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TRACTOR-LOONBEDRIJF
L.A. VAN DOLDER

Takkenversnipperaar.
Onderhoud en maaien van sportvelden.
Handel in zwarte grond, zand en grind.

Dorpsstraat 96
2445 AP Aarlanderveen

Tel.: 0172-571608
Mob.: 06-20437973

Achttienkavels 7 
2421 LG  Nieuwkoop

T 0172 571152
F 0172 571286
E info@hka-nieuwkoop.nl

Nieuwkoop
De juiste man, met de juiste machine, op de juiste plek. Dat is ons streven. En daar 
zetten de 25 medewerkers van HKA-Nieuwkoop zich dagelijks voor in bij de opdracht-
gevers. HKA-Nieuwkoop biedt daarnaast een breed assortiment loonwerk- en grond-
verzetmachines voor de verhuur met of zonder onze bemanning. HKA-Nieuwkoop doet 
het ánders! Hoe? Dat vertellen we u graag in een persoonlijk gesprek.

LOONWERK - GRONDVERZET - MACHINEVERHUUR             HKA-NIEUWKOOP.NL

LOONWERK & GRONDVERZET
Maar dan zoals het hoort.

HKA-5002B.indd   1 31-03-15   09:27

di
wo 09:00 - 17:30 uur

09:00 - 14:30 uur

vrij 09:00 - 21:00 uur
do 09:00 - 12:00 uur

za 08:00 - 13:00 uur

(maandag gesloten)

Dorpsstraat 119
2445 AL  Aarlanderveen

Tel.: 0172- 57 9475

Kom even langs,
of bel voor een afspraak!
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Agenda

Vrijdag 24 februari
Carnavalsdisco in de speeltuin 
Groep 1 t/m 4 van 18:30 tot 
20:00 uur
Groep 5 t/m 8 van 20:00 tot 
21:30 uur

Vrijdag 3 maart
Klaverjassen bij SVA in de 
kantine, aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 7 maart
WLTO kaarten in Studio
Oosterman, aanvang 20.00 uur

Woensdag 8 maart
Lammetjes kijken van 14:00 tot 
16:00 uur Kerkvaartsweg 65
-
Knutselmiddag in de speeltuin 
van 14:00 tot 15:30 uur.

Zaterdag 11 maart
Samen klussen met NLdoet. 
Waar en hoe laat? Dat vindt u 
verderop in deze Belangenaar.
-
‘Erfenis te koop’, Toneelgroep 
Oldtimers aanvang 20:00 uur

Zondag 12 maart
Lammetjes kijken van 12:00 tot 
16:00 uur Kerkvaartsweg 65

Vrijdag 17 maart
Klaverjassen bij SVA in de 
kantine, aanvang 20.00 uur.

Bestuursvergadering
Maandag 27 februari

Redactievergadering
Woensdag 8 maart

Oud papier ophalen
Woensdag 1 en 15 maart

De volgende Belangenaar
verschijnt rond 18 maart

Inleveren kopij uiterlijk
maandag 6 maart

Senioren in beweging
Elke vrijdag van 09:30 - 10:30

Speeltuinvereniging 
Aarlanderveen

Noteert u het alvast?

Jaarvergadering Belangenvereniging

Maandag 27 maart, Het Oude Rechthuis, 
aanvang 20 uur.
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Kom eens langs en ervaar de kwaliteit
die wij u te bieden hebben aan:
  • Verse frites
  • De beste sauzen
  • De lekkerste snacks
   meer dan 30 soorten

Iedere donderdag bij de brandweerkazerne in Aarlanderveen:

Snackservice Marie 
      
 
 

Aankomst: 17:00       Vertrek: 19:00

Uw bestelde frites en snacks worden gebakken volgens  de regels van 
het ‘’ verantwoord frituren’’. U kunt ons ook boeken voor:
verjaardagen, (school)feesten, bedrijfslunch en/of borrel.

 
Voor meer info: 0613117862 of  www.snackservicemarie.nl

Aarlanderveen
Dorpshuis

Dorpsstraat     53           2445    AK    Aarlanderveen           0172    -    571460

Gelegen in het hart van het dorp is dit het

adres voor verenigingen en particulieren.

Informeer eens vrijblijvend naar onze

mogelijkheden en prijzen.

Reserveringen en

verhuurinformatie:

DSS Beheer

Fr. Dobbe

Iepenpad 5

2461 CZ  TER AAR

0172 - 602172
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Van de bestuurstafel

Algemene ledenvergadering.

Maandag 27 maart is de al-
gemene ledenvergadering van 
de Belangenvereniging Aar-
landerveen om 20:00 in het 
Dorpshuis. U bent bij deze van 
harte uitgenodigd voor deze in-
formatieve avond.

Agenda:
•	 Opening.
•	 Binnengekomen	stukken.
•	 Notulen	van	vorig	jaar.
•	 Jaarverslag	secretaris.
•	 Verslag	wijkbeheer.
•	 Situatie	wonen	en	bouwen	in	

Aarlanderveen.
•	 Financieel	overzicht	BVA	2015	

en 2016
•	 Verslag	Kascommissie.
•	 Benoeming	 nieuwe	 kascom-

missie.
•	 Bestuurssamenstelling.
•	 Rondvraag	en	sluiting.

We zoeken nog naar een opvol-
ger van de vorige penning-
meester. Uw voorzitter vervult 
nu tijdelijk een dubbelfunctie, 
maar het is dringend gewenst 
dat er een nieuwe penning-
meester komt. 

Ook zoeken wij een nieuw be-
stuurslid ter vervanging van 
Marco	de	Jong,	die	naar	Alphen	
gaat verhuizen. Marco vervult 
de functie van redactielid en ver-
zorgt de  computer infrastruc-
tuur voor het bestuur en van 
de Belangenaar op het internet. 
(www.bvaarlanderveen.nl).

Kandidaten kunnen zich voor de 
vergadering melden bij: 
secretaris@bvaarlanderveen.nl

Namens het bestuur: 
Herman de Jong

Uitvaartonderneming
Gea van der Hee

0172 53 23 00
06 27 27 88 98

www.geavanderhee.nl
info@geavanderhee.nl

Bij een overlijden 
bén ik er voor u.
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Koperweg 15 
2401 LH  Alphen aan den Rijn

Tel. 0172 415 080
Fax 0172 421 242

info@autoservicezwart.nl
www.autoservicezwart.nl

A U T O S E R V I C E

         BETAALBAAR EN BETROUWBAAR

     �����

Onderhoud en reparatie 
Universeel reparatiebedrijf voor alle 
automerken tegen een scherpe prijs

Patrick & Johan Zwart

Speciaal voor inwoners van Aarlanderveen : Gratis haal en brengservice
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Dorpsstraat 72
Aarlanderveen
Tel: 0172 - 57 1331

Een speciaal adres voor al uw lingerie, boxershorts,
ondermode en nachtkleding voor:

DAMES, HEREN EN KINDEREN

wo & do: 09:00 - 12:30 uur
13:30 - 18:00 uur

zaterdag: 09:00 - 16:00 uur

www.boxershopping.nl
www.thermoshopping.nl
www.beerenondergoed.com

Openingstijden:                           
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Tel.:    0172-57 98 38
Mob.: 06-54 396 517
Zuideinde 34A 
2421 AJ Nieuwkoop
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Vriezen of dooien

Op het moment van het schrij-
ven van dit artikel, nu een aantal 
weken geleden, waren er weer 
een	 paar	 nachten	 met	 flinke	
vorst in zicht. Zet de kou door, 
komt er reële kans op schaatsen, 
of niet? 

Dat is de vraag met natuurijs, 
wordt het ijs sterk genoeg om 
er met tientallen tegelijk op te 
gaan. Want veiligheid staat voor-
op als we als vereniging activitei-
ten rondom het ijs organiseren. 
Dat geldt voor de Molentocht 
(minimaal 12 cm ijs) maar even-
goed ook voor de ijsbaan op de 
Wetering (daarvoor hanteren 
we 8 cm). Het verschil in cm zit 
‘m in het aantal mensen die we 
per vierkante meter kunnen ver-
wachten en of er knelpunten 
zijn, zoals bij de Start en Finish 
en bij bruggen en kluunplaatsen. 

Is er rond deze tijd, na half fe-
bruari, geen ijsdikte van bete-
kenis of een periode van strenge 
vorst in het verschiet dan nemen 
de kansen voor schaatsen op 
natuurijs	 snel	 af.	 Jammer,	maar	
als vereniging sluiten we dan het 
seizoen toch goed af met een 
mooie traditie. De schaatsmid-

dag in de Schaatshal Leiden voor 
kinderen uit de bovenbouw in 
Aarlanderveen. 

Hou het in de gaten. Is er nu 
of in de komende weken geen 
natuurijs	dan	organiseert	IJsclub	
Nooit Gedacht Aarlanderveen 
15 maart a.s. de schaatsmiddag 
voor de jeugd. Na de voorjaars-
vakantie informeren we via de 
school over deelname, tijd en de 
praktische zaken. 

Gaat uw kind niet in Aarlan-
derveen op school en wil wel 
meedoen? Neem dan contact 
op, we kijken dan of en hoe dit in 
te passen is.

IJsclub Nooit Gedacht Aarlan-
derveen
 
Olaf Wiggers

Contact: 
voorzitter@ijsclubaarlander-
veen.nl 



12 Februari 2017

Kano’s te huur voor een ondekkingstocht door de boerennatuur
          •  Starten midden in het boerenland, nabij de Nieuwkoopse Plassen.
          •  Prachtige uitgezette routes.
          •   Ook te combineren met molenbezoek en restaurantarrangement.
          •  Ideaal voor families, verenigingen kinderfeestjes. (max. 80 personen)
          •  Ook barbecuen behoort tot de mogelijkheden.

         Jaap en Margreet Verduyn - Achtermiddenweg 3 - Tel.: 0172- 571165
         Voor meer info kunt u kijken op: www.boerderijdevooruitgang.nl
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Vanaf begin maart tot eind  april 
verwachten we dat er een hele-
boel lammetjes geboren worden 
bij Wim en Cora's  Schaapsfarm 
aan de Kerkvaartsweg 65 in Aar-
landerveen.

Wij stellen onze schuur dit voor-
jaar een aantal dagdelen voor u 
open, zodat u van de lammetjes
kunt genieten en wat meer leert 
over schapen.

De eerste twee data die gepland 
staan, zijn woensdag 8 maart van 

14.00 tot 16.00 uur en zondag 12 
maart van 12.00 tot 16.00 uur.

Wilt u  liever op een ander tijd-
stip langskomen of  met een 
groep een bezoekje brengen? 
Ook dat is mogelijk. Neem dan 
even contact met ons op. 

In maart houden wij in onze ont-
vangstruimte ook een expositie.
Tijdens  de  expositie zijn de 
prachtige aquarellen van Marjan 
Vriezen en haar cursisten te be-
kijken. 

De expositie is vrij toegankelijk 
van woensdag t/m vrijdag van 
14.00 tot 16.00 uur en in het 
weekend van 10.00 tot 16.00 
uur.

Tijdens deze openingstijden 
kunt u ook binnenlopen om te 
kijken wat er met wol nog meer 
mogelijk is naast spinnen en 
breien. 

De deuren van onze schaaps-
farm staan voor u open.

Wij heten u graag van harte wel-
kom.

Wim en Cora Herrewijn
Telefoonnummer: 06-30691447
Kerkvaartsweg 65

Ontdek nieuw leven in de polder
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        Bloemen Kado Shop: De Blijde Wereld 
Verse Rozen - Boeketten - Bloemstukken en Rouwwerk 
          Planten - Plantenbakjes - Kado-artikelen 
 
Ook voor uw tuinonderhoud of aanleg voor meer info 
en het voordelige uurtarief 06-21536228 René Kroon      

                   
                Rozen bezorgen in heel Nederland !! 

  Zie onze Website www.deblijdewereld.nl 
           Noordeinde 11c / Aarlanderveen 0172-571909 
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Het doorgeef stokje

Het Belangenaar  Interview met 
Erik Houben van de korenmolen 
De Morgenster aan het Noord-
einde

Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Erik Houben, 36 jaar, ad-
vocaat en molenaar.

Het rijk “verplicht”, of beter 
gezegd ziet graag, dat elke mo-
len minimaal 60.000 rondjes 
per jaar draait. Om dit bij te kun-

nen houden zit er een teller op 
de as. Naast deze hobby ben ik 
advocaat op het gebied van ar-
beidsrecht. Ik help mensen die 
ontslagen worden en adviseer 
bedrijven over alles wat met 
werknemers te maken heeft 
(pensioen, medezeggenschap, 
ontslag). Na jaren bij een groot 
bedrijf te hebben gewerkt, zijn 
mijn compagnon en ik 7 jaar 
geleden voor onszelf begonnen 
als “AdvoKuyt” in Voorburg.
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Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar

Tevens voor al uw glaswerkzaamheden
Kerkweg 51   2461 GC  Ter Aar   Telefoon 0172 - 603787

Oostkanaalweg 5b
2445 BA Aarlanderveen

+31(0)172-473 841
+31(0)172-475 773

info@aardam.nl
www.aardam.nl
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Wat doe je in je vrije tijd?
Dan wandelen mijn vrouw Lu-
cie en ik graag lange afstanden. 
Daarnaast is koken mijn grote 
hobby met een grote voorkeur 
voor wildgerechten.  

Waar kennen we je mogelijk 
van?
Uit de dorpskroeg misschien en 
van de Morgenster.

Hoelang woon je in Aarlander-
veen en waar kom je vandaan?
Vanaf september 2013. We zijn 
toen gelijk in de molen getrok-
ken en hebben toen nog een 
jaar in de restauratie gezeten. Ik 
kom uit het Gooi. Na een poos in 
Den Haag en Leiden te hebben 
gewoond wilden we graag deze 
kant op verhuizen.

Wat is de reden geweest om 
deze molen te kopen?
We zochten niet perse een mo-
len, maar dachten eigenlijk aan 
een leuk boerderijtje in de buurt 
van de Nieuwkoopse plassen. 
Vanwege de sfeer bij voorkeur 
een monument met rieten dak. 
Dat werd uiteindelijk een molen 
en wel een heel bijzondere. He-
laas moest het rieten dak eraf, 
want dat was niet goed meer. 
Dat was wel een gok want wat 

kom je daar onder tegen? Van 
binnen was de molen prachtig, 
van buiten moest er heel veel ge-
beuren. We hebben een jaar vol 
restauratie, met de nodige te-
genslagen gehad, maar als je er 
eenmaal aan begint kun je niet 
meer terug. Nu alles klaar is kun-
nen we er volop van genieten. 
Met ons volle verstand waren 
we er misschien niet aan begon-
nen, dit is echt liefdes werk.

Nog een leuk verhaal dat mis-
schien niet iedereen kent: De 
molen is een ‘tweedehandsje’ . 

Het doorgeef stokje
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Kantoor Ter Aar   Kantoor Alphen aan den Rijn    notarissen@kroesenpartners.nl
Aardamseweg 73a   Prins Bernhardlaan 4                  www.kroesenpartners.nl
2461 CB Ter Aar    2405 VZ Alphen aan den Rijn                  0172 - 52 19 21
                0172 - 57 30 12

Vermogensplanning

Met ons
gaat u
voor winst!

U bouwt natuurlijk geen vermogen op om dit na uw overlijden meteen weer  

uit handen te geven aan de belastingdienst. Kroes en Partners ondersteunt  

u daarom graag met een goede vermogensplanning. Wij adviseren u over  

de fiscale constructies waarmee u uw vermogen zo voordelig mogelijk nalaat  

aan uw erfgenamen. U krijgt waar voor uw geld en dat is toch een gerust- 

stellende gedachte.

Noordeinde 71
2445 XC Aarlanderveen
Tel.: 0172-57 1171
Fax: 0172- 57 4888

Machineverhuur - agr. loonwerken - graslandvernieuwing
(incl. kalklevering en kalkstrooien)
Handel in:         ruwvoerders,  grond,  grind,  zand en puin.
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De molen die voorheen op deze 
plek stond was namelijk rond 
1870 afgebrand. De molen zo-
als die er nu staat, komt waar-
schijnlijk uit de provincie Utrecht 
(misschien vlakbij Nijenrode). In 
de kap zitten allerlei bouwstijlen 
die na 1704 niet meer zijn ge- 
bruikt dus hij is behoorlijk ouder 
dan de tijd dat hij hier staat (sinds 
1870). Wellicht, al is het import, 
is het wel één van de oudste ge-
bouwen van Aarlanderveen.

Oproep vanuit redactie:
Wie weet wat het oudste ge-
bouw in Aarlanderveen is? 
Schrijf ons: redactie@bvaarlan-
derveen.nl

Beschrijf Aarlanderveen aan de 
hand van een paar steekwoor-
den: 
Centraal, landelijk, lintdorp, tijd-
loos.

Centraal: In zo’n 35 minuten 
ben je in alle belangrijke steden. 
Vanaf de top van de molen kun je 
bij helder weer Rotterdam, Den 
Haag, Amsterdam en Utrecht 
zien. 

Landelijk: spreekt voor zich.

Lintdorp: eigenlijk heb ik een 
beetje een hekel aan een lint-

dorp, want als je wilt lopen moet 
je altijd weer een zelfde stuk 
heen en weer.

Tijdloos: ongelooflijk	veel	mooie	
oude huizen, monumentale pan-
den en mooie oude boerderijen 
die gevoel geven alsof de tijd 
hier heeft stilgestaan.

Je bent per direct “burge-
meester van Aarlanderveen”, 
wat zou je als eerste verande-
ren?
Een tunnelbak laten bouwen zo-
dat het autoverkeer van de N231 
het dorp niet meer doormidden 
hakt, maar er weer rust in de 
dorpsstraat komt en we veilig 
lopend naar de kroeg kunnen.

Wat wil je voor altijd behouden?
Het rustieke karakter van het 
dorp. Gevoel van ‘100 jaar 
geleden’ vasthouden.

Hoe denk je dat Aarlanderveen 
er over 10 jaar uitziet? 
Hopelijk nog zoals het nu is.

Welke vraag wil je aan wie stel-
len?
Aan de kaasboer Frank Luyben. 
Waarin onderscheidt een Aar-
landerveense kaas zich?

Het doorgeef stokje
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Op 14 januari stonden de DSS 
Music Awards weer gepland 
in het Dorpshuis. Een evene-
ment voor leden en leerlingen 
(maar te bezoeken door ieder-
een die van muziek houdt) om 
in een ongedwongen ambiance 
elkaar te laten zien wat men in 
huis heeft. Niet alleen op het 
gebied van muzikaliteit, maar 
even zozeer op het gebied van 
creativiteit. Een soort Idols dus, 
of DSS' got Talent, maar dan 
zonder echt zwaarwegende 
competitie. Meedoen en plezier 
staan hier voorop.

Een avond vol optredens dus, 
beoordeeld door een vakkun-
dige jury, met als hoofdprijs, De 
Studio Oosterman Bokaal.

De winnaars dit jaar waren de 
broertjes Kuyken, met hun duet 
op Marimba. De prijs voor het 
werk met de meeste techniek 
ging naar Hans de Roos en Ve-
ronique Voorn. Verder waren er 
vele eervolle vermeldingen met 
o.a. als beste "performance" het 
Blues Brothers ensemble dat 
was samengesteld door Rowin 
De	Jong.

DSS Music Awards weer succesvol
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Winterkost Maaltijd Dorpshuis 
Uitverkocht
Het is een klein beetje winter 
geweest tot nu toe. Wellicht 
dat dat de aanleiding was voor 
degenen  die aanschoven bij de 
traditionele Winterkost Maaltijd 
in Het Dorpshuis. 

Op 28 januari lieten bijna 70 per-
sonen	 zich	 het	 buffet	 van	 erw-
tensoep, stamppotten, spek en 
worst weer goed smaken. De 

zaal was uiteraard weer geheel 
in stijl versierd in winterse sfeer. 

Dank aan alle aanwezigen en 
graag tot volgend jaar!

DSS Music Awards weer succesvol



22 Februari 2017

Het is al weer een poosje geleden 
dat de jeugd van tafeltennis 
vereniging Spinmill van zich 
heeft laten horen en eigenlijk is 
er nieuws genoeg.

Afgelopen december wist het 
eerste jeugdteam van Spinmill te 
promoveren naar voor Spinmill 
maatstaven het hoogste wat 
er ooit was bereikt: Promotie 
klasse.

De eerste wedstrijd is alweer 
gespeeld en ondanks dat we 
deze verloren, hebben we met 

een goed gevoel toch 3 punten 
gepakt.

Ook het tweede en het derde 
team zijn op de goede weg maar 
er moet nog veel worden ge-
leerd. Dat is een ding dat zeker 
is maar ook in deze teams schuilt 
talent.

Trainingen bij de jeugd zijn niet 
zoals bij gerenommeerde clubs 
strakke trainingen en veel druk 
in de wedstrijden maar meer ge-
richt op het plezier hebben in 
wat je doet want zonder plezier 

Jeugd	Spinmill

	  

	  

	  

Hollandse kaas 
Buitenlandse kaasjes 

Kerstgeschenken 
Cadeaubonnen 

Van der Leeplein 8 – Aarlanderveen – 0172 573055 – info@kaasenkerstgeschenken.nl 

 

Elke vrijdag is de winkel in ons kaaspakhuis 
geopend van 14.00 tot 20.00 uur. Of bestel uw 
kaas per email of telefonisch. Op vrijdagmiddag 
of –avond zullen wij uw bestelling thuisbezorgen. 

Kaashandel D. Lok wenst u prettige Kerstdagen 
en een gezond en smaakvol 2016! 

Hollandse kaas 
Buitenlandse kaasjes 

Kerstgeschenken 
Cadeaubonnen 

Van der Leeplein 8 – Aarlanderveen – 0172 573055 – info@kaasenkerstgeschenken.nl 

 

Elke vrijdag is de winkel in ons kaaspakhuis 
geopend van 14.00 tot 20.00 uur. Of bestel uw 
kaas per email of telefonisch. Op vrijdagmiddag 
of –avond zullen wij uw bestelling thuisbezorgen. 

Kaashandel D. Lok  
Kaas vers van ’t mes! 

Verhuur van hydrolische kranen,
grondkiepers en -dumpers, minigravers,

vervoer met eigen vrachtwagens en diep-
laders, slootreiniging

Hogedijk 8a
2445 BC Aarlanderveen

Tel.: 0172 - 57 1327
Mob.: 06 - 54 267 761

AANNEMERS-, LOON- EN VERHUURBEDRIJF
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geen prestatie en dat bevalt alle 
jongens en meiden zeer goed.

Ook op de zuid-Hollandse kampi-
oenschappen deed de jeugd van 
Spinmill het geweldig  met vier 
jongens daar naar toe en met 
3	 prijzen	 naar	 huis.	 Jasper	 van	
der Marel werd Zuid-Hollands 
kampioen in zijn klasse, Bas van 
der Salm werd zeer knap derde 
en Bram van der Marel behaalde 
ook een knappe derde plaats al-
lemaal in hun eigen klasse.

Binnenkort gaan ook bij Spinmill 
weer de clubkampioenschappen  
plaats vinden. Wie dit gaat win-
nen, ik zou het niet weten maar 
dat het spannend gaat worden is 
zeker.

De jeugd van Spinmill bestaat 
uit 11 jongens en meisjes die 
met zeer veel plezier deze sport 
beoefenen. Zij krijgen training 
van	 Jan	 en	 Isabelle	 Poelwijk	
en ook zij doen dit met heel 
veel plezier. Zij steken dan ook 
veel tijd in het leren en het be-
geleiden van deze spelers maar 
als ze naar de toekomst kijken 
zien ook zij dat er wel het een en 
ander gaat veranderen.

Spelers vertrekken,  gaan stu-
deren of stromen door naar 
de senioren dus toch ook een 
oproep aan de jeugd van Aarlan- 
derveen.  Maar ook de jeugd uit 
Nieuwkoop en Ter Aar  zijn zeer 
welkom. Voor de contributie 
hoeft u het niet te laten en voor 
kinderen die een hekel aan regen 
hebben zitten we lekker binnen.

Dus bij deze nodig ik de jeugd en 
ook ouders uit, kom eens kijken.
Op vrijdag avonden van 17.15 tot 
18.30 en sla een balletje mee.

Voor meer info kunt u terecht op 
www.spinmill.nl

Of bel of mail naar
0172574376/0628891432
Poelwijkjan@gmail.com

Tot ziens bij Spinmill

Jeugd	Spinmill
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Schiphol en bouwen in Aarlanderveen

Naar aanleiding van het 20 KE-con-
tour heeft de gemeente Alphen aan 
den Rijn op verzoek van de Belan-
genvereniging een stuk geschreven 
om de Aarlanderveners van infor-
matie te voorzien.

Hieronder de samenvatting
Begin	 dit	 jaar	 heeft	 de	 Provincie	
Zuid Holland een aangepaste Ver-
ordening Ruimte opgesteld en deze 
gepubliceerd. Hierin staan de be-
langrijkste regels die de provincie 
toepast bij bouwplannen in Zuid 
Holland. In deze nieuwe verorde-
ning wordt de al jaren bestaande 
luchtvaartcontour veel scherper 
gehanteerd. Het gaat om de zoge-
naamde 20 KE-contour.

KE is een maat voor geluidsoverlast.  
Voor de Gemeente Alphen aan den 
Rijn is het als een verrassing geko-
men dat deze contour strenger 
wordt toegepast. 

De contour zit al jaren in de veror-
dening maar de toepassing was 
veel	minder	streng.	Plannen	binnen	
de contour voor gevoelige bestem-
mingen als woningbouw konden 
gewoon doorgaan mits goed werd 
uitgelegd dat de nadelen voor nieu-
we bewoners niet hoog waren. Dit 
is in de nieuwe verordening anders. 

De bouw van nieuwe woningen bin-
nen deze contour en buiten de BSD-
contour zijn alleen in uitzonderlijke 
gevallen nog toegestaan.

De BSD-contour is het zogenaamde 
bestaand stads en dorpsgebied. 
Wat het ingewikkeld maakt is dat de 
BSD-contour tot vorig jaar op een 
tekening stond met een duidelijke 
lijn er om heen terwijl het nu meer 
gaat	om	een	soort	algemene	defini-
tie.

En die houdt in dat grofweg het 
dorpslint van Aarlanderveen en de 
dorpskern binnen de contour vallen 
maar bijvoorbeeld de kassen op het 
Noordeinde achter het dorpslint  
buiten de contour vallen.

Daarom mogen daar geen grotere 
aantallen woningen meer worden 
gebouwd, terwijl dat juist wel het 
plan was. Een aantal van 20 wonin-
gen wordt voor het dorp als groot 
gezien. Nu mogen we niet rekenen 
op meer dan 5 woningen op deze 
plek. Bouwlocaties in het dorpslint 
hebben hier minder last van. Deze 
liggen meer in het dorpslint en dan 
is	er	geen	conflict	met	de	nieuwe	re-
gels	van	de	Provincie.	
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Wat is nog wel mogelijk
- Woningbouw binnen de voorma-

lige bebouwingscontour van de 
streekplannen uit 2003.

Dit is voor Aarlanderveen niet van  
toepassing

- Kleinschalige woningbouw in 
aansluiting op en ter afronding 
van bestaand stads- en dorpsge-
bied;

Kleinschalig betekent in een dorp 
lage aantallen en geen lange blokken. 

- De toevoeging van ten hoogste 
enkele woningen in reeds aan-
wezige lintbebouwing buiten 
bestaand stads- en dorpsgebied; 

Dus buiten bsd-contour mogen al-
leen kleine aantallen.

- De toevoeging van ten hoogste 
enkele woningen volgens het 
principe ruimte voor ruimte, waar-
bij de ruimtelijke kwaliteit wordt 
verbeterd door de sloop van over-
tollige bebouwing en kassen;

Een voorbeeld van ruimte voor ruim-
te is 3 compensatiewoningen in ruil 
voor de sloop van 15.000 vierkante 
meter kassen. Maar deze regel wordt 
niet meer letterlijk gebruikt, er 
wordt nu meer rekening gehouden 
met ruimtelijke kwaliteitswinst,  
bijvoorbeeld behoud van het open 
landschap.

- Het omzetten van bedrijfswonin-
gen naar burgerwoningen of re-
creatiewoningen 

Dit gaat om individuele woningen

Schiphol en bouwen in Aarlanderveen
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Achtergrond hiervan
Eerst	werd	 gedacht	 dat	 de	 Provin-
cie uit het niets de toepassing van 
de contour heeft aangescherpt. Nu 
blijkt	 uit	 gesprekken	 met	 de	 Pro-
vincie dat zowel het Ministerie als 
Luchthaven Schiphol hier nadruk-
kelijk samen optrekken en op hoog 
niveau druk wordt uitgeoefend om 
de teugels strakker aan te trekken. 

Gemeente Alphen aan den Rijn en 
Aarlanderveen
Binnen de Gemeente Alphen aan 
den Rijn is het voornamelijk Aar-
landerveen waar dit tot problemen 
leidt. Omdat de BSD-contour nu 
meer	een	definitie	is	geworden,	kan	
het dorpslint daar voor een groot 
deel binnen vallen. Maar het is nog 
niet helemaal duidelijk wat wel en 
wat niet. 

Zienswijze
Al rond de zomervakantie heeft de 
Gemeente Alphen aan den Rijn een 
zienswijze (soort bezwaar) inge-
diend en gevraagd om een minder 
strenge toepassing van de regels. 

Ook is de Belangenvereniging Aar-
landerveen opgeroepen om een 
zienswijze in te dienen. En dat is ook 
gebeurd.

Schuifruimte voor de Provincie 
Inmiddels blijkt uit gesprekken 
met	de	Provincie	dat	de	speelruim-
te	 voor	 de	 Provincie	 klein	 is.	 Ook	
grote spelers als gemeente Am-
sterdam moeten genoegen nemen 
met beperkte tegemoetkomingen 
voor projecten binnen de 20 KE-
contour.			De	Provincie	probeert	wel	
mee te denken hoe de “schade” 
voor projecten in Aarlanderveen te 
beperken.

Heeft u naar aanleiding van dit stuk 
nog vragen, kunt u altijd via de Be-
langvereniging Aarlanderveen uw 
vragen stellen.

Schiphol en bouwen in Aarlanderveen
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Speeltuin Nieuws

Carnavalsdisco
Op vrijdag 24 februari is er car-
navalsdisco voor de kinderen. 
Groep 1 t/m 4 van 18.30 tot 19.45 
en groep 5 t/m 8 van 20.00 tot 
21.30 uur. De entree is €1.50 voor 
leden en € 2.00 voor niet leden. 
Kom je ook verkleed?

Knutselmiddag
Op woensdag 8 maart is er weer 
een knutselmiddag deze begint 
om 14.00 uur en om 15.30 uur is 
het weer afgelopen. De entree is 
€ 1.50 voor leden en € 2.00 voor 
niet leden. 

Schaapscheerder feest
En om alvast in de agenda te 
zetten op zaterdag 8 april is er 
weer schaapscheerder feest in 
de speeltuin. Naast de al beken-
de kraampjes hebben we ook 
weer nieuwe mensen gevonden 
die willen komen.  

Deze dag begint om 10.30 uur en 
om 15.00 is het weer afgelopen 
en zijn alle schaapjes weer van 
hun jas ontdaan.

Groeten van het kinderactivitei-
ten team
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Moes- bloementuin
Met	 ingang	 van	 heden	 heeft	 Piet	 Blom,	 Dorpsstraat	 2-4,	 een	 stuk	
grond ter beschikking om te tuinieren. Het gaat om het kavel tussen 
Dorpsstraat	8	en	boerderij	De	Ploeg.

Het stuk grond is in meerdere delen op te delen, maar er mogen geen 
tuinhuisjes of iets dergelijks gebouwd worden.

Als u interesse heeft om van dit gratis aanbod gebruik te maken om 
een moestuin en/of bloementuin aan te leggen en te onderhouden dan 
kunt	u	het	best	dhr.	Piet	Blom	even	bellen	op	nummer	06-51402202.

Ingezonden Berichten

NL DOET

Ook dit jaar is er weer NL DOET, 
op zaterdag 11 maart van 9 tot 
14 uur kunt u helpen in onze 
speeltuin. We kunnen iedereen 
gebruiken want er staan buiten-
klussen op het programma maar 
ons speeltuingebouwtje heeft 
ook weer een schoonmaakbeurt 
nodig. 

Dus geef u op via: www.nldoet.nl

Als u dan bij “klus”  uw postcode 
ingeeft, dan ziet u de projekten 
staan die meedoen met NLDOET 
in Aarlanderveen.
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Buurtkwebbels
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Buurtkwebbels
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Zuideinde 81 2445 AT Aarlanderveen
Tel: 0172-573205 / 06-28053060

Voor al uw dagelijkse boodschappen,
de rijdende winkel in Aarlanderveen

Frans Bunnik
Maandag - woensdag - en vrijdagmiddag
van 14:30 tot 15:45 uur bij de R.K. Kerk
van 16:00 tot 17:00 uur in het centrum

Kwaliteit in tapijt, vinyl, marmoleum,
gordijnen, vouwgordijnen, lamellen,

binnen- en buitenzonwering

Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063

De vakmensen voor al uw
installaties van water, gas
sanitair, dak- en zinkwerk.
Maar ook complete instal-
laties van woonhuizen en 
natuurlijk ook aanleg en 
onderhoud van CV instal-
laties.

Voor informatie:
gebr.hoogervorst@hotmail.nl
06-55162893 / 06-55817334
www.gebr-hoogervorst.nl
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 Belangrijke gegevens

 Kors Kroon  M. Boogaardhof 2 06-10733138
    kors.kroon@ziggo.nl 
 Hans Verhage  vd Leeplein 3 0172-573335
    hansenmarina@casema.nl 
 Ben van der Post  Noordeinde 71 06-51213484 0172-571171
    joke.post@planet.nl  
 Paul Oosterman  Noordeinde 37A 06-10139219
    pauloosterman@ziggo.nl 
 Dik Lok  vd Leeplein 8 06-53940922   
    dik-lok@hotmail.com 
 Harry Buurma  Oostkanaalweg 3 0172-476577   
    dolly-harry@hetnet.nl
 John de Pater  Zuideinde 28 06-23533925 0172-574948
    hjdepater@hetnet.nl
 Frank Luyben  Nieuwkoopseweg 9 06-47143338 0172-571553 
    luijben@hetnet.nl

 De coördinatoren

+ 		Politie,	als	er	geen	haast	mee	gemoeid	is...	 0900-	88	44
N  Wijkagent, Danny Dannenburg & Karim Habyby 0900- 88 44
:	danny.dannenburg@hollands-midden.politie.nl
:	karim.habyby@hollands-midden.politie.nl
 Gemeente Alphen aan den Rijn              14 0172
   Huisarts, Dr. Frans van der Kooij. 0172- 57 1308
  Huisartsdienst, 
 ´s avonds, ´s nachts en in het weekend.  0900- 51 380 39
  Tom in de buurt, voor zorg en welzijn vragen  088-9004567
:	info@tomindebuurt.nl 



34 Februari 2017

Colofon

De Belangenaar is een uitgave van de Belangenvereniging Aarlanderveen.

BESTUUR 
Herman de Jong   Voorzitter - Noordeinde 3 - 0641859887
Annette Hijman-Smit Secretaris - Noordeinde 53 - 573546
- vacature -  Penningmeester
Marco de Jong  Woonbeleid/redactie - Zuideinde 18b - 0634165510
Jordi Wijfje   Wijkbeheer - Dokter v/d Windhof 34 - 0613634164
Frank van der Salm Wijkbeheer - Stationsweg 6a - 0654955388

REDACTIE
Patricia De Sain - Innemee Redactielid - Hogedijk 4a - 0630135423
Vincent Hoekveld  Redactielid - Zuideinde 2 - 0614974976
Shirley Jasper-Veenswijk  Redactielid - Dokter v/d Windhof 6 - 572592
Bastiaan van Gils			 Opmaak	&	Vormgeving	-	P.	Pasmahof	3	-	495121
Marco de Jong   Opmaak & Vormgeving -  Zuideinde 18b - 0634165510
Dick de Graaf  Distributie - Kerkvaartsweg 33 - 

Bankrekening:
NL27RABO0101395221 t.n.v. Belangenvereniging Aarlanderveen

www.bvaarlanderveen.nl

E-mail - bestuur
bestuur@bvaarlanderveen.nl
wijkbeheer@bvaarlanderveen.nl

Email - Redactie
redactie@bvaarlanderveen.nl

Postadres:
Secretariaat B.V.A. /
Redactie De Belangenaar

Dorpsstraat 53A, 
2445 AK Aarlanderveen 

De bestuursvergaderingen van de Belangenvereniging zijn altijd openbaar. 
Wij vragen echter wel of u uw bezoek vooraf wilt melden bij het bestuur.

Kopij - Anoniem ingezonden stukken worden niet geplaatst. De redactie be-
houdt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten en/of aan te 
passen en eventueel te weigeren. De Belangenvereniging Aarlanderveen en 
de redactie zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvol-
ledigheden van de informatie in de Belangenaar.





OUDSHOORN
www.toyota-oudshoorn.nl


