
Dat zijn een arbeiderswoning aan de
Huigsloterdijk 291 in Abbenes, de
graansilo aan de Aalsmeerderdijk 60
in Oude Meer en een schuur aan de
Lisserdijk 496 in Lisserbroek. „De
toekomstwaarde van deze panden is
in de huidige staat beperkter. Met
het aanwijzen van een pand en/of
object tot gemeentelijk monument

moeten de eigenaren voldoen aan de
instandhoudingsplicht en de ver-
gunningplicht. Door de huidige
slechte bouwkundige staat is de in-
standhouding niet of nauwelijks
mogelijk”, aldus de gemeente Haar-
lemmermeer.

Gevolgen
De aanwijzing als monument heeft
nogal gevolgen voor de eigenaar. Er
mag slechts beperkt en in overleg
iets worden gewijzigd en een monu-
ment moet goed worden onderhou-
den. Daar staat dan wel een beperkte
subsidie tegenover.

Volgens de gemeente zijn de an-
dere zeven panden wel de monu-
mentenstatus waard, hoewel de ei-
genaren eerder wel werden overval-
len door het plan van de gemeente
om die status aan hun bezit toe te
kennen.

Dat gaat over de boerderij aan de
Huigsloterdijk 328 in Abbenes, het
dubbele woonhuis aan de Zwanen-
burgerdijk, 339-440 in Zwanen-
burg, de boerderijwoning aan de

Hillegommerdijk 395 in Beinsdorp,
het melkhuisje aan de Toevlucht-
straat 15 in Badhoevedorp, de por-
taalkraan aan de Bennebroekerdijk
219 in Cruquius, de Schipholdraai-
brug in Schiphol-oost, buurthuis
Rehoboth aan de Nieuwemeerdijk
294 in Nieuwe Meer en de bollen-
schuur aan de Lisserdijk 496 in Lis-
serbroek.

Herontwikkeling
De ’afvallers’ en de nieuwe monu-
menten worden niet aan hun lot
overgelaten. Twee hbo-studenten
gaan uitzoeken wat de herontwik-
kelingsmogelijkheden zijn. „Her-
ontwikkeling met behoud van waar-
devolle karakteristieke elementen,
kan een goed voorbeeld worden van
het inzetten van erfgoedwaarden bij
planontwikkeling. Hiermee wor-
den unieke erfgoedwaarden behou-
den en kunnen we laten zien waar
de gemeente Haarlemmermeer voor
staat met het voeren van een ontwik-
kelgericht erfgoedbeleid”, schrijft
de gemeente.

Bart Boele

Ringdijk: zeven monumenten,
drietal panden valt alsnog af
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Haarlemmermeer # De Ringdijk
van de Haarlemmermeerpolder
krijgt geen tien, maar zeven mo-
numenten om te herinneren aan
het verleden. Drie panden zijn er
te slecht aan toe om monument
te worden.

Twee van de acht ’nieuwe’
monumenten: een boerderij
aan de Huigsloterdijk in Abbe-
nes en de portaalkraan aan de
Bennebroekerdijk in Cruquius.
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Haarlem # In het hotel werd giste-
ren een Prinsjesdag-zakenlunch
verzorgd voor Haarlemse onderne-
mers, bedoeld om het regionale be-
drijfsleven samen te brengen.

De Haarlemse ondernemer Wob-
be van Zoelen valt meteen op met
zijn witte sneakers: „Ik ben hier om
te netwerken voor mijn caféketen
Anne&Max. Inmiddels heb ik 22
vestigingen, dan moet je wel een
beetje je best blijven doen, hè.”

Ochtendwijn
Dan gaat er een grote deur open naar
een lichte zaal. De 130 gekomen on-
dernemers worden vriendelijk ver-
zocht te gaan zitten op een vooraf
toegewezen stoel. Overal staan tafel-
tjes met een oranje bloem waar
steeds zes mensen aan kunnen
plaatsnemen.

De econoom Sylvester Eijffinger is
vandaag gastspreker en staat al
gauw op het podium. Hij valt met de
deur in huis: „Ik heb een voorstel
voor de kabinetsformatie. Ik gun
Rutte nog een twaalfde jaar, maar
mijn voorkeur gaat uit naar een ex-
traparlementair kabinet.”

Borden met in biet gemarineerde
zalm worden ondertussen op tafel
gezet door hotelstudenten van het

ROC Nova College. Eijffinger ver-
volgt: „Dat is een hybride zakenka-
binet met technocraten en politici
die samen het land moeten gaan be-
sturen.”

Terwijl Eijffinger verder spreekt
over de economische staat van Ne-
derland, waar veel cijfers en afkor-
tingen aan te pas komen, klettert

het bestek tegen porseleinen bor-
den. Ook de witte wijn staat nog
voor het middaguur op tafel.

Máxima
Net als de aandacht bij het publiek
wegzakt, schieten er vijf beeldscher-
men aan die hoog aan de hotelwan-
den hangen. Prinsjesdag is echt be-

gonnen. De live-beelden vanuit de
statige Grote Kerk worden integraal
uitgezonden. In het midden van de
zaal roept iemand: „Even naar
Máxima kijken. Zo, zo, dat kleurtje
is gewaagd.” Op het beeld is te zien
dat Máxima een felrood bovenstuk,
een rode hoed en rode handschoe-
nen draagt.

ZAKENLUNCH Maatpakken en suède schoenen schieten langs de koffiebar bij Van der Valk

Netwerken op Prinsjesdag
Het is donker in de ont-
vangsthal van het Van
der Valk Hotel. Plukjes –
vooral mannelijke – on-
dernemers zijn her en
der met elkaar in ge-
sprek. Maatpakken en
suède schoenen schieten
langs de koffiebar.

Bart Josten
b.josten@mediahuis.nl
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""Ik pleit voor
een hybride
zakenkabinet


