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Voorpraet
FEEST!
Het Wijkcomite Groenendijk bestaat nu 30 jaar... en weinig initiatiefnemers van het eerste
uur zullen dát hebben vermoed. Naar verluidt is het ooit tot de oprichting gekomen door
de dreiging van een industriegebied ten westen van onze buurt en het is toch wel frappant
dat die dreiging nog stééds bestaat. Of dat wel of niet de verdienste is van het Wijkcomite
is laten we maar in het midden.
Door de tijd heeft het Wijkcomite welliswaar een aantal verschillende “bloeiperioden”gekend
maar ook tijden van een wat meer ingeslapen bestaan. Wie herinnert zich b.v. nog de
commotie en brand rond Rijndijk 21, de bomenkwestie bij Fa. De Wit en de uitbreiding van
Fasson?
Een niet uitputtende opsomming van onderwerpen uit het meer recente verleden zijn in
elk geval: de ontwikkelingen in- en rond de Barrepolder, de panden met huisvesting van
buitenlanders, 380 kV leiding en verkeer in Groenendijk. We proberen daarbij de spreekbuis te zijn van wat er leeft in onze buurt. Soms vragen we aandacht in een wat scherpe
toonzetting en dat dit dan weer eens een repercussie oplevert is nu eenmaal ons lot. Als
bestuur wéten we dat we doorgaans niet voor onze prive belang opkomen en soms moet je
gewoon wat extra kracht zetten om “massa” in beweging te krijgen.
Om goed te weten wat er leeft werken we momenteel aan een aanpassing van onze website
en de opstart van een database van email adressen zodat we ook eens een gerichte peiling
(van mening) kunnen doen. Ook mogen jullie binnenkort een informatieboekje verwachten
waarmee nieuwe inwoners een welkom krijgen en bekend raken met de Groenendijk.
Waar ik blij van wordt is dat er een groepje inwoners is opgestaan die zich wil gaan bezighouden met de organisatie van ons buurtfeest, tevens jubileum. Dát geeft hopelijk een
nieuwe impuls aan het wat ingeslapen gebeuren van de afgelopen jaren; wel trouwe bezoekers overigens en altijd gezellig maar net iets teveel sleur mijns inziens. Hopelijk komen
jullie (vanaf) nu ook massaal allemaal op de nieuwe opzet af en wordt het weer een écht
buurtfeest !
Wat de toekomst betreft. Als je soms al denkt dat er in zo’n kleine wijk toch weinig aan de
hand kan zijn dan merken we iedere bestuursvergadering weer dat we erg ons best moeten doen om vóór 10.00 uur door de agenda te komen. Daarna nemen we gelukkig altijd
ook nog wat tijd voor een biertje en babbeltje. Het sociale aspect dat ook terugkomt in de
roemruchte jaarlijkse “groenendijkse fietstocht”, het sinterklaasfeest en allerlei ander
zaken die in en rond Pleyn 68 plaatsvinden.
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Over de afgelopen 30 jaar zijn mensen gekomen en gegaan en een aantal bestuursleden zal
binnenkort vertrekken door verhuizingen. We hebben goede hoop dat we daar weer snel
enthousiaste nieuwe mensen voor gaan vinden. Wie zin heeft een paar jaar mee te doen is
altijd van harte welkom.
Op naar de 40 !
Jan Wesselingh
voorzitter

Feest in de buurt!
Het wijkcomite viert dit jaar haar 30 jarig jubileum.
Hier wordt natuurlijk extra aandacht aan besteed. Wat we gaan doen blijft
nog even geheim maar noteer vast de volgende data:

Zaterdag 20 augustus
van ± 10.00 tot 16.00 uur
en
zaterdagavond 15 oktober
de officiële jubileumdatum
Kom ook en maak een goede buur(t)
weer net zo belangrijk als een verre vriend!
De feestcommissie

5

Financieel verslag 2010
Wijkcomité Groenendijk
Inkomsten
Saldo Postbank
€ 2745,71
Saldo kas
€
1,75
Donaties
€ 2091,00
Sinterklaasfeest
€ 229,00
Gem. Rijnwoude
€ 635,50
			
			
			
			
			
			
			
			

Uitgaven
Administratiekosten
Abb + contr.
Buurtpraet
Onk. Sinterklaasfeest
Onk. Fietstocht
Onk. Wk voetbalavond
Bankkosten
Representatiekosten
Diversen
Vergaderkosten
Bijdr. Mijn groenendijk
Saldo postbank
Saldo kas

€
173,10
€
126,10
€
997,00
€
458,05
€
70,75
€
35,15
€
56,86
€
131,15
€
273,32
€
385,50
€
500,00
€ 2434,42
€
61,55

---------------------------€ 5702,96
€ 5702,96
						
Penningmeester Ria Paardekooper

Geachte wijkbewoners,
Zoals u weet houdt Wijkcomité Groenendijk zich bezig op het gebied van de leefbaarheid
in de wijk, diverse activiteiten en de uitgave van de buurtpraet. De buurtpraet is een
wijkkrant om u op de hoogte te houden wat er zoal in de wijk Groenendijk gebeurt op
allerlei gebied. Iedere bewoner krijgt 2 maal per jaar een uitgave in de bus.
Wij willen een beroep op u doen om ons te ondersteunen. Indien u onze werkzaamheden op
prijs stelt willen wij u vriendelijk verzoeken een jaarlijkse donatie aan ons over te maken.
Als richtlijn denken wij aan een bijdrage van € 7,50 voor wijkbewoners en € 2.50 voor
ex- wijkbewoners die nu elders wonen en toch op de hoogte willen blijven van het wel en
wee van de Groenendijk. Het bedrag kan ook naar eigen keuze worden ingevuld. U kunt
hiervoor de bijgesloten acceptgiro gebruiken of uw bijdrage storten op postgiro 641142 ten
name van Wijkcomité Groenendijk onder vermelding van “Bijdrage 2011”
		Bij voorbaat hartelijk dank. Wij rekenen op uw steun!
		Wijkcomité Groenendijk
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Groenendijkse Fietstocht
De groep is niet zo groot maar de personen die meefietsen zijn altijd enthousiast. Daarom
staat er weer een fietstocht gepland en wel op zondag 5 juni.
Net als de laatste twee jaren verzamelen wij bij Pleyn 68 en nemen de fietsen mee in de
aanhanger als ook op fietsdragers. Vandaar vertrekken wij om buiten Hazerswoude een
route te fietsen die elk jaar door Huib en Tiny Verdegaal wordt uitgezet.

Vorig jaar reden wij een hele mooie route via Stompwijk, Voorschoten en Wassenaar naar
de boulevard in Scheveningen waar we op een terrasje onder het genot van een kopje
koffie hebben genoten van het uitzicht. Op de terugweg nog een borreltje bij ‘Het eiland
van ome Niek’ dan is het niet zo ver fietsen om weer bij de auto’s terug te komen om weer
huiswaarts te gaan.

Iedereen is welkom!
Wij vertrekken zondag 5 juni
om 13.00 uur vanaf Pleyn 68
Wil je graag mee en heb je geen fietsendrager geef een belletje naar Francien Groen en wij
zorgen dat uw fiets mee kan in de aanhanger en dat u kunt meerijden.
Francien
tel. 3412486
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Concert in de Scheepjeskerk
Op zondagmiddag 17 april was er een optreden van het Alphens kamerkoor Cantabile o.l.v.
de enthousiaste dirigent Simon Stelling in onze Scheepjeskerk. Zij gaven op deze palmzondag een passieconcert met een aantal a capello gezongen liederen over het thema leven
en sterven zoals b.v. het ” Abendlied” van Rheinberger.

Ook werden enkele liederen met orgelbegeleiding van Gerard Poort, de oud organist van
het Bernarduskoor, ten gehore gebracht. Gerard Poort speelde ook enkele instrumentale
nummers samen met de klarinettist Lennaert Mekenkamp.
Het was wel geen volle kerk op deze zonnig middag maar het publiek was aangenaam
verrast door de hoge kwaliteit van deze amateur muzikanten. Het concert was
georganiseerd door de Rotaryclub Rijnwoude en de opbrengst kwam ten goede aan de
Stichting Scheepjeskerk.
Op het einde van de voorstelling hield Simon Stelling nog een pleidooi om deze kerk met de
bijzonder goede akoestiek toch te behouden voor dit soort uitvoeringen als ooit de parochie
stopt met kerkdiensten in de Scheepjeskerk.
Henk de Boer

CANTABILE
Alphens Kamerkoor
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Vanuit de Scheepjeskerk
Er is de afgelopen periode weer hard gewerkt door
de klusgroep, vooral aan de Oude Rijn kant is er
gespit en geplant. Op het voormalige kerkhof is een
Omega zithoekje aangelegd en de rijnborder is vol
gezet met nieuwe planten. Dat moet deze zomer een
kleurrijk gezicht worden. Ook de schuin gezakte
trap aan de achterkant staat weer horizontaal.
De rechtszaak aangekaart door het Cuypergenootschap om de Scheepjeskerk op de Rijksmonumentenlijst te krijgen is, vanwege ziekte van
de rechter, uitgesteld.
Een zelfde procedure loopt er ook voor de St.
Jozefkerk in Kaatsheuvel welke ook als “Topmonument” wordt gewaardeerd. De kans is groot dat deze
2 kerken alsnog de status Rijksmonument krijgen.
In ieder geval is de verwachting dat de Scheepjeskerk wel op de Gemeentelijke Monumentenlijst
komt. Dit is in behandeling bij de Gemeente Rijnwoude en wordt dit jaar bekend gemaakt.
Op zaterdag 10 september is er weer Open Monumenten dag. Het thema voor dit jaar is:
“Nieuw gebruik- Oud gebouw”. Hiervoor is een groepje al druk aan de slag om er weer een
interessante dag van te maken. Het zal niet zo spectaculair worden als vorige jaar met de
hoogwerker maar er zijn alweer enkele leuke onderwerpen op tafel gekomen.
Zo willen we dit jaar de voormalige Zwaantjeskerk in de spots zetten. Dus voorwerpen,
foto’s verhalen en vooral ook trouwfoto’s van bruidsparen die in de Zwaantjeskerk
getrouwd zijn.
Zet deze datum alvast op de kalender.
Henk de Boer
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Popquiz
Vrijdag 15 april vond voor de vierde keer de jaarlijkse popquiz plaats in Pleyn68.
Het is idee is simpel. Je hoort muziek en op het scherm staat een vraag over de band of
het nummer.” Ken je de titel van deze eendagsvlieg?”,” Weet je de overeenkomst met het
vorige muziek fragment dat je hoorde”? ” Herken je het intro?” , “ Wie speelde deze solo en
hoe heet het nummer?”, “ Je hoort een Zweeds nummer, maar wie heeft dit in de jaren ’80
vertaald naar een grote Nederlandse hit?”
Voor de één een makkelijke opgave, voor de ander verbijsterend lastig. In teams van twee
personen zoveel mogelijk vragen goed weten te beantwoorden en na 4 rondes hopen dat je
de winnaar bent.
Ook dit jaar vond er een felle strijd plaats. Hoewel die strijd voor sommige teams bestond
uit in ieder geval niet laatste worden, hebben zestien teams gestreden om de titel en de
prijs. En zoals een van de teams mooi verwoorde; “ als ik maar niet van mij zoon verlies!”
Waarom we ooit begonnen zijn weten we al niet meer, maar de samenwerking heeft tot nog
toe geleid tot 4 super gezellige avonden vol muziek weetjes. Zo rond januari beginnen de
zenuwen bij ons al aardig op te komen, want de vraag blijft natuurlijk altijd “vinden we wel
genoeg vragen??” Elk jaar hebben we een covers & originals ronde en een ronde waarin
we om een overeenkomst vragen van twee muziek fragmenten. Maar we hebben ook een
verrassingsronde. En dit jaar hebben we een bijzonder tintje gegeven aan deze ronde, een
gitarist speelde live op het podium herkenbare solo’s en intro’s van muziek uit de jaren ’60
tot ’00. Alhoewel de ronde moeilijker bleek dan verwacht hebben we ontzettend veel lol
gehad om deze verrassingsact.
Ondanks dat het organiseren van de popquiz ook dit jaar ‘last minute’ werk werd, kon dat
de pret niet drukken. We konden zo mooi de hit van Volumia gebruiken die nét in de hitlijsten prijkt echter dit maal gezongen door Glenis Grace. ( Weet je welke?!)
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Dit jaar won een team met ontzettende overmacht. Het team
WesWes die bestond uit Jeroen Wesselingh en John Wesselingh
behaalden met uitzonderlijk hoge punten de eerste plaats. Voor
de volledigheid; de moeders hebben helaas nét verloren van de
zonen; door de nieuwe generatie verstoten van het podium en
geëindigd op de vierde plaats. Volgend jaar beter!
In april 2012 vieren we ons eerste lustrum met 5 jaar popquiz
in Pleyn. Dan geen ‘doorsnee’ popquiz maar natuurlijk een echte
feest editie. En nee, we vragen niet of de bezoekers zelf een liedje
komen zingen op het podium, maar als je wilt weten wat we wel
gaan doen ben je natuurlijk van harte uitgenodigd!
Groeten van de voorzitter en zijn zusje

Pleyn Agenda
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Een bakkie bij ...
Dierenbegraafplaats Groenendijk
Op een warme lente avond wandel ik het pad af naar
Dierenbegraafplaats Groenendijk. Ik heb een afspraak met
Roeland Feddes, de bedrijfsleider. Terwijl ik het mooie in oude stijl
gebouwde pand nader valt me op dat alles er keurig schoon en netjes uitziet.
En het is rustig, bijna stil. Roeland zit in zijn kantoor te werken en hij laat me
binnen zodra hij me ziet. Als ik vol bewondering roep hoe mooi ik het er vind
en vraag waarom hij hier niet is gaan wonen reageert hij nuchter:”Ja het is
inderdaad mooi hier, maar ik ben hier al zo veel!”
Eenmaal binnen lopen we naar de ontvangstruimte waar we zoals afgesproken een
bakkie doen. In de ruimte staan verschillende gedenkingsattributen, zoals hangers met
kettinkjes, glazen beeldjes met afbeeldingen, portretschilderijen en knuffelsteentjes.
Mensen kunnen dit bestellen bij Roeland. “We willen een zo compleet mogelijke service
bieden. Het is voor de meeste mensen die hier komen erg emotioneel om afscheid te nemen
en hiermee kunnen we ook een aandenken bieden.”
In de ontvangstruimte klinkt een stemmig
achtergrondmuziekje. “Ja, de oven staat aan
en anders kun je dat zoemgeluid horen. Als
de oven aan staat, zet ik altijd automatisch
ook de muziek aan.” Ik verslik me toch even
bijna in mijn bakkie thee, de oven staat aan,
op dit moment! “Wat ligt er in dan?” Roeland zegt nuchter: “Er wordt nu een hond
gecremeerd.” Ja, voor hem is het duidelijk de
gewoonste zaak van de wereld, maar ik moet
zeggen dat ik toch wel onder de indruk ben.
Roeland laat me de rest van het gebouw zien.
Het ziet er allemaal erg mooi, netjes en ja,
respectvol uit. Mensen komen via de zijdeur
binnen en kunnen dan meteen een kleine zaal
binnen waar het dier opgebaard kan worden.
Er worden geen diensten gehouden, maar men
kan hier rustig afscheid nemen. Achter het
gordijn bevindt zich de oven. Ja, die wil ik toch
wel even zien. Ik stap dapper langs het gordijn achter Roeland aan en zie de oven staan.
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Hij is groter dan ik verwacht had. Hij staat aan dus er is een vlammengloed te zien.
Roeland legt uit hoe het allemaal werkt met de vier branders en de speciale filters, maar
eerlijk gezegd ben ik wat afgeleid. Toch echt indrukwekkend...
Roeland vindt het duidelijk allemaal heel normaal. Hij legt uit hoe hij de as opvangt na de
crematie. Als mensen kiezen voor een urn met daarin het as van hun overleden huisdier
kunnen ze er zeker van zijn dat dat er ook in zit. “Vertouwen is erg belangrijk”, vertelt
hij. “Ik zie hier dagelijks wat een impact het overlijden van een huisdier op mensen kan
hebben en ik wil de mensen recht in hun ogen aan kunnen kijken. We gaan hier netjes
en respectvol met de dieren en hun eigenaren om. Dat is heel belangrijk in dit vak.”
Roeland: “Twee keer per jaar komt de AED, Voedsel en Warenautoriteit en de Milieudienst
metingen verrichten van de uitstoot van de oven en controles doen. Dat is een vereiste voor
het behouden van ons certificaat. We mogen hier cremeren tot 120 kg.”

Er kan gekozen worden voor crematie en begrafenis. De begraafplaats ligt achter het gebouw. Ook erg netjes met grindpaden tussen zo’n 30 graven van honden, katten, cavia’s
en een pony. Sommigen zijn erg sober, anderen hebben mooie stenen en verse bloemen.
Zo is er een stel uit Den Haag die elke week de graven van hun hondjes bezoekt. Die zien
er dan ook keurig uit.
Bij de begraafplaats bevindt zich ook het uitstrooiveldje. “Dat is voor mensen die wel willen cremeren, maar geen urn willen’,vertelt Roeland. “Deze dieren worden dan in overleg
met de eigenaren in groepjes gecremeerd en uitgestrooid.“ Dus zo kan het ook. “Tja, het
alternatief is dat het dier afgevoerd wordt naar een destructiebedrijf. Dat willen de meeste
mensen niet.” Hmm, kan ik inkomen.
Maar hoe werkt het eigenlijk als een dier sterft? Roeland legt uit: “De meeste dieren sterven bij de dierenarts, krijgen daar een spuitje. Daar kunnen mensen aangeven of ze het
dier daar achter willen laten of willen begraven of cremeren. Als ze voor een van de laatste
opties kiezen, wordt ik gebeld en haal het dier meteen op. Omdat we doorgaans geen dieren
prepareren om te bewaren, worden de dieren in de meeste gevallen meteen dezelfde dag
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begraven of gecremeerd.” Dus dat wordt bedoeld met 24-uur bereikbaar zoals op de folder
staat? Roeland: “Ja, ik kan dag en nacht gebeld worden en haal de dieren dan meteen op.
We werken nu samen met zo’n 15 dierenartsen in de regio.”
In 99.9% van de gevallen wordt voor crematie gekozen, de rest wordt begraven. Roeland
laat de ruimte zien waar de urnen staan waaruit gekozen kan worden. Ik moet zeggen,
er is echt voor iedereen iets. Keuze genoeg. Dat geldt ook voor de grafkisten die weer
in een andere ruimte uitgestald staan. Die zijn er in verschillende formaten, uiteraard
afhankelijk van het soort dier. Roeland vertelt dat hij plannen heeft om van zijn kantoor
een extra ontvangstruimte te maken. “Nu kruisen families elkaar wel eens en dat wil ik
liever niet. Mijn kantoor kan naar boven en dan is er nog een aparte ruimte. Op dit moment
vinden er gemiddeld 10 crematies per dag plaats, maar dat moet nog wel meer worden. We
groeien nog steeds. ”

In Nederland bestaan zo’n 12 dierencrematoria. In Stompwijk is de grootste. “Ik probeer
mij te onderscheiden van de anderen in de service, betrouwbaarheid en onze locatie. Het uitvaartwereldje is klein en er zijn steeds weer nieuwe producten, met name de
gedenkattributen, en die moet ik ook aanbieden.“ Zo liet hij me zelfs een urn zien in de
vorm van het betreffende huisdier. Roeland heeft iemand gevonden die van foto’s een zeer
nauwkeurig beeld kan maken waarin de as bewaard kan worden. Het is erg mooi dat hij
ook dit aan kan bieden.
En hoe is het allemaal tot stand gekomen? Roeland: “John de Wit is hier 12 jaar geleden
al mee begonnen. In eerste instantie alleen een begraafplaats, maar later ook een
crematorium. Mede door het uitzonderlijke geval en de HSL heeft het allemaal erg lang
geduurd. Ik ben erg blij dat ik de kans heb gekregen mijn eigen ding ervan te maken. Ik
heb veel vrijheid en houd John op de hoogte van hoe het gaat. We zijn erg tevreden tot nu
toe, staan al goed op de kaart. Inmiddels bestaan we alweer 5 jaar!”
Polderdag: Op Hemelvaartdag is het Open Dag en bent u allemaal van harte welkom om
een kijkje te nemen bij de Dierenbegraafplaats Groenendijk.
Kijk ook eens op www.dierenbegraafplaats-groenendijk.nl
Thessa van Mil
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Zoek de spreekwoorden

Het gemaal
aan de Hoogeveense vaart
De een zal het mooi vinden een ander niet maar dit is het nieuwe gemaal aan de
Hoogeveense vaart. Het is nog niet in werking, Rijnland is bezig met het testen van het
besturingssysteem, maar dat zal niet lang meer duren het zou zelfs kunnen dat met het
uitkomen van deze buurtpraet het gemaal al in werking is. Het nieuwe gemaal is een
vijzelgemaal. Dit houdt in dat een waterschroef het water van laag (polderpeil) naar hoog
(boezempeil = Oude Rijn) kan pompen. Het gemaal heeft een visvriendelijke vijzel zodat alle
vissoorten gemakkelijk kunnen passeren. Er komen nog nieuwe damwanden in de vaart
omdat de kanten wat zijn ingezakt. Daarna wordt het omgevingsgebied opgeknapt en zal
eventuele gemaakte schade worden herstelt.

zicht vanaf het Groenendijksepad

zicht vanaf de Molenlaan
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Mijn Groenendijk
Wie zijn MijnGroenendijk?
Het actie comité Mijngroenendijk is een initiatief van twee buurtbewoners die het illegale
gebruik van verschillende panden aan de Rijndijk rond het voormalige hotel bij de
gemeente ter discussie heeft gesteld. Na korte tijd hebben een groot aantal bewoners zich
aangemeld en of steun betuigd.
Hoe is MijnGroenendijk ontstaan?
Het idee is in het eerste kwartaal van 2010 ontstaan en heeft echt concreet vorm
gekregen gedurende het tweede kwartaal van dat jaar. Uit onvrede met het onevenredige
aantal buitenlandse uitzendkrachten in het buurtschap Groenendijk en de arrogante en
lakse houding van de Rijnwoudse bestuurders of wat daar voor door moet gaan.
Wat is jullie doel?
Het illegale gebruik van de verschillende panden met onmiddellijke ingang beëindigen en
bij de Rijnwoudse bestuurders een MOE beleid (Midden- en Oost-Europeanen) afdwingen
wat op dit moment, triest genoeg, absoluut niet aanwezig is.
Wat is de huidige stand van zaken?
Helaas is er bij de bestuurders van de gemeente Rijnwoude geen begrip getoond voor ons
standpunt en heeft het zover moeten komen dat er een rechtszaak tegen de gemeente
Rijnwoude dient op 4 juli aanstaande te ‘s-Gravenhage. Voor diegenen die geïnteresseerd
zijn kan er meer informatie gevraagd worden bij mijngroenendijk@gmail.com en de rechtszaak is publiekelijk toegankelijk.
Wat zijn jullie nog van plan?
Het actie comité heeft de gemeente Rijnwoude duidelijk gemaakt dat er snel een
structurele verandering moet komen. Het zou de bestuurders sieren als dit door middel van een constructieve dialoog met de bewoners bewerkstelligd kan worden. Jammer
genoeg heeft de gemeente ons geen andere keuze gelaten en is er een juridische procedure
gestart die het actie comité alleen beëindigd als het eerder genoemde resultaat bereikt is.

mijngroenendijk@gmail.com
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Hoogspanningsmasten
bij de Oude Rijn
U heeft al meerdere keren informatie over de hoogspanningsmasten gelezen in de kranten
en eerdere Buurtpraet. Hier volgt de stand van zaken over dit nieuwe tracé en wat dit
voor direct omwonenden betekent. De afgelopen tijd zijn er nieuwsbrieven en informatie
avonden georganiseerd door Tennet en het Ministerie van EZ om mensen op de hoogte te
brengen en te houden van de plannen. Desondanks hadden veel mensen de behoefte wat
concreter op het gedeelte bij de Oude Rijn in te gaan en natuurlijk ook wat meer te weten
te komen over schadevergoedingen enz enz. Op 5 april 2011 hebben we een speciale avond
gehad in Pleyn ’68 voor alle direct omwonenden van het nieuwe tracé bij de Oude Rijn.
Daarbij waren vertegenwoordigers van Tennet en EZ aanwezig. Dit is wat wij wijzer zijn
geworden...
Uitgangspunten van het nieuwe tracé
De ontwerpuitgangspunten voor het nieuwe tracé zijn dat het bij voorkeur bovengronds
moet zijn, vermijden van stedelijke gebieden, weinig knikken en zoveel mogelijk bundelen
met bestaande masten en snelwegen. Ook moesten zoveel mogelijke gevoelige bestemmingen (woningen, scholen) vermeden worden.
Waarom niet ondergronds?
Bovengronds is simpelweg goedkoper. Er is te weinig bekend over 380Kv leidingen onder
de grond. Om die reden heeft Tennet aangegeven niet meer dan 20km van het tracé ondergronds te willen doen, zij vinden het risico te groot. Dit is nog eens nagegaan bij buitenlandse energie transporteurs en zij beaamden die 20km. Hier is een debat over gevoerd
in de Tweede Kamer, daarna is de 20km als uitgangspunt is genomen. Die ondergrondse
kilometers zijn verdeeld, met name bij dorpen die nu nog geen hoogspanningsmasten hebben staan. Helaas blijft het zo dat de 380kv bij de Oude Rijn boven de grond komt. De
150kv gaat wel ondergronds. Dat is zo besloten omdat er bij de De Wilck een Natura 2000
wet van toepassing is waardoor niet te veel draden gehangen mogen worden (niet meer dan
nu al aanwezig). Daar kon dus slechts één van de twee verbindingen bovengronds.
Gelijkstroom of wisselstroom
Er is nu gekozen voor wisselstroom. Waarom niet voor gelijk-stroom? Dat is een manier
van stroom transporteren die wel ondergronds kan en veel minder straling af
schijnt te geven. Het Europese net werkt op wisselstroom. Dat betekent dat bij aansluitingen daarop omslagpunten gecreëerd moeten worden. Verder is gelijkstroom
alleen rendabel bij het overbruggen van grote afstanden zonder onderbrekingen. In
Nederland wil de overheid de mogelijkheden open houden om er op termijn aftakkingen
in te maken. De verwachting is dat er in de toekomst heel veel stroom getransporteerd
zal worden. Denk bijvoorbeeld aan energiewinning door het hele land met windmolens
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en turbines. Ook het gebruik van stroom zal toenemen, kijk maar eens naar het aantal
apparaten dat de afgelopen jaren het huis in zijn gekomen, en de oplaadbare auto’s...
noem maar op.
Gevoelige objecten
Gevoelige objecten zijn m.n. woningen en scholen die binnen een straal van 50m aan
weerskanten van de verbinding staan. Het betreft tussen Bleiswijk en Beverwijk zo’n
34-40 woningen. Het is wettelijk vastgesteld dat er binnen die zone geen nieuwe objecten
gebouwd mogen worden. Mensen die binnen die ‘indicatieve magneetveldzone’ wonen,
krijgen de keuze tussen blijven wonen met een schadevergoeding of uitkoping. Bij dat
laatste werft Tennet het pand en brengt deze in de meeste gevallen weer op de markt.
Mensen die dit kopen, weten van het bestaan van de masten en zijn bereid eronder te
leven. Mocht men wel blijven wonen, dan kan er een schadevergoeding verkregen worden.
Het grootste deel van het tracé gaat over groen gebied, maar in enkele gevallen is het niet
te vermijden dat er bewoond gebied gekruist wordt.
Gevaren
Dat er straling van de hoogspanningsverbindingen komt, is duidelijk en bekend. Op dit
moment zijn alleen de gevolgen van die straling niet bekend, niet wetenschappelijk vastgesteld. Er zijn aanwijzingen voor kinderleukemie: 1 keer per twee jaar wordt bij 1 kind
leukemie geconstateerd door blootstelling aan magneetvelden. Er lopen nog veel onderzoeken, ook naar Alzheimer, vermoeidheid enz. Er zijn nog geen harde cijfers, maar toch
heeft de overheid een voorzorgmaatregel getroffen door geen nieuwe woningen, scholen en
kinderdagverblijven meer nabij hoogspanningskabels meer toe te staan.
Raad van State
Het plan voor het nieuwe tracé is tot aan de Raad van State gebracht. Zij oordeelde dat
het tracé niet verkeerd is, maar dat er beter voor de mensen gezorgd moeten worden die
in de kritieke zone komen te wonen. Zij moeten meer duidelijkheid hebben. Zo zou per
gevoelig object besloten moeten worden of het gehandhaafd kan blijven. De keuze alleen
aan de mensen laten achtte de Raad van State niet wenselijk. De verantwoordelijkheid
van de gezondheid en veiligheid van mensen ligt bij gemeenten, maar in dit geval moet
de overheid het meer ondersteunen. Het is dus nog de vraag of er woningen wegbestemd
worden of niet. Dat houdt in dat de woonbestemming er vanaf gaat en dat onteigend wordt.
Een gebouw kan in zo’n geval bijvoorbeeld alleen nog gebruikt worden als bedrijfspand.
Het Ministerie van EZ buigt zich op dit moment over de vraag of en in welke gevallen zij
hiertoe moeten overgaan. Het wegbestemmen van woonfuncties is op dit moment nog niet
ter sprake geweest door de onbekendheid van de gevolgen en risico’s.
Vervolgtraject
Eind 2011 is het ontwerp inpassingplan klaar, in het 2e kwartaal van 2012 volgt het
definitieve plan. De verbinding zal er in 2016 zijn, verwacht men.
Na de zomer van 2011 zal nog een informatie avond plaatsvinden voor de betrokkenen.
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Ont wikkelingen
Oude Rijnzone & RGL
Is er nog nieuws over de Oude Rijnzone?
Ook dit voorjaar weer melding over de stand van zaken in de Oude Rijnzone. We hebben
even gebeld met de verantwoordelijk ambtenaar bij de gemeente Rijnwoude, dhr. Paul v.d.
Wijk, maar ook de krant had onlangs “hot news” over de RijnGouweLijn.
RGL op dood spoor!
Reeds vele jaren werd er door de provincie Zuid Holland verkondigd dat de RijnGouweLijn
hoe dan ook door zou gaan. Wat schets onze verbazing; het nieuwe provinciebestuur ziet
het niet meer zitten, het wordt allemaal te duur. De begroting voor de aanleg is al niet
sluitend te krijgen, laat staan de exploitatie. Eerder zag al een meerderheid van de Leidse
inwoners de sneltram niet zitten, tenminste niet dwars door de binnenstad. Maar anderen
zeiden weer, b.v. de universiteit en bedrijven, als die niet door het centrum gaat dan werkt
het niet, je moet direct bij de gewenste plek uit kunnen stappen. Het bleef een moeilijk
plan.
Ook wij als wijkcomité hebben het Rijnwoudse gemeentebestuur regelmatig gewaarschuwd voor de tramplannen. Want wat gebeurd er als de tram straks niet goed te
exploiteren blijkt, dan worden zo veel mogelijk busverbindingen geschrapt om de mensen
de tram in te krijgen. Voor veel regio’s (waaronder onze wijk) zou het openbaar vervoer dan
wel eens kunnen verslechteren i.p.v. verbeteren. Dus, Bravo provincie ZH, beter ten halve
gekeerd dan volledig verdwaald !
Wel een station?
Bij het schrijven van dit stukje is er op het gemeentehuis nog niet bekend hoe het nu zit
met alle eerder gemaakte afspraken. Wordt het spoor nog verdubbeld? Komt er wel een
station langs de Gemeneweg? Moet Rijnwoude nog steeds meebetalen? Het is op dit
moment nog allemaal onzeker.
Wij adviseren de gemeente om de oude afspraak met de vroegere minister van Verkeer
en Waterstaat nog maar eens op te zoeken. Ten tijde van de aanleg van de N11 heeft zij
Rijnwoude een treinstation beloofd. Volgens ons een mooi moment om deze toezegging
nu met gesloten beurs te verzilveren.
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Westvaartpark
De gemeente is momenteel in onderhandeling met de grootste grondeigenaar in Westvaartpark. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke intentieovereenkomst over de uitwerking van
het gebied. Volgens de gemeente wordt er dit najaar aan politiek en bewoners een plan
gepresenteerd voor Westvaartpark. Het gehele gebied tussen Gemeneweg en Westvaart
wordt daarin bekeken.
Barrepolder
Het dagelijks bestuur van de Oude Rijnzone is een aantal locaties aan het vergelijken
indien Vliko verplaatst gaat worden. In september wordt het resultaat van dit onderzoek aan de gemeenteraad gepresenteerd. Verder worden er randvoorwaarden opgesteld
waaraan de Rijneke Boulevard moet voldoen, vooral de uitstraling aan de Oude Rijn zijde
dient verbeterd te worden. Ook wordt onderzocht wat er wel en niet behouden moet worden
van het complex Nieuw Werklust en hoe dit dan gecombineerd zou kunnen worden met de
Rijneke Boulevard. Volgens planning komen ook deze plannen eind 2011 in de publiciteit.
Ben Oostdam
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De Pen
De pen wordt een nieuwe rubriek waarin steeds een inwoner van de Groenendijk zich voorstelt. Nu moet er één de spits afbijten en laten we dan met Francien
beginnen dacht mijn wederhelft van de redactie.
Dus hier ben ik dan, en begin met mijzelf voor te stellen, al zijn er velen die mij al wel
kennen. Ik ben Francien Groen en getrouwd met Jan. Ik ben 33 jaar geleden vanuit
mijn ouderlijk huis in Leiderdorp, bij Jan gaan wonen. Mijn schoonouders hadden een
zuivelhandel, dat hield in een winkel aan huis en verkoop aan de deur. Jan had de
zaak overgenomen dus wij betrokken het ouderlijk huis van Jan en mijn schoonouders
verhuisden een paar huizen verderop in de straat. De winkel is in 1990 gesloten, we zijn
met het bedrijf gestopt in 2001. We hebben twee kinderen, een zoon en een dochter.
Wat doe ik in het dagelijks leven?
Nadat we gestopt zijn met het bedrijf hebben we een jaar ‘niets’ gedaan, voor mijn gevoel
was het alsof ik elke dag vakantie had. Toen een nichtje van mij zwanger was en vroeg
of ik 2 dagen op haar kindje wilde passen heb ik gelijk ‘ja’ gezegd. Toen zij zelf klein was
heb ik op haar gepast en toen mijn kinderen klein waren heeft zij jarenlang op zaterdag
op hen gepast omdat ik dan druk in de winkel was. Nu pas ik op haar meisjes dus is de
cirkel rond. Onze dochter en haar vriend hebben een drukke zaak in Alphen aan den Rijn
(red. banketbakkerij Stevers) en daar helpen wij ook zo af en toe een handje mee. Niet
in de winkel, maar helpen inpakken vooral met sint, Kerst en Pasen, erg leuk! En ja hoe
gaat dat, je doet voor haar een wasje, even strijken en wat poetsen; je blijft zorgen hè? Jan
rijdt één ochtend in de week bestellingen voor ze en met feestdagen nog een keer extra.
Twee keer in de week ga ik naar mijn schoonmoeder en als secretaris van het wijkcomité,
redactie Buurtpraet…ik kom de week wel door.
Wat is mijn eerste herinnering van de Groenendijk?
Dat is al heel wat jaar geleden! Mijn vader is geboren en opgegroeid in de Groenendijk
dus ik mocht wel eens mee naar opoe en opa en familie die hier woonden. Wat ik me
herinner is dat als ik bij mijn peettante op verjaardag was dat ik dan naar de speeltuin
mocht. Dat hadden wij thuis niet! Dat is eigenlijk mijn eerste herinnering, de verjaardag
van mijn peetoom en tante. Als klein kind gingen wij elke zondag naar de Scheepjeskerk
en dan vaarden wij met een roeibootje over met de kinderen van familie de Boer die ook
naar de kerk gingen. Mijn moeder is zelfs weleens uit het bootje gevallen! Wij woonden in
het Patrimoniumpark: het straatje recht tegenover de Rijneke Boulevard aan de lage zijde.
Mijn oudere broers en zussen hebben ook nog op school gezeten in de Groenendijk en
moesten ook dagelijks overvaren. Uiteindelijk zijn de jongeren allemaal naar school gegaan
in Leiderdorp.
Wonen in de Groenendijk.
Ik vind het nog steeds prettig wonen in de Groenendijk, je loopt of fietst zo de polder in en
winkels en dergelijke zijn allemaal goed te bereiken. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik maar
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wat blij ben dat toen mijn kinderen klein
waren hier nog een schooltje was. Dat was
natuurlijk super en het bracht in de wijk
de nodige (gezellige) drukte met zich mee.
Op de plaats van de school is nu een geheel nieuwe woonwijk ontstaan en in de toekomst
zullen er nog meer woningen gebouwd gaan worden. Aan de
Rijndijk is het met de komst van nieuwe woningen steeds mooier aan het
worden. Nu de Nieuwe Hoop nog want het oude bedrijf De Hoop is wel aan sloop toe. Het
open gedeelte vanaf de Hoop tot de Gemeneweg, daarvan hoop ik dat het echt open blijft.
Dat vind ik met het zicht op de lage zijde en de polders het mooiste stukje Groenendijk.
Het wijkcomité.
Han de Kan, toen voorzitter van het wijkcomité kwam naar mij toe met de vraag of ik interesse had om in het bestuur te komen van het wijkcomité. De secretaris zou stoppen en
hij dacht dat het wel iets voor mij zou zijn: ‘af en toe eens mee naar een vergadering in het
gemeentehuis, je steekt er altijd wat van op!’ De eerste vergadering waar ik met Han heen
ging in het gemeentehuis was over de komst van de HSL. Geen HSL door het Groene Hart!
Inmiddels zijn we 20 jaar verder, de HSL is er wel maar gaat onder de Groenendijk door,
ben ik nog heel wat keren naar het gemeentehuis geweest en ben ik nog steeds secretaris.
Wat ik van de vergaderingen in het gemeentehuis opsteek is dat de politiek niets voor mij
is. We hebben met het wijkcomité al veel dingen bereikt maar er zijn ook zaken die jaren
blijven slepen, die steeds energie kosten en dan is het dank zij een aanhoudende voorzitter
dat we toch doorgaan. Bij mij zakt de moed weleens in de schoenen hoor. Laat mij maar
wat praktische zaken doen. We hebben veel cursussen georganiseerd door de jaren heen
maar de samenleving verandert, daar is niet zo veel animo meer voor.
Het secretaris zijn omvat een aantal zaken zoals notuleren, post ontvangen en zo nodig
archiveren, agenda en uitnodigingen versturen. Notuleren is wel eens lastig zeker als je
deel neemt aan het gesprek dan vergeet ik te schrijven, maar uiteindelijk lukt het me altijd
wel om het weer op papier te krijgen. Het is een goede zaak om iets voor de samenleving te
doen het geeft mij in elk geval een goed gevoel. We hebben op het moment een fijne groep
mensen in het wijkcomité zitten en ieder heeft zijn kwaliteiten. Ik zou zeggen schuif eens
aan je bent van harte welkom.
Wat maakt mij blij/gelukkig.
Het gelukkig zijn of je blij voelen zit in heel veel kleine dingen. Heel cliché natuurlijk maar
als het met de mensen waar je van houd goed gaat dan ben je toch gelukkig! Er zijn zoveel
dingen waar ik blij van wordt. De lente en de lammetjes, mijn oppasmeiden, met mijn
dochter een dag shoppen en goed geslaagd thuiskomen!! Maar ook lekker languit op de
bank CSI kijken met een zak borrelnootjes naast mij, mmmm. Ik ben een gelukkig mens!
De pen geef ik door aan Julia Wesselingh. Na de zomer gaat Thessa verhuizen en Julia komt
in haar plaats in de redactie van de Buurtpraet. Welkom Julia!
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De speeltuin
en HOE nu verder?
Normaal begin ik dit verhaal met de titel: de speeltuin en
hoe het verder ging? Die titel wil ik nu veranderen in: De
speeltuin en HOE nu verder?
Die vraag kunnen we stellen nu onze penningmeester
verhuisd is naar de Rhijnenburg. Wie wil haar vervangen? Het bestuur van de vereniging bestaat nu uit
3 oude mannen, die geen kinderen hebben in de leeftijdscategorie: Speeltuin. Vers bloed is dus dringend vereist.
Schroom niet en meldt u!
Ja, deze oproep heb ik al vaker gedaan, maar nu begint het water echt tot de lippen te stijgen. Zoals u weet,
kom ik niet dagelijks in de speeltuin, eigenlijk alleen als er
gewerkt moet worden. Dat hebben we afgelopen week gedaan.
U heeft kunnen zien dat er weer zand in de speeltuin is gestort.
Dat was nodig, want door de wind was het een en ander uit de
speeltuin gewaaid. Wat achter blijft, zijn de kattendrollen. Man, man, volgens mij heeft
iedereen in de Groenestein een kat.
Wat ik dan weer gek vind is dat niemand de moeite neemt om af en toe met een emmertje
en een schepje even wat weg te scheppen. Nee, we laten onze kinderen liever in de kattenstront graaien. Ik hoor u denken, dat mag je niet schrijven. Nou, ik ben misschien in een
beetje recalcitrante bui, dus ik doe het lekker wel. Hopelijk vindt u het een goed idee.
Let eens op of u de komende tijd een ouder iemand met een strandemmertje en schepje
ziet lopen. Dan weet u dat die persoon niet gek is, maar zich erg sociaal gedraagt. Zullen
we er een beloning opzetten? Wie is de eerste persoon die gaat scheppen in de speeltuin?
Beloning? Laten we daar ook maar een prijsvraagje van maken…….. en zo kunnen we
natuurlijk nog wel even doorgaan.
Goed, wat is er nog meer gebeurd, behoudens dat Irene verhuisd is? Het is Pasen geweest. Het was Paaszaterdag schitterend weer, zo warm dat de chocolade eieren nadat de
paashaas ze had neergelegd binnen een paar minuten gesmolten waren……….Gelukkig
zat er een zilverpapiertje om, anders hadden de peuters chocohandjes gehad. Misschien zit
hier wel een nieuw product in………. Chocohandjes! Wie ziet hier brood in??
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Daarna hebben we onze traditionele Paasbingo gehouden. De prijzen waren ook dit jaar
weer gesponsord door de werkgever van Frans B. Ondanks de warmte waren er enthousiaste kinderen naar Pleyn 68 gekomen om een aantal rondjes te bingoën. Sommige ouders
zijn fanatiek, maar de kinderen zijn minstens zo fanatiek. Een ding is zeker bij de Paasbingo, we gaan door tot iedereen minstens 1 prijs heeft. Voor de een duurt het wat langer dan
voor de ander, maar je gaat niet met lege handen weg!! Desnoods spelen we een heeeeeel
klein beetje vals, maar het lukt ons ieder jaar weer om blije gezichten te krijgen!

Dan nog een klein berichtje over de financiën van de speeltuin. Er is al enige tijd geen
contributie geheven. Daarom hebben we het plan opvat om een keer bij u aan de deur te
komen, om een financiële bijdrage te vragen.
Dan kunt u ook eens zien wie die oude
mannen zijn, die de speeltuin draaiende
houden……en missschien geeft u zich dan op
voor een helpende hand.
Namens de Speeltuinvereniging
“de Groenendijk”,
De voorzitter
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Vanaf nu kunnen alle kinderen op de laatste pagina’s
van de Buurtpraet de “Kidz pages” vinden.

Niet alleen zijn hier kleurplaten
te vinden, maar ook de nieuwe rubriek
“Ik woon in de Groenendijk”
In deze rubriek krijgen ook
de jonge inwoners van de Groenestein
de kans om zich voor te stellen.

Wil jij nou ook een keer
in de Buurtpraet staan, stuur
dan een e-mail naar
buurtpraet@wijkcomitegroenendijk.nl
Wie weet zien we jouw gezicht
dan wel verschijnen in de
volgende Buurtpraet!
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Hallo allemaal,
Hier zijn de kinderpagina’s. Kan jij alles maken?
Geniet van de mooie zomer. Veel plezier !
Samantha
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Zoek 6 verschillen:

Recept: (Vegetarische) worstenbroodjes:
Dit heb je nodig:
- 2 plakjes bladerdeeg
- 7( vegetarische) knakworstjes
- 1 ei
- Geraspte kaas

Keukenspullen:
- olie of bakpapier
- bakje en kwastje
- vork en mes
- snijplank en bakplaat

Bereidingswijze:
Ver warm de oven voor op 200 graden.
Klop het ei los in een bakje. Laat het bladerdeeg ontdooien en snijdt het in 6 gelijke reepjes. Rol het
bladerdeeg om de worstjes. Bestrijk het deeg met het ei en strooi er de kaas overheen. Bak de broodjes
in 20 minuten bruin.

Recept: Fruitilicious Zoete Smoothie:
Dit heb je nodig:
- blender (mixer) - 3 sinasappels en 1 banaan
- half glas melk - 2 bolletjes vanille ijs - rietje
Zo maak je het:
1. Pers de sinasappels
2. Snij de banaan in schijfjes
3. Mix het sinasappelsap, de banaan, melk en het ijs door elkaar.
4. Giet het in een hoog glas en drinken maar.
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LEKKER P UZZELEN
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Stichting Pleyn ‘68,
Wijkcomité Groenendijk
en de speeltuin vereniging wensen u:

Ee n f ijne vak ant ie!

