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Van de redactie

Paaseieren zoeken

Het tweede nummer van 2022 van de Buurtpraet onder leiding van de volledig nieuwe redactie ligt weer op de mat van
iedereen in Groenendijk. Bij het verzamelen van de onderwerpen viel het ons maar weer op hoeveel er speelt in ons kleine
buurtschap. Een drukke Rijndijk, wel of toch geen windmolens
in de buurt, een nieuwbouwwijk en plannen voor een elektriciteitsverdeelstation in de Barrepolder en in de weilanden
achter Groenendijk. Naast alle grote ontwikkelingen zijn er gelukkig ook veel positieve zaken te benoemen zoals alle leuke
georganiseerde activiteiten.

Eindelijk kon het weer! Op zaterdag 16 april hebben
we met heel veel blije kinderen paaseieren gezocht in
de kerktuin. De middag begon om half drie in Pleyn’68.
Ongeveer 25 kinderen begonnen enthousiast aan een
hindernisbaan met een lepel en een ei. Ook konden zij
hier hun kleurplaat inleveren en een beker limo drinken.

Er speelt dus veel in Groenendijk. Wil jij helpen met het speuren naar nieuws, historische verhalen of verhalen van Groenendijkers?
Meld je dan aan op buurtpraet@dorpsoverleggroenendijk.nl.
Ben je geïnteresseerd om mee te denken over een bepaald
onderwerp naar aanleiding van deze uitgave? Dorpsoverleg
Groenendijk zoekt versterking op diverse dossiers. Meer informatie via info@dorpsoverleggroenendijk.nl

Na een half uurtje zijn we met elkaar naar de kerktuin
gelopen waar we met elkaar de paashaas hebben geroepen. En ja hoor, daar stond de paashaas te wachten met
zijn lege mandje! Hij had alle eieren verstopt en na het
startsein rende iedereen de tuin in. Na goed zoeken had
iedereen een hand vol eieren en sloten we af met de
prijsuitreiking van de kleurwedstrijd. De eerste prijs ging
naar Lotte Eijs, tweede prijs voor Noud en een derde
prijs voor Cato. Zij kregen van de paashaas een lekkere
chocolade paashaas! Om half vier sloten we met elkaar
af en ging iedereen tevreden en voldaan naar huis. Een
geslaagde middag!

Afscheid van een boom
Helaas moest de grote, hoogbejaarde, Es bij Rijndijk 41a gekapt worden.
Tijdens Eunice brak er een joekel van een tak af die op de openbare weg terechtkwam.
Gelukkig kwam er geen verdere schade van!
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Doorfietsroute Alphen aan den Rijn-Zoeterwoude-Leiden
Bij het afleggen van afstanden tot 20 kilometer kiezen steeds
meer mensen voor de fiets. De gemeente Leiden, Alphen aan
den Rijn, Zoeterwoude, provincie Zuid-Holland en de regio
Holland Rijnland hebben daarom in maart van dit jaar een intentieverklaring ondertekend voor de aanleg van de nieuwe
doorfietsroute Alphen aan den Rijn-Zoeterwoude-Leiden.
Fietsen gebeurt niet alleen in de woonplaats zelf, maar ook
tussen dorpen en steden. Een veilige fietsroute waarbij de
fietspaden goed op elkaar aansluiten ontbreekt alleen vaak
nog. Daar moet wat aan veranderen met een doorfietsroute.
Dit zijn fietspaden tussen verschillende plaatsen waar fietsers
gemakkelijk en zonder omweg grotere afstanden kunnen rijden.
Een andere optie was een route langs de N11. Uit bevindingen
van de verkenning van de N11-route bleek echter dat de investeringskosten van deze route groot zijn. Daarnaast was de
verwachting dat de N11-route slechts aantrekkelijk is voor een
kleine groep fietsers. De tussenliggende kernen worden beter
bediend door de bestaande route langs de Rijndijk. De hogere
kosten in combinatie met de beperkte samenhang bood geen
aanknopingspunten voor een nieuwe route langs de N11.
Daarom is gekozen voor de Rijndijk-route. Het start/eindpunt
hiervan in de gemeente Alphen aan den Rijn is het Raoul Wallenbergplein. Het start/eindpunt in de gemeente Leiden is de
Utrechtsebrug. De totale lengte van de Rijndijk-route 13,2 kilometer en loopt dus door Alphen aan den Rijn, Leiden en Zoe-

terwoude. Deze hele route zal worden voorzien van rood asfalt om de doorfietsroute herkenbaar te maken voor fietsers.
De komende tijd werken de gemeentes en de provincie
Zuid-Holland aan een uitvoeringsplan voor hun deel van de
route. Omwonenden en de Fietsersbond worden volgens de
gemeenten hierbij betrokken. Het doel is dat de doorfietsroute binnen vijf jaar klaar is. Daarbij wordt voor een groot deel
gebruik gemaakt van al bestaande fietspaden, die worden verbeterd.
Dorpsoverleg Groenendijk heeft bij de gemeente Alphen aan
den Rijn zorgen geuit over de verkeersveiligheid op de Rijndijk.
De combinatie van snelfietsers en de uit- en inritten op de Rijndijk kunnen gaan zorgen voor gevaarlijke situaties.

Lintje voor Jan Wesselingh: ‘Het dorpsgevoel moet blijven’
De spin in het web. Zo noemde burgemeester Liesbeth
Spies hem toen ze tijdens de Leiden Marathon op 15 mei
jl. de in Groenendijk geboren en getogen Jan Wesselingh
zijn koninklijke onderscheiding gaf.
Jan Wesselingh is meer dan twintig jaar voorzitter van het
Dorpsoverleg Groenendijk. “De heer Wesselingh is de spin
in het web voor de buurtschap, en het gezicht van de vertegenwoordiging van het dorpsoverleg”, aldus de burgemeester.
Jan Wesselingh heeft als voorzitter van het dorpsoverleg
de afgelopen 20 jaar Groenendijk fors zien veranderen.
Toch verheugt hij zich op de groei van Groenendijk. “Met
die nieuwbouw gaan we straks over 1.000 inwoners heen.
Dan zijn we minstens zo groot als Aarlanderveen en word je
als overlegpartner serieus genomen. Het dorpsgevoel moet
wel blijven, we proberen straks ook nieuwkomers op een
plek als Nieuw Rein aan ons te binden. Ze krijgen een kaart
waarop staat welke bedrijven en diensten hier in de buurt
zijn en we geven ze een puzzelwandeling, om het buurtgevoel aan te wakkeren.” Mogelijk wordt zo’n nieuwkomer zijn

opvolger. “Ik heb niet het eeuwige leven. Vrijwilliger blijf ik.
Maar als iemand het stokje van voorzitter van het Dorpsoverleg wil overnemen, is dat natuurlijk prima.”
Wil jij ook een (maatschappelijk) steentje bijdragen aan
buurtschap Groenendijk, meld je dan aan voor het
Dorpsoverleg. Er zijn diverse
onderwerpen waar
hulp voor
gewenst is.
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Klaar voor de start… AF! Leiden Marathon 2022
Op 15 mei liep de marathon van Leiden weer via Groenendijk, en dat werd groots gevierd! De dag begon al vroeg met
de Kidsrun. De kinderen kregen een écht rugnummer opgespeld, terwijl voor de ouders een lekker kopje koffie werd
ingeschonken. Drie enthousiaste jonge meiden verzorgden
de warming-up en kregen de vele kinderen uit Groenendijk
stuk voor stuk aan het dansen.
En toen… klaar voor de start… AF! Vol energie werden er
vele obstakelrondjes gerend: eerst over de hooibalen heen,
dan de helling op, over het grote springkussen, en onder de
buizen door. Na afloop konden de kinderen een tasje vullen
met kleine cadeautjes en hun buik rond eten met pannenkoeken.
Rond half elf kwamen de eerste lopers
van de hele marathon door de Molenlaan. Ze liepen pijlsnel, en er
werd hard aangemoedigd door
het publiek! Niet lang daarna
volgde de rest van het ‘peloton’.
Het was een warme
dag en de lopers waren
dan ook blij met de neveldouche die boven de
Molenlaan was opge-

hangen. Normaal gesproken is het al een uitdaging om bekenden te vinden tussen de vele lopers, maar met dit warme weer was het nóg lastiger met al die verhitte gezichten!
De hele ochtend zorgde de band Tuesday Afternoon voor
een gezellige sfeer. Drankjes waren voor een klein prijsje
verkrijgbaar en voor ieder die wilde was er een gratis broodje hamburger.
Terwijl de laatste renners de halve marathon afmaakten,
was burgemeester Spies inmiddels aangekomen voor een
belangrijk moment: Jan Wesselingh werd benoemd tot lid
in de Orde van Oranje-Nassau! In haar speech noemde de
burgemeester de belangrijkste mijlpalen van Jans vrijwilligerswerk, wat hij al dertig jaar vol energie doet.
Onder groot applaus kreeg Jan het welverdiende lintje opgespeld.
Na afloop bleven er nog veel
buurters plakken met een
drankje, genietend van het
mooie weer, terwijl de
kinderen zich vermaakten op het springkussen.
Het was een zeer geslaagd buurtfeest!
Karin van Schie
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Bouw van nieuwbouwwijk Nieuw Rein fase 1 van start
De prognose van de oplevering van de woningen van Nieuw Rein fase 1 is rond de
bouwvak van 2023. Voor meer informatie
gaat u naar: www.nieuwrein.nl
Daarnaast ondertekende VOF Rijndijk 86,
een samenwerking tussen projectontwikkelaars Wilma Wonen en Heembouw Wonen, met woningcorporatie Habeko wonen een overeenkomst voor de 15 sociale
huurwoningen.

Schrijf je nu al in en maak straks kans
op een huurwoning naast Pleyn 68 !

Op 7 maart de eerste paal geslagen van de eerste 35 woningen van nieuwbouwwijk Nieuw Rein. Nieuw Rein fase
1 bestaat uit 35 woningen, verdeeld in 10 herenhuizen,
24 twee-onder-een-kapwoningen en 1 vrijstaande woning. De twee-onder-een-kapwoningen en de vrijstaande
woning hebben allemaal een achtertuin aan de Oude
Rijn, de uitloper van de Oude Rijn of het sloepenhaventje.

Het Dorpsoverleg is overeengekomen met Habeko dat startende jongeren uit Hazerswoude Rijndijk en Koudekerk aan den
Rijn straks voorrang krijgen bij de toewijzing van de huurwoningen. Het Dorpsoverleg Groenendijk roept jongeren daarom
op zich in te schrijven bij Huren in Holland Rijnland. Je maakt
daarmee kans om volgend jaar in aanmerking te komen voor
een huurwoning in Groenendijk.

In de nieuwe woonwijk komen in totaal 102 duurzame woningen, bestaande uit 77 ruime koopwoningen, 10 vrije sector
huurwoningen en 15 sociale huurwoningen. De woningtypen
variëren van twee-onder-een-kapwoningen tot een vrijstaande
woning, herenhuizen en eengezinswoningen.

Wat moet je hiervoor doen?
Je moet ingeschreven staan als woningzoekende, hoe langer,
hoe beter.
Vandaar de oproep dit nu direct al te doen voor slechts € 7,50
per jaar, kijk hiervoor op www.hureninhollandrijnland.nl

De betekenis achter de tegel ‘Hier begint de zee’
Menig buurtbewoner is er over of langs gelopen. Tussen de
Scheepjeskerk en Rijndijk 106 ligt een tegel met daarop ‘Hier
begint de zee’. Dat de zee vroeger tot aan de kerk kwam, lijkt
toch onmogelijk. De redactie van de Buurtpraet ging op onderzoek uit naar het verhaal achter de tegel.
De tegel blijkt één van de ongeveer honderd tegels te zijn
die de gemeente cadeau heeft gekregen van Rotary Alphen
– Woubrugge en de Rotaryclubs Alphen aan den Rijn en Boskoop. De 100 tegels liggen inmiddels op strategische plekken
in alle kernen van de gemeente: bij scholen, bibliotheken, in
de omgeving van water etc., kortom daar, waar veel mensen
komen. Het doel van de tegel en de bijbehorende aandacht is
om een einde te maken aan de enorme stroom plastic afval,
die uiteindelijk in het oppervlaktewater en daarmee in de zee
terecht komt.
Er worden overal allerlei acties bedacht om onze zeeën schoon
te maken en opschoonacties op het land gehouden. Maar we
moeten eigenlijk ook bij het begin beginnen en dat is niets op
de grond gooien, zodat er ook niets via het riool naar de zee
kan stromen, aldus de initiatiefnemers.
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Tijssen, goed voor dieren
Door de komst van dit familiebedrijf, in 1991 is er wel het
een en ander veranderd aan de oostelijke kant van de Groenendijk. Ik spreek met de vier directeuren en 5de generatie
Tijssen; de broers Paul-Peter en Philip en de broers Dick en
Rieks, die neven zijn van elkaar. Ook Mathijs Tijssen (6de generatie) is aangeschoven. Een prettig gesprek over het verleden en het heden en een beetje toekomst.
Toen Willem Tijssen in 1858 een handelsbedrijf begon in grutterswaren had hij niet kunnen denken dat dit bedrijf zou uitgroeien tot wat het nu, 5 generaties verder is.
Handel leek Willem een betere toekomst dan schipper te worden zoals zijn vader. Handel in grutterswaren betekende in die
tijd vooral granen en peulvruchten. Hij verwerkte die producten in eigen maalderij en pletterij die gevestigd was in Zoeterwoude Rijndijk, Hoge Rijndijk 103.
In 1890 nemen zijn zonen Dick en Willem het bedrijf over. Allengs komt de nadruk meer te liggen op toelevering aan veeboeren. Geen makkelijke markt omdat er begin 20ste eeuw
steeds meer concurrentie komt. Veelal langs rivieren en kanalen omdat vervoer van bulk producten over het water gaat.
Op de top waren er bijvoorbeeld tussen Utrecht en Katwijk
langs de Oude Rijn zeker 60 veevoeder bedrijven actief, weet
Paul-peter mij te vertellen.
In 1930 treedt de 3de generatie aan. Dick, Piet en Johannes zetten het veevoederbedrijf voort. Met de intrede in 1965 van de
4de generatie (Dick en Piet) komt er een uitbreiding van het leveringspakket. Men gaat ook graanmengsels ontwikkelen voor
kleine huisdieren: knaagdieren, duiven en andere gevleugelde
huisdieren. In 1980 wordt dit ondergebracht in een separate
groothandel. Tot dan vinden alle activiteiten nog steeds plaats
op de plek waar het bedrijf in 1858 is begonnen, maar het begint daar te knellen. Vanwege toegenomen activiteiten wordt
voor opslag al uitgeweken naar andere locaties.
Het aantreden van de huidige 5de generatie directeuren Tijssen gaat gepaard met grote veranderingen. In 1991
verhuist het bedrijf naar Hazerswoude-Groenendijk, naar de locatie van de
voormalige maalderij De Hoop. Daar is
veel meer ruimte. Daarnaast is er sterke
groei in de groothandels activiteiten (allerlei producten voor kleine huisdieren).
Oprichter Willem Tijssen start in 1858
een bedrijf in grutterswaren, zoals
granen, zaden en peulvruchten. Het
bedrijf is gevestigd op Hoge Rijndijk
103 te Zoeterwoude.

Die vormen een steeds groter aandeel van de omzet. Maar
veevoer, waar het bedrijf meer dan 100 jaar voornamelijk op
heeft gedraaid wordt zeker niet vergeten, aan veeboeren worden nog steeds geleverd. Mooie verhalen leverden die soms
op. In Hoogmade waren een aantal boeren die alleen over
water bereikbaar waren. Veevoer kwam dan per vrachtwagen
naar Hoogmade en werd over geladen op de boot en zo naar
de boeren gebracht.
Veel en zwaar werk, vertelt Paul-Peter. In de winter bij vorst
nog moeilijker omdat varen dan eigenlijk niet mogelijk was. Op
een keer hadden we bedacht om met de vrachtwagen over
het land te rijden, dan hoefde we niet over te laden en te varen door de half bevroren vaart. Er was vorst geweest vertelt
Paul-Peter, en ons was verzekerd dat dit voldoende was om de
vrachtwagen te kunnen dragen. De wagen was goed vol geladen zodat de boer de eerste maanden niet opnieuw beleverd
hoefde te worden. Maar je begrijpt het al, halverwege zakte
de wagen tot op de assen door de bevroren bovenlaag, ‘In the
middle of nowhere’.
We zijn dagen bezig geweest om de wagen eerst over te laden
en daarna met krikken weer op het goed spoor te krijgen. Zo
leer je elkaar wel kennen. “Elk nadeel heeft zijn voordeel” zoals de grote Cruyff ons leerde.
In 1994 is de eerste nieuwbouw loods verschenen op de huidige locatie, in 1998 was het eerste nieuwbouwplan afgerond.
Maar toen was, door sterk toegenomen omzet alweer een
nieuwe uitbreiding nodig. Een proces dat zich in de jaren erna
herhaalt en waarschijnlijk ook nog wel even zal doorgaan.
Met Philip loop ik door de bedrijfsgebouwen. Overal pellets
met allerlei soorten voer voor grote en kleine huisdieren. Van
hem hoor ik dat Tijssen meer dan 12.000 verschillende artikelen levert, voer maar ook aanverwante artikelen. Gedeeltelijk
als directe doorlevering maar heel vaak ook als producten uit
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Net na de verhuizing van het bedrijf naar de Groenendijk in
1992. De silo gebouwen van “De Hoop” hebben inmiddels
plaatsgemaakt voor woningen.
de eigen fabriek: De voeder mengsels die onder eigen naam
in de winkels liggen. Meestal mengsels van zaden en granen
gedeeltelijk uit eigen pletterij en maalderij.
En daar zijn ze bij Tijssen behoorlijk trots op merk ik aan Philip.
Met die fabriek is betovergrootvader Willem in 1858 begonnen en die is nu nog steeds een belangrijke toegevoegde waarde voor het familiebedrijf. Daar moet je trots op zijn.

Tijssen zoals het er na de uitbreiding van 2008/2010 uitzag.
Rechts boven staan nog de oude gebouwen van “De Hoop”.

Nico Wesselingh

Impressie van het bedrijf zoals
het er na voltooing van de
huidige uitbereiding uit zal zien.

Na de eerste uitbreiding (1998)
maar dan gezien vanaf de Rijndijk
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35 jaar RISK
Wat 35 jaar geleden begon met een paar mensen die
gezellig samen kwamen in Pleyn ’68 om te risken en te
tafeltennissen is inmiddels uitgelopen tot een ware risk
competitie met 40 deelnemers.

en om 20.15 uur starten we met risken. Aanschuiven is vrijblijvend, maar bovenal heel gezellig. Leeftijd vanaf 18 jaar
(jong en oud, iedereen is welkom!!).

Zij spelen van september t/m april eenmaal in de maand op
zondagavond mee met de nog steeds bestaande en bovenal gezellige riskcompetitie.
Zo ook op 15 mei jongslede…….
Na een roerige tijd waar covid-19 de boventoon voerde,
hebben we de dobbelstenen weer opgepakt en het seizoen
iets aangepast. We besloten om de maand mei eraan vast
te plakken en alsnog ons 35-jarig jubileum te vieren met
een riskdag in en om Pleyn ’68.
We zijn van start gegaan met een potje risk. Door het mooie
weer werden er al snel speeltafels opgepakt om gezellig
langs de Rijn te gaan risken. Wat veel bekijks opleverde én
nieuwe riskinschrijvingen (welke vanuit de boot toezegging
hebben gedaan). Na de eerste ronde was het tijd voor een
lekkere maaltijd en natuurlijk een heerlijk koud drankje.
Na het eten kon de finale beginnen. De 4 personen met de
hoogste score namen plaats aan het grote finale-speelbord.
Laurens, Raymond, Mike en Thijs mochten met elkaar om
de tafel. Na een heuse strijd was de winnaar bekend. Thijs
Ammerlaan mag zich riskkampioen van seizoen 2021 -2022
noemen. ( Na 35 jaar meespelen eindelijk Kampioen!!) Thijs
van harte gefeliciteerd!!
Mocht je na het lezen van dit riskverhaal zin hebben om
aan te sluiten bij onze riskclub of vrijblijvend een keertje
mee willen risken….. zondag 17 september 2022 starten we
weer een nieuw seizoen!! Om 20.00 uur staat de koffie klaar

Nog steeds geen aanpak verkeersproblematiek Rijndijk
Ondanks toezeggingen van de gemeente Alphen aan den Rijn
om gezamenlijk met Dorpsoverleg Groenendijk te bekijken
welke mogelijkheden er zijn om de verkeersproblematiek op
de Rijndijk aan te pakken, is er weinig tot geen voortgang
geboekt. Nog steeds wordt er structureel te hard gereden op
de Rijndijk en is het sluipverkeer niet afgenomen.
De gemeente heeft aangegeven dat het zoeken naar een oplossing vertraging heeft opgelopen door organisatorische problemen binnen de gemeente. De nieuwe wethouder Verkeer
van de gemeente Alphen aan den Rijn is Relus Breeuwsma.
Dorpsoverleg Groenendijk gaat pogingen doen om het onderwerp Rijndijk op de agenda van de nieuwe wethouder te krijgen.
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Romeins figuur in Groenendijk
De viering van het Limesjaar in ‘Alphen, Wereldstad
aan de Limes’ is in volle gang. Een van de onderdelen is het verbeelden van het Romeinse verleden
door langs de loop van de noordelijke grens van het
Romeinse Rijk, de Limes, meerdere Romeinse figuren van cortenstaal te plaatsen.

Aan de bewoners van Frederikshoeve 2

Hazerswoude-Rijndijk

Stadhuisplein 1
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn
Telefoon: 14 0172
E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl
Website: www.alphenaandenrijn.nl

Zaaknummer

Datum

t/m 18 en Rozenburg 37 t/m 49,

Rijndijk 13 en 15A en Molenlaan 1 te

228534

Contactpersoon
D.Tap

3 mei 2022

Team Projecten Openbare Ruimte

Onderwerp

Plaatsing Romeins figuur op de kade tussen
Frederikshoeve 2 en Rozenburg 49

Geachte bewoners,

De viering van het Limesjaar in ‘Alphen, Wereldstad aan de Limes’ is in volle gang.

Een van de onderdelen is het verbeelden van het Romeinse verleden door langs de loop van de

noordelijke grens van het Romeinse Rijk, de Limes, meerdere Romeinse figuren van cortenstaal te

plaatsen. Deze figuren spelen een rol in het zichtbaar en beleefbaar maken van de Romeinse

geschiedenis in onze gemeente.

Op dit moment staat er al een aantal Romeinse figuren in onze gemeente. Deze zijn te vinden op

de geluidswal langs de N11 in Alphen aan den Rijn, op de rotonde bij het Archeon in Alphen aan

den Rijn, op de rotonde aan de Steekterweg in Zwammerdam, op de steiger bij de Swaenswijkbrug

in Alphen aan den Rijn en bij de Maximabrug in Alphen aan den Rijn.

Met deze brief wil ik u informeren over het plaatsen van een volgend Romeins figuur, de Legionair,

in de buurt van uw woning. Deze legionair wordt geplaatst langs de Rijndijk, op de kade tussen

Frederikshoeve 2 en Rozenburg 49 in Hazerswoude-Rijndijk.

Op onderstaande afbeeldingen is te zien waar deze ongeveer gaat komen (blauwe kruis en gele

ster) en hoe deze eruit komt te zien.

Deze figuren spelen een rol in het zichtbaar en beleefbaar maken van de Romeinse geschiedenis in Alphen aan den Rijn.
Op dit moment staat er al een aantal Romeinse figuren in Alphen aan den Rijn. Deze zijn te vinden op de
geluidswal langs de N11 in Alphen aan den Rijn, op de
rotonde bij het Archeon in Alphen aan den Rijn, op de
rotonde aan de Steekterweg in Zwammerdam, op de
steiger bij de Swaenswijkbrug in Alphen aan den Rijn
en bij de Maximabrug in Alphen aan den Rijn.

Een nieuw Romeins figuur, de Legionair wordt geplaatst langs de
Rijndijk, op de kade tussen Frederikshoeve 2 en Rozenburg 49

(nieuwe wijk Nieuw Rein). Op onderstaande afbeeldingen is te zien
waar deze ongeveer gaat komen (blauwe kruis en gele ster) en hoe deze
eruit komt te zien.
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Plannen voor elektriciteitsverdeelstation in Groenendijk?
In de regio van Alphen en Leiden moet een nieuw elektriciteitsverdeelstation komen. Gebeurt dat niet, dan zullen de
problemen met de capaciteit van het stroomnet alleen maar
toenemen, aldus de netbeheerders TenneT en Liander. De
kans bestaat dat dit verdeelstation in de polders rond Groenendijk geplaatst gaat worden.

Omdat er de komende jaren alleen maar meer stroom nodig
zal zijn, is zo’n nieuw verdeelstation noodzakelijk, meldt samenwerkingsverband Holland Rijnland. Waar het nieuwe grote
station moet komen, wordt momenteel onderzocht. Netbeheerders TenneT en Liander zoeken samen met gemeenten en
de provincie naar een geschikte plek. Er zijn nu zeven mogelijke
gebieden aangewezen. Dat zijn in onze regio de Hofdijklaan in
Oud Ade, de Barrepolder en Groenendijk in Hazerswoude-Rijndijk en de Noordpolder in Alphen. Ook twee plekken in
Leiden en een in Zoeterwoude en Leiderdorp behoren tot de opties.
Dorpsoverleg Groenendijk heeft al bij de gemeente aangedrongen om een goed participatietraject met de inwoners van Groenendijk te doorlopen, voordat plannen
concreet worden.
Wil jij meedenken over dit
onderwerp? Mail dan naar:
info@dorpsoverleggroenendijk.nl
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Het station
Kabelzone

Het station bestaat uit een deel van Tennet en een deel van Liander.
TenneT

TenneT schakeltuin

CDG

Liander
Liander

Schakeltuin circa 8 meter hoog met bliksempieken circa 24
meter hoog

Terrein Liander met installaties, transformatoren en ruimte
reservering voor mogelijk toekomstige uitbreiding

Liander
CDG circa 4 meter hoog

Transformator ruimte in open cel circa 8 meter hoog
met bliksemspits van 4 meter

Bouwdeel GIS (oranje) circa 12 meter hoog,
overige ruimten 7 meter
*De opgegeven maatvoering is ter indicatie en kan in de ontwerpfase nog afwijken
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Een Boerentrouwerij
In april was het gezellig druk op onze boerderij aan de Vierheemskinderenweg. De 168-jarige zang- muziek- en toneelvereniging Onder Ons speelde hun zes voorstellingen bij ons
in de schuur. Twee matinees en vier avonden onder leiding
van regisseur Klaas Bolhuis. Het vergde veel voorbereidingen
en het was nog spannend of het wel door kon gaan i.v.m.
corona.
In de Groenendijk werden in het najaar van 2021 al de filmopnames gemaakt. Zo was er een feestelijke optocht door de
Groenenstein, de melkboer liep weer als ‘vanouds’ langs de
huizen en in Pleyn ‘68 speelde ‘de Figleaves 2,0’ tijdens het
bruiloftsfeest. Met hulp van vele vrijwilligers en (oud) inwoners van de Groenendijk was dit alles mogelijk. Toen, en afgelopen april , boften we enorm met het prachtige weer. De zon
scheen dat het een lieve lust was.
Door de muziek van Leidse live band Vetschiller, de filmbeelden op een groot scherm en het mooie toneelspel van de spelers van Onder Ons werd het een gevarieerde voorstelling.
En, niet onbelangrijk, ook erna werd het publiek prima verzorgd met een drankje en een hapje.
Samen met meer dan 600 bezoekers denk ik te kunnen zeggen
dat Onder Ons er weer een unieke ervaring van heeft weten
te maken!
Mocht je de voorstelling gemist hebben en ben je benieuwd,
dan kan je de opname bekijken op de website van Onder Ons.
Mechtild Oostdam
Foto’s Diana Baak

Juni 2022
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Afvaljutters schitteren
Sinds kort ben ik (Marian de Groot) afvalcoördinator van
Groenendijk. Het is de bedoeling dat er één keer per maand
afval ‘gejut’ wordt, behalve in de maanden juli en augustus.
Deze oproep staat ook maandelijks vermeld in de Groene
Hart Koerier, onder de naam “Rijnwoude Schittert”.

deze weg een oproep wil doen aan mensen die het belangrijk vinden dat onze buurt schoon is. Hoe meer mensen zich
opgeven, hoe schoner onze buurt er uitziet en hoe sneller de
klus geklaard is.
Wanneer wordt er afval gejut?

Wat doet een afvalcoördinator?
De coördinator zoekt mensen en zet een netwerk op om op
zaterdagochtend met elkaar het afval in de buurt op te ruimen. Ik ben vooral op zoek naar (groot)ouders met (klein)
kinderen. Jong geleerd is immers oud gedaan. Met name het
proces van bewustwording, wat doet afval met de natuur, is
een van de speerpunten.
Ik heb een aantal mensen
benaderd maar we
kunnen nog veel
meer hulp
gebruiken!
Vandaar
dat ik
via

Eerst volgende datum: 10 september a.s.
Daarna: 8 oktober – 12 november – 10 december
Verzameltijd: 10 tot 12 uur
Verzamelplaats: Rijndijk 110
Meedoen?

Meld je dan aan via mariandegroot57@outlook.com
of 06-83242141.
Iedereen is van harte welkom Voor materialen wordt gezorgd.
Er zijn afvalgrijpers, afvalzakken, handschoenen en hesjes.
Alleen aan de slag?

Wil je zelf aan de slag om je eigen omgeving
schoon te houden dan is dat hartstikke goed.
Afvalgrijpers zijn verkrijgbaar bij Action
of je kunt er een lenen bij
schonebuurtcoaches@alphenaandenrijn.nl.

Dit zijn Stan en Liz, beide 5 jaar.
Op 14 mei j.l. hebben deze
kanjers geweldig geholpen.

Pleyntoernooi
Op zondag 6 juni stond alweer de 48e editie van het Pleyntoernooi op de agenda. Na 2 jaar afwezigheid vanwege de
welbekende redenen, kon dit jaar om 10.30 uur weer afgetrapt worden. Dit jaar streden de volgende teams om de felbegeerde wisselbeker; Pleyn’68, de Hoek, de Piperbag, JJB
en de Ridderhof.
In de allesbeslissende wedstrijd moest de Piperbag winnen
van het JJB om een penaltyreeks af te dwingen. Dit lukte,
maar tijdens de penaltyreeks trok het JJB aan het langste

eind, zodat de wisselbeker wederom een jaar daar komt te
staan. Pleyn’68 eindigde op de 3e plek en mocht zo eindelijk
weer eens een beker mee naar huis nemen.
Na afloop van het toernooi was er een feestje op het terras
onder leiding van een DJ. De weergoden waren ons dit jaar
niet gunstig gezind, maar dat mocht de pret niet drukken.
Het team van Pleyn’68 heeft tot slot de avond afgesloten
met een gezellige BBQ in Pleyn.
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Daar waar de eenden geparkeerd staan
Naast het Budgethotel, woont de gepensioneerde Klaas
samen met zijn vrouw en zoon. Hun dochter woont in België.
Het is een prachtig pand, gebouwd in de stijl van de pastorie
naast de Scheepjeskerk. Er staat een picknickbankje voor de
deur waar mensen die op de bus wachtten, toen de halte nog
voor het hotel was, soms even gingen zitten. Dat ooit mensen
uit het hotel er ongevraagd een bierfeestje vierden, moest
actief ontmoedigd worden, maar dat ging zonder enig probleem en met excuses voor het ongemak. Verder hebben Klaas
en zijn gezin een prima verstandhouding met het hotel en de
bewoners. Hij vindt het wel jammer dat het onderhoud aan
het hotel achterblijft.

Het sleutelen aan auto’s was hem niet vreemd, want zijn
vader had ooit al een garagebedrijf gehad en deze hielp hem
in het begin flink op weg. De liefde voor eenden en andere
Citroëns had Klaas opgedaan op de kweekschool, waar een
inspirerende lerares Frans haar liefde voor Frankrijk overdroeg op haar leerlingen. Frankrijk was dan ook één van de
favoriete vakantiebestemmingen van Klaas. Speciaal voor
deze kampeervakanties bouwde hij een van de 2CV’s om naar
een minicamper (door Franse eenden-liefhebbers liefdevol
spottend de ‘le corbi’ (de rouwwagen) genoemd). Later werd
er vakantie gevierd met de HY, een ‘patatbus’, waar het hele
gezin in paste.

Klaas komt oorspronkelijk uit Noord-Holland. Na de kweekschool doorlopen te hebben, zocht hij in 1973 zijn heil in
Koudekerk als onderwijzer. De (vertrouwde) landelijke omgeving trok hem aan. In Koudekerk woonde hij 12 jaar naar volle
tevredenheid in een oude noodwoning op een industrieterrein, om daarna het huis naast de Scheepjeskerk te betrekken.

Na de geboorte van zijn zoon stopte Klaas met commercieel
sleutelen. Eén project waar hij vlak voor de geboorte aan begonnen was, raakte pas twee jaar later af. Uiteraard bleven de
eigen eenden in onderhoud en was er altijd wel tijd om een
vriend te helpen. Met een serieuze ‘eenden’-vraag ben je nog
steeds welkom, al is het maar dat je in de juiste richting wordt
gewezen. Volgens Klaas worden in de 2CV-wereld sommige
klanten vaak uiteindelijk je vrienden.

De eerste 2CV (lelijke eend) was toen al in zijn leven gekomen
(want een goedkoop vervoersmiddel om van Noord-Holland
naar Koudekerk te komen en... uit liefde voor het ontwerp)
en na bevriend te raken met een andere ‘eendensleutelaar’
wisten allerlei ‘eendeneigenaars met panne’ hem al gauw te
vinden, waardoor hij naast zijn drie dagen per week voor de
klas er een extra baan aan had.

Behalve een verleden als leerkracht en rijke ervaring als
monteur, heeft Klaas nog veel meer kanten. Hij schildert heel
soms. En hij speelt in de vijfmansformatie ‘Tuesday Afternoon’ (met notabene nog een andere Groenendijker). Deze
band is traditioneel te bewonderen tijdens de marathon en
treedt ook regelmatig op in Pleyn 68 tijdens het inloopcafé.
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Toch windturbines in Groenendijk?
Even leken de plannen voor windturbines langs de N11 definitief van tafel geveegd te zijn. Na alle commotie rondom de enquête van de gemeente Alphen en de protesten
van actiegroep Turbulent schrapte de nieuwe coalitie in
Alphen aan den Rijn de plannen voor windturbines langs
de N11.
Opvallend is het dan ook te noemen dat de provincie
Zuid-Holland nu ineens de kartrekker is om tóch windturbines te willen gaan plaatsen. De afgelopen jaren was de
provincie altijd tegenstander van windturbines in het Groene Hart.
Provinciebestuurders Anne Koning (PvdA) en Berend Potjer
(GroenLinks): “We moeten niet net doen alsof iedereen tegen windmolens is. Sommigen staan juist te trappelen om
ze te plaatsen. En we willen niet afhankelijk zijn van gas uit
Rusland.”
Potjer noemt de windmolens langs de N11 bij de
Heinekenfabriek in Zoeterwoude. Er zou een
plan zijn om daar ook aan de andere zijde
van de N11 turbines te plaatsen. Of
het echt gaat om verdubbeling van
locaties, staat volgens Koning
niet vast. “Het staat nu zo op
papier, omdat je beter wat
meer capaciteit achter de
hand kunt hebben. Later
nieuwe opties toevoegen
is veel lastiger.”

Het huidige uitzicht langs
het Groenendijkse pad.

Ook deze uitgave van de Buurtpraet is weer gedrukt op papier
van lokaal bermgras. Drukkerij
Holland heeft in samenwerking met
de gemeente Zoeterwoude gezorgd
voor een voorraad bloemrijk maaisel van de
Nieuwe Weg te Zoeterwoude.

“Idioot en totaal overbodig”, reageerde André de Jeu van
Nieuw Elan in het AD op het voornemen van de provincie
om binnenkort een stuk voor inspraak rond te sturen waarin staat dat forse uitbreiding van bestaande windmolenparken mogelijk is. Het gaat onder meer om de locaties aan het
Spookverlaat en bij Heineken. De Jeu verwijst naar het eerdere raadsbesluit van Alphen om geen zoekgebieden voor
turbines van 150 tot 200 meter aan te wijzen.
Potjer van de provincie erkent dat bestaande afspraken en
regels nu worden opgerekt. “Maar feit blijft dat de markt
bepaalt of ergens windmolens komen. Wijzen wij een gebied aan, dan is niet gezegd dát ze er ook komen. Gemeenten houden hun eigen rol en er moet draagvlak zijn.”
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Wij zijn Groenendijkers: Willem Vergunst, Rijndijk 94D, naast het Budgethotel
Uit welke gezinsleden en eventueel huisdieren bestaat jouw
gezin?
Ik woon alleen.
Hoelang woon je in de Groenendijk?
Ik woon sinds twee en half jaar in de Groenendijk. Ik ben trouwens mijn hele leven Rijndijker, ben geboren en getogen op een boerderij, Rijndijk 304.
Dit is de eerst boerderij voorbij
de Koudekerkse brug richting
Alphen aan den Rijn aan de
linkerkant.
Hoe is het om hier te
wonen?
Ik woon prima naar mijn zin.
Ik zie wel dat gebouwen in de
omgeving een bepaalde bestemming hebben gekregen die
ook anders ingevuld hadden kunnen worden. Meer gelijkgestemde
woongelegenheden in de omgeving zou
mijn voorkeur hebben.
Wat zijn leuke dingen in/van de buurt?
De marathon die onlangs georganiseerd werd, erg leuk en gezellig. Pleyn ’68. Het is zo leuk, toen ik 16 jaar oud was, ging ik
op mijn brommertje voor het eerst naar Pleyn om te stappen.
Ik heb zelfs mijn lidmaatschapskaart van destijds nog.
Een bezoek brengen aan autohuis de Jong. Je kan zo binnen
lopen zonder afspraak, iedereen is aardig en gemoedelijk. Piet
rookt zijn sigaartje terwijl hij aan een auto staat te sleutelen en
er is een bakkie koffie, dat is toch geweldig.
Wat zijn minder leuke dingen in/van de buurt?
(Te) hard rijden op de Rijndijk. Ik denk weleens als alle (te) hard
rijdende automobilisten ’s avonds een kwartier korter naar
de reclame kijken en dus eerder naar bed gaan, kunnen ze ’s

morgens een kwartier eerder uit bed komen en hoeven niet te
hard te rijden om toch op tijd op het werk te zijn.
Neem je weleens deel aan activiteiten?
Ik ben sinds kort vrijwilliger bij de Bernarduskerk op
vrijdagochtend. Samen met een groep vrijwilligers wordt de tuin bijgehouden en doen we
allerlei klussen. Dat wat nodig is. Ook heb
ik mij aangesloten bij Actief Rijnwoude.
Heeft niet perse met de Groenendijk
te maken maar om een voorbeeld
te noemen, ik ben actief bezig geweest om een huis nabij de Kringloopwinkel in Koudekerk woon
klaar te maken voor vluchtelingen
uit Oekraïne. Zo’n dankbare klus.
Als jij zelf een activiteit zou mogen
organiseren, welke zou dit dan zijn?
Een Buurtborrel organiseren. Willem
is door de pandemie nog niet in de gelegenheid geweest om kennis te maken met
b.v. de nieuwjaarsreceptie/buurtborrel.
Wat doe jij het liefst in jij vrije tijd?
Klussen. Heb bijna alles in mijn huis zelf geklust maar doe dit
ook graag bij anderen. Fietsen, maar dan niet zozeer een toertochtje, gewoon jezelf verplaatsen van A naar B. Ik heb een
motorfiets maar gun mijzelf (nog) niet zoveel tijd om een toertochtje te maken (ha ha) Muziek draaien. Naar de sportschool,
al was het alleen al voor de contacten met mensen. Ik maak
makkelijk en graag contact.
Heb je een tegeltjeswijsheid?
Nee.
Tot slot; van welke Groenendijkers zou jij meer willen weten
voor de volgende editie van de Buurtpraet? Of in dit geval,
wie geef je graag de kans om zich nader voor te stellen?
Ik geef graag het woord aan Bart en Marit, mijn
naaste buren van 94c. Zij wonen ook nog niet zo
heel lang in de Groenendijk.

Keuzevragen
Serieus of Grappig
Ochtend of Avondmens
Boek of Tijdschrift
Film of Documentaire
Kamperen of Appartement
Bos of Strand (Weidse Gezichten)
Fiets of Auto
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Activiteiten programma Pleyn’68  najaar 2022
Vrijdag 16 september
Zondag 18 september
Zondag 18 september
Zaterdag 1 oktober
Vrijdag 7 oktober
				
Zaterdag 15 oktober
Zondag 16 oktober
Zondag 16 oktober
Vrijdag 21 oktober
Zaterdag 5 november

Koffieochtend
Inloop Café
Risk
Kroeg 68
Koffieochtend
(extra/dag van de ouderen)

Bandavond
Inloop Café
Risk
Koffieochtend
Kroeg 68

Vrijdag 18 november Koffieochtend
Zaterdag 19 november Bandavond
Zondag 20 november Inloop Café
Zondag 20 november Risk
Zaterdag 3 december Kroeg 68
Vrijdag 16 december Koffieochtend
Zaterdag 17 december Bandavond
Zondag 18 december Inloop Café
Zondag 18 december Risk
Maandag 26 december Goud van Oud
(tweede kerstdag)
				

Pleyn aan de Rijn
•
•
•
•
•

Royale en comfortabele vergaderruimte met relaxplek aan de Oude Rijn
12 personen, ca. 22 m²
Faciliteiten: Presentatiescherm, flipover, keuken incl. koelkast, heren en dames toilet
€ 95 euro / per dagdeel / avond
Huurders kunnen informeren naar speciale tarieven
o Mailen naar pleyn68@hotmail.com
o Locatie: Pleyn’68, Rijndijk 92 2394 AJ Hazerswoude – Rijndijk

Pleyn aan de Rijn

Mailen naar pleyn68@hotmail.com
Locatie: Pleyn’68, Rijndijk 92 2394 AJ Hazerswoude – Rijndijk

• Royale en comfortabele vergaderruimte
met relaxplek aan de Oude Rijn
• 12 personen, ca. 22 m²
• Faciliteiten: Presentatiescherm, flipover,
keuken incl. koelkast, heren en dames toilet
• € 95 euro / per dagdeel / avond
• Huurders kunnen informeren
naar speciale tarieven
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Kleurplaat

Oplossing Puzzel:

Heb je leuke tips
voor jullie pagina’s?
Mail ze naar:
buurtpraet@dorpsoverleggroenendijk.nl

D3

Wie heeft de grootste... Zonnebloem
Deze uitnodiging kwam van familie van der Zon, woonachtig aan de Rijndijk. Op 23 april konden alle kinderen uit
de buurt daar een zonnebloemplantje ophalen en meenemen naar huis om in de grond verder te laten groeien.
De deelnemers houden sindsdien contact met elkaar via
een groepsapp en ontvangen wekelijks een appje met

nuttige tips en leuke weetjes wat helpt bij het verzorgen
van de zonnebloem. Als het eenmaal zover is worden
de zonnebloemen thuis gemeten en wie dan de hoogste zonnebloem heeft wint een leuke prijs. Een spannende en leuke tijd dus! Laat het zonnetje maar schijnen!
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Kleurplaat

Puzzel:
Bij welke
pijl moet
je beginnen
BIJ WELKE
PIJL MOET
JE BEGINNEN

om langs alle vakjes te komen?

OM LANGS ALLE VAKJES TE KOMEN?

QR-codes voor de
jeugdige Groenendijker

A
B
C
D
E
F
1 2 3 4 5 6 7

(Oplossing: zie pagina 18)

M&M taart
maken met
Senna

Het beste
vliegtuigje
van papier
bouwen
met Boy
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Pleyn ’68 wordt al vele jaren draaiende gehouden door een grote groep enthousiaste vrijwilligers.
Op dit moment zijn wij op zoek naar een CHEF BOUWCOMMISSIE
om de bouwcommissieleden uit te nodigen voor een klusdag, hen aan te sturen en samen met hen diverse klussen
in en om Pleyn aan te pakken. Draag jij Pleyn ’68 een warm hart toe, hou je van klussen en heb je goed overzicht?
Dan zoeken we jou! Mail naar pleyn68@hotmail.com
Ook zoeken wij een nieuwe CHEF ACTIVITEITEN
om de vrijwilligers te ondersteunen bij het organiseren, nieuwe activiteiten op te zetten en de PR te onderhouden
(website, social media, nieuwsbrieven).
Ben je handig op de computer, ben je een creatieve denker en heb je een brede interesse?
Dan zoeken we jou! Mail naar pleyn68@hotmail.com

Deze uitgave van de Buurtpraet wordt gesponsord door:
Celines Kunst / Celines Zaak
Celine van Hoek
Rijndijk 41A
celineszaak@gmail.com

De Vrijhoeve: Opfok, Pension,
Rusthuis en Revalidatie voor paarden
Burmadeweg 12
2391 MS Hazerswoude-Dorp

Bas Vermond Onderzoeksjournalistiek
info@basvermond.nl
basvermond.nl

BRV Hoveniers,
loon- en grondwerkbedrijf
06-27389458
info@brv-nl.nl

Technisch Installatiebedrijf de Boer
Rijndijk 3a
2394 AA Hazerswoude
Habeko wonen
Dorpsstraat 50
2391 BJ Hazerswoude-Dorp
Gert van Wijk Autoschade
Rijndijk 57a
2394 AC Hazerswoude
Ben de Boer Installatietechniek B.V.
Rijndijk 156
2394 AL Hazerswoude
Dierenbegraafplaats Groenendijk
Groenestein 12 d
2394 AJ Hazerswoude
Poeliersbedrijf Gebr. van de Meer
Rijndijk 7a
2394 AA Hazerswoude
Benbouw Adviezen B.V.
Rijndijk 99a
2394 AE Hazerswoude

W. de Jong Timmerwerken
Rijndijk 29
2394 AB Hazerswoude
Liberty Oude Metalen Ophaaldienst
Rijndijk 31f
2394 AB Hazerswoude
Caravanstalling “Dank & Hoop”
Rijndijk 63
2394 AC Hazerswoude
Aannemersbedrijf Hans de Boer v.o.f.
Rijndijk 13
2394 AA Hazerswoude
Autohuis de Jong
Rijndijk 57
2394 AC Hazerswoude
Jan Groen Klussenbedrijf
Rijndijk 31 i
2394 AB Hazerswoude

Bert en Lilian Paardenfokkerij
Rijndijk 67
2394 AD Hazerswoude
Mode en Meer
Da Costasingel 5
2394 BG Hazerswoude
tel. 071-3419816
Euronet Autoruiten / Mobile Service
www.autoruiten.com
0800 - 7848273
St. Kringloop Alphen aan den Rijn
Energieweg 13, Alphen aan den Rijn
Rijndijk 53, Hazerswoude
Bajai Schilderwerken & Onderhoud
Rijndijk 65
2394 AC Hazerswoude Rijndijk
Hoefsmederij van Loon
Groenestein 33
2394 AT Hazerswoude
Steun ook de Buurtpraet met uw bedrijf!
Een vermelding kost slechts € 25 per jaar.
Mail naar:
buurtpraet@dorpsoverleggroenendijk.nl

