen zoals hoe je je kandidaat kunt stellen, het verkiezingsreglement en de exacte termijnen zodra die 
zijn bepaald in overleg met de verkiezingscommissie. 
Naast Dorpsraadleden zijn we ook altijd op zoek naar mensen die zich in werkgroepen willen inzetten voor het dorp. Dit mag 
voor 1 onderwerp zijn of voor langere tijd. Als je daar meer over wilt weten kun je mailen naar 
info@dorpsraadspaarndam.com 
       Coen de Graaf, Jur Speets, Paul Boom, Jacques Hendriks 
____________________________________________________________________________________

 
Nieuwjaarstoespraak Ondernemersvereniging Spaarndam 

 
Beste Spaarndammers, 
 
De wereld lijkt wel te bestaan uit ellende: pietendiscussie 
met fervente voor- en tegenstanders, bombrieven, 
vuurwerk: 42 slachtoffers in brandwondencentra, 15 miljoen 
euro schade. Het lijkt alsof de hele wereld gek is geworden.  
 
Toch is het zo dat:  

- ruim 17 miljoen mensen gezond en gezellig nieuwjaar 
hebben gevierd 

- bijna alle auto’s en woningen ongeschonden zijn gebleven 
- en dat er ook positief nieuws is: dat bij ons in het dorp 

mensen met bezems en vuilniszakken de wijk weer netjes 
maken na Oud & Nieuw.  
 
Dat is toch geweldig? 
Maar dat soort positief nieuws staat niet in de krant.  
We willen de ellende niet bagatelliseren als je slachtoffer 
bent van deze uitspattingen. Het kan een enorm leed zijn 
voor de mensen die het overkomt. En tegelijkertijd moeten 
we beseffen dat die ellende maar door een handjevol mensen 
wordt veroorzaakt.  
 
Ook in ons dorp is er veel meer positief dan negatief te 
vermelden. Kijk maar eens naar alle evenementen (allemaal 
op de prachtige nieuwe kalender), verenigingen en 
stichtingen die zich bezighouden met sport en spel, 
zorgtaken, kunst en cultuur en allerlei mooie dingen. En dat 
werk wordt allemaal gedaan door vrijwilligers: betrokken 
inwoners, zoals u hier allemaal. En vaak ondersteund door 
onze ondernemers. Met hand- en spandiensten, met 
financiële middelen en ga zo maar door.  
 
Denk eens na: hoeveel mensen kent u die zich te buiten gaan 
aan vuurwerk, moedwillig schade veroorzaken, criminele 
activiteiten ontplooien? 

 
En hoeveel mensen kent u die zich belangeloos ergens    
voor inzetten? Vrijwillig in een bestuur zitten? Ouderen 
helpen? Iets helpen organiseren? Vrijwilligers? Best veel 
toch?  
 
Wij merken dat ook in de contacten met de Dorpsraad of 
overheden: We zijn het heus niet overal over eens, maar 
als we goed naar elkaar luisteren, zijn de overeenkomsten 
veel groter dan de verschillen. Dan blijken we het voor 
90% met elkaar eens te zijn. Omdat we allemaal ons best 
doen voor een mooi, gezellig, levendig en heerlijk 
bewoonbaar dorp.  
 
Wij zijn er trots op Spaarndammer te zijn. Inwoner in een 
dorp met zoveel betrokken en goedwillende mensen. 
Zoveel vrijwilligers, zoveel mensen die initiatieven nemen 
en dingen organiseren. Met ondernemers die enorm 
betrokken zijn bij al die activiteiten en daaraan hun steun 
geven. Laten we daar aan denken als we met elkaar het 
nieuwe jaar ingaan.  
 
En mocht er toch een meningsverschil of conflict ontstaan: 
dan hebben we nog een paar tegeltjeswijsheden om er in 
goede harmonie uit te komen: 

- We hebben niet voor niets 2 oren en maar één mond: 
laten we ze in die verhouding gebruiken 

- Probeer eerst te begrijpen en daarna pas begrepen te 
worden 

- Concentreer je op overeenkomsten, niet op verschillen 
Wij willen u allen oproepen om alles dit jaar op deze 
positieve manier te bekijken. Te beseffen dat ellende maar 
veroorzaakt wordt door een enkeling en dat de meesten 
mensen net zo positief zijn als u.  
 
Daar willen we met u op proosten: Op al die betrokken en 
goedwillende mensen die we met zijn allen zijn. En dat we 
daar in het nieuwe jaar onze gezondheid, geluk en succes 
aan besteden. Proost! Op een fantastisch en positief 2020.  



 

6 

KIS, kunst in Spaarndam 
Spaarndam….6 en 7 juni, Culturele hoofdstad Kennemerland 
 
 

 
 

  

 
De schone kunsten en Spaarndam verhouden zich 
altijd al prima met elkaar; het dorp inspireert, activeert 
en is ook een geweldig decor waarbinnen optredens en 
exposities extra tot hun recht komen.  
Een werkgroep is dan ook met veel enthousiasme bezig 
om nu al weer voor de vierde keer van KIS, kunst in 
Spaarndam, begin juni een groot feest te maken. Vrijwel 
alle locaties die zich voorgaande jaren leenden voor 
expositieruimtes zijn weer beschikbaar. SpaarneBuiten 
doet dit jaar ook mee. Twee kunstenaars stellen hun werk 
in hun woning ten toon en voor het Havengebouw aan 
het water kunt u genieten van de Spaarndamse band: 
Brother Flower. 
 
De opening van KIS zal zaterdag 6 juni om 12 uur op de 
Kolk door de beide burgemeesters, Haarlem en de 
Haarlemmermeer, plaatsvinden. Naast een ongetwijfeld 
mooie toespraak krijgen ze beiden de gelegenheid te 
laten zien waartoe ze, qua kunstzin, in staat zijn. Een 
aanbeveling. 
Zondagmiddag sluiten we KIS ook weer op de Kolk af 
met een veiling. Een aantal kunstenaars stellen hiervoor 
werk ter beschikking.  
Gedurende de 2 KIS-dagen zorgen onze horeca-
ondernemers ervoor dat het u aan versnaperingen 
onderweg niet zal ontbreken.   
 
Er gebeurt veel in Spaarndam; naast sport- en 
spelevenementen, spelen de kunsten er ook een rol van 
betekenis. Op een onnadrukkelijke manier heeft het dorp 
altijd een lijntje naar de ‘schone kunsten’. Er wonen en 
werken een aantal mensen die artistiek behoorlijk aan de 
weg timmeren. Ze musiceren, exposeren of doen 
optredens overal in het land en zelfs daarbuiten. Tijdens 
het KIS- evenement willen we u dat talent tonen. Een 
aantal woningen doen dan dienst als galerie, evenals het 
Gemaal, Fort- Zuid en het Rijnlandshuis. 

 
De Oude Kerk is deze dagen het episch centrum van de 
muziek en andere podiumkunsten, op beide dagen zullen 
daar van 12 tot 17 uur muzikale activiteiten plaatsvinden. 
Een topic dit jaar is het optreden van dichters uit 
Spaarndam en omstreken. Deze manifestatie vindt plaats 
zaterdag 6 juni van 2 tot 6 uur in de open lucht achter 
Fort- Zuid onder de naam: ‘Dichter bij het Spaarne’. De 
fotografietentoonstelling is als vanouds in het Dorpshuis.  
 
Ook dit jaar doet Loef, als expositieruimte en 
uitspanning, aan de overkant van de Mooie Nel mee. Een 
veerdienst tussen Loef en het dorp brengt de mensen 
over het water naar de strandtent en weer terug. 
De Spaarndamse kinderen laten zich deze dagen niet 
onbetuigd. Zij hebben weer prachtig werk gemaakt. Dit 
werk exposeren ze gedurende het KIS- festival in de 
Adalbertuskerk op de Ringweg. En onder het motto 
‘Ranja met een Filosofie(tje)’ krijgen groepjes kinderen 
in de vergaderkeuken op de Kolk zondagmiddag de 
gelegenheid de wereld eens door een filosofische bril te 
bekijken.  
 
De locaties waar een en ander gaat plaatsvinden zijn deze 
dagen herkenbaar aan het banier met het KIS-logo. Deze 
ruimtes bevinden zich veelal in de driehoek gevormd 
door: Dorpshuis, Havengebouw, Rijnlandshuis, Oude 
Kerk en Fort-Zuid. Her en der zijn flyers beschikbaar 
waarop de nodige informatie is aangegeven. Zie ook de 
website, www.kunstinspaarndam.nl .  
 
De werkgroep: Marjolijn de Vries, Enny Majoor, Peter 
Duval Slothouwer, Rachel Baird, Klaske Kruk, Michel 
Kok, Walter Blazer en Jan Zwetsloot, hoopt dat u weer 
uitkijkt naar KIS en een weekend lang gaat genieten van 
origineel Spaarndamse Kunst (met een hoofdletter dus) 
 

Jan Zwetsloot 
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Impressie KIS 2018 
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Koningsdag 2020 

 
 
Op 27 april 2020 wordt er door de Commissie 
Koningsdag Spaarndam voor de 99e een Koningsdag in 
Spaarndam georganiseerd.  
Ondanks de hekken op de kolk, kan het feest 
plaatsvinden op deze mooie plek. Dit doen we weer met 
het bekende programma: een gekostumeerde optocht 
door het dorp, waarna de aubade op de Kolk plaatsvindt.  

 
 
Aansluitend hebben we een spelencircuit voor alle 
kinderen met activiteiten als schminken, touwtje trek en 
ponyrijden.  
 
Uiteraard kunnen we deze dag niet zonder uw hulp 
organiseren. Wij zijn dan ook hard op zoek naar 
vrijwilligers, die ons kunnen helpen bij de op- en afbouw 
en de spelletjes. Ook zoeken we verkeersregelaars voor 
de optocht. Aanmelden kan bij één van de 
commissieleden, via onze facebookpagina of op 
www.koningsdag-spaarndam.nl. 
  
Bent u niet in de gelegenheid om ons op de dag zelf te 
helpen, maar wilt u ons wel ondersteunen? Doe dan een 
donatie op NL17 INGB 0006 0362 18 t.n.v. Commissie 
Koningsdag Spaarndam. 
Wij hopen u graag te zien op de Kolk op 27 april. Tot 
dan! 
 
Namens de Commissie Koningsdag Spaarndam, 
 

Laura Kroon 
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Vrijwilligers gezocht voor Stompe Toren activiteiten 
  
In Spaarnwoude, staat op de meest oostelijke strandwal die gevormd werd na de laatste IJstijd, als een oase van rust, het 
kerkje de Stompe Toren. In dit unieke monument worden al bijna veertig jaar, in de zomermaanden, door de stichting  
’t Gilde van de Stompe Toren, tentoonstellingen en concerten georganiseerd. 
Gedwongen door het voortschrijden van de jaren hebben veel van de eerste vrijwilligers hun taak moeten beëindigen. 
 

Het bestuur van de stichting wil ook in de toekomst deze 
tentoonstellingen en concertuitvoeringen mogelijk maken, daarom 
zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers die bereid zijn 
in het zomerseizoen, gedurende de periode begin mei tot half oktober 
twee of drie zondagen dienst te doen in het kerkje. 
 
Nader informatie wordt graag verstrekt door Mary Hopman, secretaris 
van de stichting, telefoon 020-4976186 of  
email mhopmanw@gmail.com. 

Henk Koelman 
 
Familieberichten 
Naar ons bekend is, of is medegedeeld, zijn overleden: 
 
Casina (Ina) Wilderom -Huizer  28 november 2019 Santpoort   81 jaar 
Riet van Beek    17 december 2019    97 jaar 
Catharina Maria Cornelia (Tini) 
Naaktgeboren - van Warmerdam  18 december 2019 IJmuiden   95 jaar 
Rob van Meesche    5 januari 2020 Spaarndam   83 jaar 
Anna Catharina (Annie)  
Boeree-Oud     12 januari 2020     90 jaar 
Wim Meekel     12 januari 2020      65 jaar 
Franciscus Petrus (Frans) Looij  12 januari 2020 Santpoort   81 jaar  
Coby Bouwman    13 januari 2020 
Jan (Johannes Cornelis) van der Bijl 1 februari 2020 Halfweg   72 jaar 
Jacoba Margaretha (Mar) 
Bank-Kortekaas    7 februari 2020 Velserbroek   65 jaar  
Ina (Gesina Alida) Brouwer – Wempe 13 februari 2020 Heemskerk  89 jaar 
Tiny van Dingstee-Evers   14 februari te Amsterdam   77 jaar  
 

 
Run op het leven 
 
Van 30 mei t/m 1 juni 2020 doet het Spaarndamse 
‘Team Beat the Box’ mee met de Roparun: een 
estafetteloop van ruim 520 kilometer vanuit Parijs 
naar Rotterdam, waarbij teams drie dagen non-stop 
hardlopen om geld op te halen voor mensen met 
kanker. Met maar één motto: ‘Leven toevoegen aan 
de dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden 
toegevoegd aan het leven.’ 
 
Over Team Beat the Box 
Wij zijn een groep enthousiaste Spaarndamse sporters 
die verbonden zijn aan Beat the Box en ons mooie 
dorp. Met een team van 25 personen (waaronder 
lopers, fietsers, catering, chauffeurs en fysio-
therapeuten) zetten wij ons belangeloos in voor dit 
goede doel. Drie dagen lang, dag en nacht, 1,5 
marathon per loper, 260 kilometer per fietser. Alles 
om zoveel mogelijk geld te verzamelen. Een run op 
het leven!  

 

 
 

 
Team Beat the Box
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Missie volbrengen 
Naast het trainen voor de sportieve kant van deze 
uitdaging, organiseert team Beat the Box Spaarndam de 
komende maanden allerlei activiteiten om geld in te 
zamelen en sponsors te vinden die ons doel een warm 
hart toedragen. Want er is veel nodig om deze missie te 
volbrengen. Niet alleen fysiek en mentaal, maar ook 
financieel. En dat laatste, daar hebben we jouw hulp bij 
nodig!  
 
Help ons team naar de finish 
Denk aan het sponsoren van €10,- per kilometer. Maar 
ook shirtreclame van het bedrijf, een logo op de camper 
of volgbus, de aankoop van lootjes, of andere initiatieven 
om ons naar de finish te helpen. We hebben mooie 
sponsorpakketten beschikbaar. 
 

Ja, ik wil doneren of sponsoren! 
> Een donatie is snel gedaan via ons 
bankrekeningnummer: NL45 RABO 0347 6333 74 (t.n.v. 
S.N.T. Vonk) Je helpt ons daar enorm mee!  
 
> Ben je geïnteresseerd in sponsoring via een bedrijf of 
organisatie, neem dan contact op via info@beatthebox.nl 
om de mogelijkheden en beschikbare pakketten te 
bespreken.  
 
Hartelijke groeten, 
Team Beat the Box Spaarndam  
www.beatthebox.nl 
Volg onze voorbereidingen via: 
www.facebook.com/TBTBSpaarndam 
 

  

  



  

              11 

Ondernemersvereniging Spaarndam – Casa Fortezza  
 
De Ondernemersvereniging Spaarndam is een 
vereniging van ondernemers. Bent u een ondernemer 
in Spaarndam en omgeving? Meld u aan, samen 
staan we immers sterk! 
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. Dit keer is het 
de beurt aan: 
 
Casa Fortezza gevestigd in Fort bij de Liebrug. 
 
Bij de spoorovergang bij Haarlemmerliede ligt Fort bij 
de Liebrug. Het Fort is de aflopen tijd gedeeltelijk 
gerenoveerd en de komende periode zal het Fort en het 
buitenterrein nog verder worden ontwikkeld zodat het in 
de toekomst toegankelijker wordt. In de ruimtes van het 
Fort zijn verschillende ondernemers gevestigd waarvan 
Casa Fortezza er 4 in gebruik heeft. 
 

 
 
In 2006 startte ik, Marcello, met het importeren van 
Italiaanse wijn, olijfolie, balsamico en delicatessen. Het 
was de bedoeling om deze producten alleen te gaan 
verkopen via de webshop en aan restaurants en 
delicatessenwinkels maar toen ik het Fort vond als 
perfecte klimatologische opslag voor de wijnen en mooi 
centraal gelegen tussen Amsterdam en Haarlem was dit 
gelijk ook een geweldige sfeervolle unieke locatie voor 
proeverijen en verkoop.  
We importeren onze wijnen alleen uit Italië. Waarom? 
Italië kent misschien wel 1000 verschillende 
druivenrassen! Die diversiteit maakt Italië, gecombineerd 
met de geweldige Italiaanse keuken voor mij het meest 
boeiende wijnland ter wereld. En misschien helpt het ook 
wel dat mijn grootvader in de jaren 20 van de vorige 
eeuw uit Umbrië naar Amsterdam kwam om hier granito 
en terrazzo te maken.  
 
We importeren altijd direct van de boer. Dat geldt voor 
zowel onze wijnen als de olijfolie en balsamico. 
 

 
Zo kunnen we een uniek product bieden en ervoor 
zorgen dat u kwaliteit voor de beste prijs krijgt. We 
houden van ambachtelijke boeren die zuiver en schoon 
werken met oog voor de natuur en hun omgeving. 
 
Een paar maal per jaar houden we een grote 
inloopproeverij waar we meer dan 20 wijnen op de 
proeftafel zetten. Sta je ingeschreven voor onze 
nieuwsbrief dan ontvang je een uitnodiging voor deze 
proeverij. 
Maar we zijn ook te boeken voor besloten 
wijnproeverijen in het Fort compleet met begeleidende 
antipasti of pastagerechten. Ook zijn we te boeken voor 
themaproeverijen, wijncursussen en bijvoorbeeld een 
olijfolie workshop! 
Vanaf maart 2020 zijn er sfeervolle ruimtes beschikbaar 
voor diverse gelegenheden zoals vergaderruimte, 
recepties of andere besloten bijeenkomsten. 
 
Casa Fortezza is elke zaterdagmiddag tussen 1 en 5 uur 
geopend voor particulieren. We hebben meer dan 100 
soorten wijn op voorraad waarvan we er elke zaterdag 
een paar open trekken om te proeven. De wijnen zijn per 
fles te koop of per 6 flessen per soort tegen interessante 
doosprijzen. En vanaf 12 flessen kan je zelf je eigen doos 
samenstellen tegen die doosprijs. Tevens kan je ook een 
wijn per glas kopen en een lekker plankje bestellen met 
Italiaanse delicatessen.  
Iedere zaterdag zijn er ook onze verschillende olijfolies 
van de tap (wel 8 stuks) en aceto balsamico. Onze 
biologische olijfolie uit Sicilië is trouwens verkozen tot 
de beste Italiaanse olijfolie in Nederland! 
 
Loop gezellig eens bij ons binnen op zaterdagmiddag! 
Vinologe Monique en ik vertellen je graag, zonder 
poespas, alles over onze wijnen, olijfolie en alle andere 
mogelijkheden bij Casa Fortezza.  
 

 
 
Loop je voor 30 april binnen, scheur dan deze 
bladzijde uit, zet je emailadres erop en dan geven we 
je graag als dank een heerlijk flesje exra vergine 
olijfolie uit Lazio of een balsamico met vijgen cadeau.  
A presto.  
     Marcello 
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Nieuwsbrief Historische Werkgroep Spaarndam  
nr. 13 4e jaargang 2020  
 
Spaarndam in 1940  
Op 5 mei 2020 herdenken we dat het 75 jaar geleden is 
dat Nederland werd bevrijd. Terecht dat er daarom 
zoveel aandacht voor de Tweede Wereldoorlog is in 
kranten, tijdschriften, op radio en televisie. De 
nieuwsbrief kan daarbij niet achterblijven. Ik ga terug 
naar het begin van de oorlog, naar Spaarndam in 1940. 
Het dorp met zijn sluizen, dijken en gemalen werd al 
vóór de Tweede Wereldoorlog gezien als een kwetsbare 
locatie. Door de ligging aan het water zou het wel eens 
doelwit kunnen worden van luchtaanvallen en 
beschietingen.  
Het ministerie van Defensie had in februari 1939 de 
eerste richtlijnen uitgevaardigd om de waterstaatswerken 
tegen oorlogsgeweld te beschermen. Bij gemalen en 
dijken werden depots met materialen aangelegd en bij de 
sluizen moesten schotbalken klaarliggen om bij 
beschadiging van de sluisdeuren het water toch te 
kunnen keren. Door de Grote Sluis zouden bijvoorbeeld 
veel schepen met munitie varen en dat kon gevaar 
opleveren.  
In januari 1940 werden de olietanks bij de gemalen in 
Spaarndam overgeschilderd in schutkleuren en kwamen 
er stalen vloeddeuren in elk van de beide openingen van 
de Boezemsluis.  
 
Munitiedump bij Fort Zuid na de capitulatie  
Machinist De Roode van het Boezemgemaal vertelde 
jaren later tegen een collega wat hij had gezien in de  
meidagen van 1940. Hoe, na de capitulatie, Nederlandse 
soldaten van het fort Bezuiden Spaarndam hun munitie 
weggooiden in het Noorder Buiten Spaarne. Met 
handkarren vol reden ze van het fort naar de steiger om 
de munitie in het water te dumpen. Het ging daarbij om 
metalen munitiekisten met patroonbanden, handgranaten 
en handvuurwapens, zoals pistolen en geweren.  
In de jaren negentig van de vorige eeuw was het plan om 
de EOD de munitie te laten opsporen, maar daar is nooit 
wat van terecht gekomen. Spelende kinderen vonden in 
1996 zelf munitie tussen de stenen en puin nabij de 
vleugel van de brug, zo staat te lezen in het archief van 
de Haarlemse sector gemeentewerken.  
Volgens het rapport Historisch Vooronderzoek-Niet-
Gesprongen Explosieven uit 2016 is het water rond het 
fort, evenals het water van de Noorder Buiten Spaarne tot 
vijftien meter uit de waterkant, afgebakend als risicogebied. En 
dat is dus nog steeds het geval

 
 
Bommen op het Binnenpad op 26 juli 1940  
In 2017 interviewde ik voor het in oktober 2020 te 
verschijnen boek Spaarndam Waterdorp dorpsgenoot 
Jaap van der Putte (geb. 1933). Zijn eerste herinnering 
aan de oorlog waren de bommen die vielen tussen het 
Binnen- en Buitenpad achter de tuin van de familie 
Stapel. Jaap: “Bij de buren, de familie Rijneker, was het 
glas uit de ramen gesprongen zodat het kinderbedje 
onder de glasscherven lag.” 
Maar wat gebeurde er precies in die nacht van 25 op 26 
juli 1940 en daarna? 
Om 03.45 uur wierp de Britse RAF twee bommen af op 
het Binnenpad. Ze ontploften en beschadigden het huis 
van de familie Stapel. Van tientallen huizen sneuvelden 
de ruiten en de openbare verlichting viel uit. Het 
Binnenpad werd onbegaanbaar. 
Maar dat was nog niet alles. Om 08.15 uur ontplofte een 
drijvende mijn in het IJ nabij Zijkanaal C en later, om 
14.17 uur, ontplofte nog zo’n mijn in het Noorder Buiten 
Spaarne. Door die ontploffing liep de oever over een 
lengte van vier meter schade op. 

 
Luchtfoto Fort Bezuiden Spaarndam rond 1930 (Collectie Nederlands 
Instituut voor Militaire Historie) 
 
In het boek Zonder Waarschuwing staat dat er ook 
bommen vielen vlakbij de werf van Stapel, waar 
ongeveer tien kleine vissersboten lagen. Voorts lagen er 
bij Van Hattum en Blankevoort baggerschuiten 
aangemeerd. Deze vaartuigen konden door de Duitsers 
worden gebruikt voor de invasie van Engeland. Daarom 
waren die schepen het doelwit van de aanval. De 
bominslagen en ontplofte mijnen staan op de bommen-
kaart van de gemeente Haarlem genummerd 16 t/m 19.  

HISTORISCHE WERKGROEP SPAARNDAM 
Kees ’t Hoenstraat 6, 2064 XJ  SPAARNDAM 
 
E-mail: historischewerkgroep@gmail.com 
Website: www.historischewerkgroepspaarndam.nl 
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Het bombardement werd door de RAF uitgevoerd met 
twee Blenheim-bommenwerpers met als doel ‘Haarlem 
Basin’, de driehoek van het IJ bij Spaarndam, de Mooie 
Nel en het Noorder Buiten Spaarne.  
Eén Blenheim bombardeerde een onbekend doel 
alvorens tien drijvende mijnen in het IJ te gooien. De 
tweede Blenheim bombardeerde schepen in het IJ bij 
Spaarndam, maar de bommen schoten over het doel en 
troffen het Binnenpad. Vervolgens wierp het vliegtuig 
nog vier drijvende mijnen in het Noorder Buiten 
Spaarne. Of de twee ontplofte brisantbommen de enige 
afgeworpen bommen waren weten we niet.  
 
Die drijvende mijnen verklaren waarom in de periode 
daarna nog vaker “mysterieuze” explosies hebben 
plaatsgevonden. Zoals bijvoorbeeld in juni 1941 toen het 
bootje van het doktersechtpaar Otto en Geertruida 
Degeller ontplofte op het Buiten IJ. Beiden overleefden 
de explosie niet. Na dat ongeluk werden er borden 
geplaatst met de tekst: Mijnengevaar, streng verboden te 
zwemmen! 

 
Grote Sluis in 1940 (Beeldbank Noord-Hollands Archief) 
 
Literatuur:  

x Jon van der Maas en Aad Neeven, Zonder 
waarschuwing. Feiten en achtergronden over 
de luchtaanvallen op Haarlem 1940-1945. 
Haarlem, 1995. 

x Historisch Vooronderzoek, Niet Gesprongen 
Explosieven, Haarlem NGE Risicokaart. 
Gemeente Haarlem, 2016. 

 
Thea de Roos-van Rooden 

 
 

Een weidevogelparadijs in de achtertuin 
Het lijkt voor een Spaarndammer zo vanzelfsprekend om 
de baltsende grutto boven het dorp te horen en kieviten 
over de kop te zien gaan langs het kerkepad richting 
Spaarnwoude. Helaas is op veel plekken in Nederland dit 
vertrouwde beeld de laatste tientallen jaren verdwenen. 
Intensivering van de landbouw en toegenomen 
predatiedruk zorgen voor een voortdurende achteruitgang 
van onze boerenlandvogels. Hoe staan de zaken ervoor in 
ons kleine paradijsje op loopafstand van het dorp? 
Kunnen we het tij keren? 

 
Spaarndam wordt aan 
alle kanten omringd 
door weidevogelgebied. 
Aan de westkant hebben 
we de Hekslootpolder. 
Tot 20 jaar geleden een 
rijk gebied met veel 
weidevogels, maar de 
komst van de vos was 
desastreus voor de 
broedresultaten. Er zijn 
van de 70 paar grutto’s 
nog maar een paar of 3-
4 overgebleven. De 
Gemeente Haarlem 

heeft enkele jaren geleden het initiatief genomen om 
vossen te weren met behulp van een elektrisch raster en 
draden. Dit initiatief wordt komende jaren voortgezet op 
grotere schaal in samenwerking met Landschap Noord-
Holland, de Vereniging Behoud de Hekslootpolder en de 
boeren in het gebied. Het Landje van Gruijters richting 

fort Noord is ook een bekende plek bij vogelliefhebbers. 
Hier kun je in maart en april honderden grutto’s bij 
elkaar zien die het plasje gebruiken om te slapen en 
voedsel te zoeken. 
 
Het zwaartepunt van de weidevogelpopulatie ligt aan de 
andere kant van het dorp in de Verenigde Binnenpolder 
richting het dorp Spaarnwoude. Hier broedt de Koning 
van het Weiland (de grutto) nog met een 70 paar en naast 
de kievit met zo’n 100 paar zijn ook de tureluur en de  
scholekster ruim vertegenwoordigd. Het beheer van het 
gebied door de boeren is hier goed op weidevogels 
ingesteld wat betekent dat de waterstand relatief hoog is 
en er grote delen zijn waar pas in juni/juli wordt 
gemaaid. Dat laatste is vooral belangrijk voor jonge 
grutto’s die in het hoge gras insecten zoeken. De jonge 
kieviten hebben weer kort gras nodig en dat creëer je met 
name door koeien in de wei. Bemesting met stalmest is 
belangrijk om de bodem voedselrijk te houden en maaien 
van riet en verwijderen van boomopslag noodzakelijk om 
het landschap open te houden. Als er werkzaamheden op 
het land nodig zijn dan kijken de vrijwilligers in 
samenwerking met de boeren of er nesten beschermd 
moeten worden. 
 
Het aantal grutto’s in de polder is de laatste jaren vrij 
stabiel en in de meeste jaren worden voldoende jongen 
geproduceerd. Om dat laatste te kunnen vaststellen tellen 
de vrijwilligers tweemaal per jaar de broedparen van de 
grutto’s en de paren met jongen. Het broedgebied en 
aantal vogels was twintig jaar geleden echter groter en is 
door de vossen nu in feite teruggedrongen tot het 
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westelijke deel van de polder. De laatste jaren zien we 
aan de andere kant van de snelweg richting Halfweg 
weer vogels terugkomen door een beter beheer van de 
vossen. Hier kun je langs de Spaarndammerdijk ook de 
leeuwerik nog horen zingen. 
 

 
Waakse grutto’s met jongen 
 
Hoewel er hard voor gewerkt moet worden, ziet de 
toekomst er voor de weidevogels rond Spaarndam niet 
per se somber uit. Wat wel een punt van zorg is zijn de 
loslopende honden die in het broedseizoen voor veel 
verstoring kunnen zorgen. Hondenbezitters houd je 
beesten svp aangelijnd in het voorjaar in het 
buitengebied!  

Indachtig de woorden van onze grote voetbalfilosoof “Je 
gaat het pas zien als je het doorhebt” willen we ook de 
informatievoorziening rond het gebied verbeteren.  
Het Recreatieschap gaat dit voorjaar op een aantal 
strategische plaatsen informatiebordjes over weidevogels 
plaatsen.  
 
De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland organiseert op 
zondag 19 april in Fort Noord een Vogeldag met 
excursies naar de omgeving. Voor het programma zie: 
http://www.vwgzkl.nl/vogeldag/.  
In het kader van de Vogelweek (9-17 mei) georganiseerd 
door de Vogelbescherming organiseren we in mei een 
aantal excursies vanuit Spaarnwoude om jonge 
weidevogels te kijken (opgeven via www.vogelweek.nl).  
 
Mensen die met een groep in het voorjaar interesse in 
een excursie hebben kunnen daarvoor ondergetekende of 
Gert-Jan van Tunen van de Koningshoeve (0646158604) 
benaderen. Aarzel ook niet om even te bellen als er iets 
vreemds te zien is of als er vragen zijn.  
Veel kijkplezier! 
 
Andries Kamstra 
Vrijwillige weidevogelbescherming Spaarnwoude 
0625036576, andries.kamstra@ziggo.nl

 
 

 

 
Vispassage op locatie vijzelgemaal bij het boezemgemaal Spaarndam 
Sinds 7 januari j.l. is - in opdracht van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland - civiel aannemer 
Gebr. Schouls b.v. uit Leiden bezig met de aanleg van 
‘Vispassage Spaarndam’. De vispassage komt op de 
locatie van het voormalige vijzelgemaal. Na de renovatie 
van boezemgemaal Spaarndam in 2017 / 2018 is het 
vijzelgemaal – als noodvoorziening - niet meer nodig. 
 
In het kader van ‘ruim baan voor de vissen’ wordt actief 
gewerkt aan uitbreiding van het aantal vrije 
visdoorgangen. In Halfweg staat al een vispassage. Met 
de uitbreiding ‘Spaarndam’ volgt HHS Rijnland de 
Europese kaderwet ‘Water’. Trekvissen komen vanaf zee 
of via de grote rivieren naar boezemwateren, plassen, 
beken en polderwateren. Na te zijn ‘groot gegroeid’ gaan 
ze terug naar hun paaigebieden. Het welslagen van deze 
cyclus bepaalt uiteraard de visstand en daarmee de 
diversiteit aan vissoorten. Dit is overigens ook 
economisch van belang. Grote sluizen en stuwen, maar 
ook regionale poldergemalen zijn nu nog onvoldoende 
passeerbaar. Vandaar de aandacht voor nieuwe 
vispassages. In Spaarndam loopt de vrije migratie route 
vanaf juli 2020 via ‘Vispassage Spaarndam’. De 
terugweg gaat via het Boezemgemaal, de Grote Sluis en 
ook de Kolksluis van Spaarndam. 

Onderzoek naar vissoorten en migratieroutes vindt o.a. 
plaats bij de Universiteit van Wageningen, bij 
Rijkswaterstaat en bij de Waterschappen. Daardoor zijn 
ook de meest voorkomende trekvissen in het 
boezemkanaal bekend. Zie ook figuur 1: schematische 
impressie ‘vismigratie van zout naar zoet water’.   
 
Gedurende het migratieseizoen – van maart tot november 
– zorgt de visvriendelijke pompinstallatie voor een 
continue zoetwater ‘lokstroom’ richting boezemkanaal. 
Deze pomp voorkomt tevens dat het Noordzeekanaal-
water (hoger waterpeil en hoog zoutgehalte) vrijelijk kan 
terugstromen richting Spaarne. Valt de pomp uit of is het 
seizoen voorbij dan gaan de schuiven dicht en houden 
wij ‘droge voeten’.  
 
Vispassages kennen meerdere uitvoeringsvormen. Van 
invloed op de keuze ‘pompinstallatie’ waren o.a. de 
volgende factoren: een beperkt hoogteverschil van 20 tot 
30 cm, lokale ontwerp en constructie overwegingen en 
last but not least heeft deze oplossing de laagste kosten 
gerekend over de levensduur. Voor de vissen zelf is hun 
‘sprintsnelheid’ van belang. De pomp is regelbaar en dat 
zorgt voor een optimale lokstroomsnelheid c.q. 
sprintsnelheid.  
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Tot slot ‘het project in uitvoering’.  
De tijdelijke en definitieve damwandplanken van de 
kuipconstructie zijn ‘getrild’. Deze triltechniek voorkomt 
schade aan het gemaal, de trilbelasting wordt 
geregistreerd. Als eerste scherm werd een (tijdelijke) 
primaire waterkering aangebracht en daarna de eveneens 
tijdelijke damwand-planken van de werkkuip. Het 
‘kwelscherm’ in figuur 1 is als uiteindelijke waterkering 
het enige definitieve damwanddeel van de constructie. 
Dit kwelscherm heeft drie functies: boezemwaterkering, 
kwelwaterkering en constructie element. Het slopen van 
de oude fundering en het verwijderen van het oude 

vijzelgemaal bleek trouwens geen kleinigheid. Ter 
illustratie: de oude vijzel is te zien in bijgevoegde foto.  
 
De projectstatus is als volgt: de funderingspalen zijn 
geboord en het onderwaterbeton is gestort. Deze vloer 
moet ca. twee weken uitharden. In een droge kuip wordt 
vervolgens verder gewerkt aan de betonconstructie voor 
de pompinstallatie. In juli 2020 is definitieve in gebruik 
name gepland. Voor meer informatie over vispassages: 
zie www.rijnland.net / vis / vismigratie. Tot zover dit 
projectbericht.  

Peter van den Klinkenberg  

 

   Figuur 1: Schematische impressie ‘vismigratie van zout naar zoet water’. 
 

 

Figuur 2: Uithijsen van de vijzel (waterschroef) van het oude noodgemaal 
. 
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Zonnebloem afdeling Spaarndam 
Pannenkoeken eten bij Onder de Platanen. 
Vandaag 14 november werden wij: 6 
gasten en 2 vrijwilligers om 12.30 uur 

van huis gehaald om een heerlijke 
pannenkoek te gaan eten in 
Recreatiegebied Spaarnwoude. De rit 
erheen was al een feestje, genieten van al 

die mooie herfsttinten, zo vlakbij huis! In het restaurant 
stond een gezellige tafel gedekt, het was er lekker warm 
en er brandde een gezellige houtkachel. Het was moeilijk 
kiezen uit de vele soorten pannenkoeken, ze spraken ons 
allemaal aan. Alles kwam op gezellige borden op tafel, 
het was lekker: spek, appel, rozijn, gember om maar een 
paar smaken te noemen, heerlijk gesmikkeld allemaal. 
Daarna nog een lekker vanille ijsje met keuze uit 
aardbei/chocolade/karamel saus mét slagroom! Er werd 
door sommige gasten nog een kijkje genomen in de 
boerderij, wat ook zeer in de smaak viel, vooral als je 
vroeger zelf op een boerderij hebt gewoond hè Jopie, 
leuk dat je ook mee was en welkom in onze 
“Zonnebloemgroep”. Daarna huiswaarts en lekker “vóór 
donker” weer thuis. Een heerlijke middag, vooral in deze 
donkere regenachtige dagen is dit voor menigeen TOP. 
We zien alweer uit naar het volgende uitje, dan zijn er 
weer andere deelnemers aan de beurt. Ria Molenaar. 
Dit uitje is herhaald op 20 november met natuurlijk 6 
andere gasten.  
Koffieochtend bij fam. Goebert. Het wordt een traditie 
om de 2-maandelijkse koffieochtend voor vrijwilligers 
rond de Sinterklaastijd bij Ans en Henk Goebert te 
houden. Dit omdat Ans gespecialiseerd is in het bakken 
van overheerlijke speculaas-specialiteiten. Op de foto 
kunt u zien wie op vrijdag 22 november van deze 
heerlijkheden hebben genoten. 
 

 
 
Scheepvaartmuseum. TomTom (bekend van 
navigatieapparatuur) had ons uitgenodigd om op 29 
november 2019 met 10 gasten naar het 
Scheepvaartmuseum te komen. Meestal wil ik al 
dezelfde avond de belevenissen uitgebreid delen. Dit 
keer was het zo bijzonder, dat ik er eerst een nachtje over 
wilde slapen. Op mijn leeftijd naar het 
Scheepvaartmuseum, hoe bijzonder is dit, zo dichtbij 
doch er nog nooit geweest, daarom greep ik deze 
uitnodiging direct aan, beter laat dan nooit. Geen 
moment spijt van: wat een prachtig museum, zo mooi 
gerestaureerd, een aanrader voor iedereen, vooral ook 
met kinderen, kom op opa’s en oma’s, ga het zien en 
beleven. In de Kerstvakantie zijn er allerlei leuke  
 

 
activiteiten. De ontvangst was fantastisch, allemaal lieve 
dames en 1 heer, toeval bij ons ook 1 heer Jan Kroon, 
wat ben je verwend door de lieve dame van TomTom, 
wat heb je genoten, kwam je regelmatig tegen met een 
big smile. Het museum is echt een aanrader, zoveel 
moois te zien, had ik veel eerder moeten doen. Ria 
Molenaar. 
Global Garden. In de maand december hebben diverse 
bezoekjes plaatsgevonden van vrijwilligers en gasten 
naar een in kerstsfeer gehulde Global Garden en elders.  
 

 
 
Kerststukjes maken in Café Spaarndam. Het ene uitje is 
nog niet achter de rug (Scheepvaartmuseum) of het 
volgende staat al weer in mijn agenda: 11 december. Wat 
heb ik een geluk, en met mij zoveel andere gasten, dat dit 
door deze fantastische organisatie mogelijk wordt 
gemaakt. Voor vandaag een uitnodiging kerststukje 
maken bij Café Spaarndam op de Kolk, zeg maar bij 
Leon, dan weet iedereen van de hoed en de rand, toch? 
Zo, dat was ff gezellig binnenkomen, de stamtafel was al 
helemaal ingericht voor alle gasten, voor elke stoel lag 
de nodige basis, qua groen. En dan is er koffie. Op het 
afgedekte biljart lagen echt zoveel mooie grote en kleine 
dingen om je stukje nog verder op te leuken. Toen 
moesten we aan de slag… ieder had zijn tang mee, ja, 
hoe ga je dan beginnen pfff, stiekem naar de buren kijken 
wil je ook niet, maar er waren vrijwilligers met kennis 
die advies gaven. Het was een fijne ochtend met elkaar. 
Voor mij en denk voor velen was dit een KERSTSTUK! 
Dank voor de inzet van alle vrijwilligers bij Café 
Spaarndam en degenen die voor vervoer hebben gezorgd, 
niet in de laatste plaats Léon, die zijn locatie beschikbaar 
stelde, was nog wel een klusje denk ik om alles weer 
spik en span te krijgen.  
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Nieuwjaarsbijeenkomst. Nieuwjaarsreceptie 
georganiseerd door de Zonnebloem afdeling Spaarndam 
op vrijdag 10 januari 2020 in de Adalbertuskerk in 
Spaarndam. De kerk was omgetoverd in een grote 
huiskamer: gezellige zitjes, tafels mooi aangekleed en 
ook de entourage rondom, helemaal in het teken van de 
Zonnebloem. Zo langzamerhand druppelen de gasten 
binnen, iedereen wordt begeleid naar een plekje, intussen 
komen ook de leden van het koor “Effe Anders” uit 
Velserbroek binnen, die zich gaan installeren op de plek 
waar normaal het altaar staat. Het waren 52 leden: 
dames/heren, mooi gekleed in zwart/rood. Zo mooi dat 
de kerk nu meerdere functies heeft, denk dat ouderen 
onder ons dit ook erg waarderen. Er was een zeer grote 
opkomst! Bij de koffie/thee werden we verwend met 
heerlijke zelfgebakken cake door de vrijwilligers, super 
lekker! Daarna opening door Joke, liet de vorm van een 
kerstboom zien waar zeer mooie teksten op stonden, daar 
kunnen we in het nieuwe jaar zeker mee aan de slag. 

Ga eens op bezoek bij iemand die eenzaam is of luister 
eens extra naar een ander, er zijn altijd mensen die een 
steuntje in de rug nodig hebben. Daarna kwam het koor 
in actie, met prachtige Nederlandstalige liederen, door de 
dirigent een eigen arrangement aan gegeven. Boudewijn 
de Groot, Rob de Nijs, Ramses en Liesbeth, het 
allermooiste natuurlijk. De dirigent vroeg: wie is echt in 
Spaarndam geboren? Vingers omhoog. Toen kwam “Het 
Dorp” van Wim Sonneveld, kippenvel: chapeau!! 
Tussendoor natuurlijk de nodige hapjes (met dank aan 
Han Bouwens en vooral ook de dames van Buuf) en 
drankjes en afsluitend nog een leuk presentje voor 
iedereen. Al met al een fantastische middag. Wij, 
ouderen hebben weer genoten, dank allemaal! 
 
En nu staat een heerlijke stamppotmaaltijd bij De Toerist 
voor de deur. In maart organiseren wij een Bingo en we 
gaan dit jaar nog veel meer leuke activiteiten 
organiseren. U hoort van ons….. 
 
 

Joke van Bakel 
 

Kerstdiner in De Toerist  

De activiteitencommissie van Spaarndam organiseerde 
16 december 2019 wederom een kerstdiner in Restaurant 
De Toerist, zoals alle voorgaande jaren. Wederom een 
flink aantal deelnemers, totaal 68. De Toerist was 
prachtig in kerstsfeer versierd met voor iedere  

 

deelnemer een leuke kerstverrassing. De aanwezigen 
werden uiteraard door Greet Spigt welkom geheten en 
Greet stond even stil bij het overlijden van Ina 
Wilderom. Vervolgens werd een voortreffelijk diner 
geserveerd met een heerlijke entree van pompoensoep.  

 

 

 

Als hoofdgerecht volgde een varkenshaas met haricot 
verts en gegratineerde aardappelpuree, en een 
voortreffelijk sausje. Het toetje was een mix van ijs, 
kerstkrans, chocolade, aardbeien en tenslotte een lekkere 
kop koffie of thee. Uiteraard tijdens het diner gratis 
drankjes aangeboden door De Toerist en hiervoor 
bedankte Greet Frans van der Peijl alsmede 
een dankjewel voor het heerlijke eten.  

 

Tenslotte bedankte Gre de vrijwilligers voor de hulp op 
deze middag en eveneens Monique Hogenes voor de 
leuke attentie voor alle deelnemers.  

Gerard Dupon  
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Even voorstellen…. de nieuwe tandarts in Spaarndam 
 
Graag wil ik mij aan u voorstellen. 
Mijn naam is Mariëlle Heijenbrok. 26 jaar geleden ben ik 
afgestudeerd aan het Academisch Centrum 
Tandheelkunde Amsterdam, het ACTA. Na diverse 
waarnemingen ben ik bij mijn man, tandarts S.T.M. Lie 
in Haarlem, gaan werken.  
Na 20 jaar in Haarlem was daar de praktijk in 
Spaarndam. Mevrouw van Veen-Groen, de vorige 
tandarts, ging met pensioen. Per 2 januari 2020 heb ik 
haar praktijk overgenomen en vanaf 6 januari ben ik 
werkzaam in de praktijk. 

 
 
 

Voordat ik hier kwam, kende ik Spaarndam niet. 
Afgelopen najaar ben ik veelvuldig deze kant 
opgekomen en het is werkelijk een prachtig dorp. Elke 
keer als ik hier naar toe reed was een cadeautje! 
In die tijd leerde ik ook het team van praktijk 
Spaarndam kennen: de assistenten Anita en Joyce, 
waarbij Joyce ook 1 dag per week als preventie 
assistente werkt. En de mondhygiëniste Donna van der 
Laarse. Alle drie werken zij al 10 jaar of langer in deze 
praktijk.Ik heb hen leren kennen als zeer betrokken, 
behulpzame en warme mensen; een hecht team waar ik 
mij graag bij wil aansluiten. 
 
De eerste maand in de praktijk in Spaarndam zit er 
alweer op. Het was een drukke maand, maar het is mij 
erg goed bevallen. Zo leerde ik de patiënten kennen, 
veelal uit Spaarndam, en dat was een heel prettige 
ervaring. Ondanks dat ik nog maar net begonnen ben, 
merk ik dat Spaarndam een hecht en gemoedelijk dorp 
is met gezellige, prettige mensen. 
 
Wat betreft de praktijkvoering verandert er weinig: de 
praktijk is van maandag tot en met donderdag van 8.00 
tot 17.00 uur geopend. We zijn aangesloten bij de 
spoedgevallendienst van de regio Haarlem. Ik 
praktiseer algemene tandheelkunde (van preventieve 
tandheelkunde, esthetische tandheelkunde, 
wortelkanaalbehandelingen tot kroon- en brugwerk en 
alles daartussenin) en heb affiniteit met angstige tot 
zeer angstige patiënten en kinderen. 
 
Iedereen is welkom in de praktijk Spaarndam! 
We nemen ook nieuwe patiënten aan.  

 
Tandartsenpraktijk Spaarndam  
Dr. W. Nijestraat 1A,  
2064 XA Spaarndam  
Tel.nr: 023 534 35 37   
Onze website: praktijk@tandarts-
spaarndam.nl
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Brandweeractiviteit van 1 december t/m 28 februari 
 
 
 

Overzicht uitrukken 
Nr.  Datum Tijd Plaats Melding 
65  7-12-2019 21:24 Spaarndam Containerbrand 
66  31-12-2020 21:30 Haarlemmerliede Brand wegvervoer 
67  31-12-2020 22:53 Spaarndam Buitenbrand 
1  1-1-2020 00:28 Haarlem Buitenbrand afval 
2  1-1-2020 00:36 Haarlem Buitenbrand afval 
3  1-1-2020 00:53 Haarlem Buitenbrand 
4  1-1-2020 01:20 Amsterdam Brand woning 
5  1-1-2020 02:28 Spaarndam Containerbrand 
6  1-1-2020 07:47 Spaarndam Containerbrand 
7  1-1-2020 12:30 Spaarndam Persoon te water 
8  5-1-2020 20:29 Spaarndam Buitenbrand 
9  14-1-2020 19:38 Amsterdam PAC brandmelding 
10  21-1-2020 17:56 Haarlemmerliede Brand wegvervoer 
11  15-2-2020 20:18 Haarlem Stormschade 
12  18-2-2020 04:55 Amsterdam Brandmelding OMS 
13  22-2-2020 11:56 Spaarndam Stormschade 
14  23-2-2020 13:05 Spaarndam Stormschade 
15  28-2-2020 21:19 Boesingheliede Brand industrie 

Terugblik 2019 
Brandweer Spaarndam heeft een rustig jaar met 67 
uitrukken achter de rug. Het jaar kenmerkte zich door 
relatief veel inzetten voor water-en stormschades.  
Er werd 27 keer voor brand en 40 keer voor 
hulpverlening uitgerukt. 
 

Het lukt nog niet vrijwilligers te vinden! 
Ondanks alle pogingen is het tot de dag van vandaag 
niet gelukt voldoende nieuwe Spaarndammers te 
enthousiasmeren om bij de brandweer van het dorp te 
komen. Dit is jammer, want de brandweer kan niet 
zonder deze mensen. 
Ook de laatste actie ‘Speel JIJ de hoofdrol’ leverde 
helaas geen enkele Spaarndammer op die bij één van 
de oefeningen is komen kijken of heeft meegedaan. 
Om snel en adequaat op te kunnen treden bij branden, 
verkeersongevallen en dienstverleningen is de brand-
weer afhankelijk van mensen die in de buurt van de 
brandweerkazerne wonen. De brandweerauto moet 
namelijk bij een hulpvraag snel (ongeveer binnen 4 
minuten) de weg op kunnen rijden. 
 
De brandweer van Spaarndam blijft zich daarom ook 
in 2020 inzetten om uit ons mooie Spaarndam 
mensen te vinden die bij de brandweer willen komen. 
Zonder deze mensen namelijk geen brandweer.  

Daarom deze oproep: 
- Wil jij kennis maken met de brandweer? 
- Wil je weten wat er van jou verwacht wordt als 

je bij de brandweer komt? 
- Wil je weten wat de brandweer van jouw tijd 

vraagt? 
- Wil je weten wat wij jou te bieden hebben? 

 
Kom langs op onze oefenavond: 

elke donderdagavond vanaf 19.00 uur. 
 
Bellen met onze ploegchef mag ook (06 319 44 124). 
www.facebook.com/brandweerspaarndam.  

  
 






