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Trots op Pijnacker-Nootdorp
Als commercieel manager bij Riverdale 
ben ik bijna elke dag in Pijnacker-Noot-
dorp. Riverdale is gevestigd op het  
bedrijventerrein Heron in Nootdorp. 
Een geweldige plek om als bedrijf 
gevestigd te zijn door de goede 
bereikbaarheid en het netwerk aan 
duurzame en innovatieve bedrijven. 
Dit maakt Pijnacker-Nootdorp een 
aantrekkelijke plek om te onderne-
men. Ik vind het ook belangrijk dat 
onze bewoners zich verbinden aan 
Pijnacker-Nootdorp en op ontdekking 
gaan in de eigen gemeente. Want met 
de mooie landelijke omgeving, de ge-
zellige evenementen, het uitgebreide 
verenigingsleven en de diverse winkel-
centra is wonen in Pijnacker-Nootdorp 
een feestje!

Trotse verhalen
Dit magazine is bedoeld om Pijnacker- 
Nootdorp nog beter in de etalage te 

zetten. En wie kunnen dat beter doen 
dan onze eigen trotse bewoners en 
ondernemers? Dit magazine staat 
bomvol verhalen over wonen, onderne-
men en vrije tijd. In dit nummer maak 
je kennis met Ondernemer van het jaar 
Sabine Zondag van Plus Zondag, met 
Florian Dirkse die zich inzet voor een 
duurzame wereld, met Ted van der Valk 
als hoteltrots in Pijnacker-Nootdorp en 
met onze eigen bierbrouwerij Eigenwijs. 
Maar ook met onze bekende PN’ers 
Barry Atsma en Bas Gelton.

Trots op samenwerking
Naast deze trotse verhalen, ben ik er 
ook trots op dat dit magazine is ont-

staan vanuit een lokale samenwerking! 
Pijnacker-Nootdorp Marketing heeft 
met een lokaal team dit magazine ge-
maakt. En zo is dit een magazine van, 
voor en door PN’ers!

Ik wens je veel leesplezier. Wil je in de 
volgende editie jouw eigen verhaal 
vertellen? Laat het ons weten. Mocht je 
geen genoeg krijgen van deze verhalen, 
kijk dan ook eens op onze website 
www.natuurlijkpn.nl of volg ons op 
Facebook!

Edwin van Oort
Voorzitter Stichting Pijnacker-Nootdorp 
Marketing

Sinds november 2017 ben  

ik voorzitter van Stichting  

Pijnacker-Nootdorp Marke-

ting. Onder de vlag ‘Natuurlijk 

Pijnacker-Nootdorp’ streven  

we ernaar om de trots op en  

de naamsbekendheid van 

Pijnacker-Nootdorp te  

vergroten. 

Voorwoord

Trots op Pijnacker-Nootdorp



De geur van paarden hangt er niet meer, maar de straatnamen refereren 

nog wel aan de tijd dat er vroeger op die plek een drafbaan lag. Destijds 

een begrip binnen de Nederlandse paardensport. Waar ooit paardenkoersen 

werden gehouden staat sinds 2003 Winkelcentrum Parade Nootdorp, door 

de oud-Hollandse gevels een ontwerp met een knipoog. Een groeiend 

aantal inwoners binnen de gemeentegrenzen zorgde voor een nieuwe 

behoefte aan winkelaanbod.

Relaxed winkelen 

dichtbij huis

Vanuit de lucht is de vorm van de 
voormalige drafbaan nog goed te her-
kennen. Straatnamen als Koers, Galop 
en Renbaan benadrukken het verleden. 
De entree van het winkelcentrum aan 
de Zilveren Zweep is vernoemd naar de 
prijs die nog elk jaar tijdens de Noot-
dorpse kermisweek in augustus wordt 
uitgereikt aan de winnaar van de  
Kortebaandraverij. “Bij het ontwerpen 
van het winkelcentrum liet architect 
Sjoerd Soeters zich inspireren door 
de Dorpsstraat met zijn historische 

panden. Dat is terug te zien aan de 
gebogen vorm van de straten en aan 
de verschillende geveltjes. De naam 
van het winkelcentrum zelf refereert 
aan het voorstellen van de paarden 
voor een koers en aan een feestelijke 
optocht, een mooie associatie met 
gezellig winkelen langs een keur van 
etalages. Naast winkels maken ook 
150 woningen en een aantal kantoor-
panden deel uit van het geheel”, licht 
eigenaar van Jumbo Nootdorp en 
penningmeester van de winkeliers- 
vereniging, Erwin Steendam, toe.

Ons kent ons
“Winkelcentrum Parade is dé plek waar 
iedereen elkaar tegenkomt en elkaar 
kent van bijvoorbeeld school, zwemles 
of van een van de vele (sport)verenigin-
gen uit de buurt. Echt ons kent ons. 
Hier maken mensen nog een praatje 
bij de bakker of bij de kassa. Trouwe 
gezichten in de winkels zorgen ervoor 
dat klanten zich welkom voelen en 
weer terugkomen. Service staat hoog 
in het vaandel, denk aan het gratis par-
keren in de overdekte parkeergarage 
die ruimte biedt aan 600 auto’s. Gratis 
parkeren geldt bovendien voor de hele 

dag en niet alleen de eerste twee uur. 
Die parkeerplaatsen zijn ook nodig 
want niet alleen Nootdorpers winkelen 
hier, ook inwoners uit omliggende ge-
meenten weten de weg te vinden. Elke 
woensdag is er een gezellige markt 
met specialisten op het gebied van 
kaas, noten, groente en fruit, vis, bloe-
men, brood en banket. Ook vindt op 
dit plein het jaarlijkse sinterklaasfeest 
plaats. Altijd een gezellige sfeer”, vertelt 
centrummanager Debby Leenen.

Ruim aanbod
“Dorpse gezelligheid, stadse allure” is 
de slogan van Winkelcentrum Parade. 
En dat is niet voor niets want met 70 
winkels is er een ruim aanbod voor het 
winkelend publiek terwijl het intieme 
karakter van een dorp behouden blijft. 

“ Winkelcentrum  
Parade Nootdorp  
vooral van de  
inwoners zelf.”

4 NatuurlijkPN.nl
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we in Pijnacker-Nootdorp



Van modezaken voor jong en oud tot 
diverse supermarkten, van kapper tot 
makelaar. Ook specialistische zaken als 
een viswinkel of een fotograaf zijn er 
te vinden. Horecabedrijven voorzien 
in de behoefte om gezellig een kopje 
koffie te drinken, al dan niet met een 
lekker taartje of broodje. 

Lokale samenwerking  
“Na een aantal jaren waarin de detail-
handel onder druk stond vanwege 
de economische crisis zijn op een na 
alle panden verhuurd”, vertelt Debby 
Leenen. Samen met het bestuur van de 
winkeliersvereniging is zij bezig nieuwe 
plannen te ontwikkelen. Zij omschrijft 
het winkelcentrum als een centrale 
plek in het dorp waar het comfortabel 
winkelen is. “Uit de enquête die we 
vorig jaar onder het winkelend publiek 
hebben gehouden is gebleken dat 
men activiteiten met muziek en sport 
op prijs stelt die in het hele centrum 
zouden moeten plaatsvinden. Die input 
nemen we mee bij het ontwikkelen 
van toekomstplannen.  Niet alleen 
voor de evenementen, maar ook voor 
de uitdaging Parade klaar te stomen 
voor toekomstige ontwikkelingen met 
betrekking tot e-commerce. Daarbij 
willen we ook gaan samenwerken 
met lokale verenigingen en scholen 
om onze klanten nog meer bij het 
winkelcentrum te betrekken en onze 
betrokkenheid richting Nootdorp te 
tonen.”

Toekomst 
Het bestuur van de winkeliersvereni-
ging gelooft in de dorpse gezelligheid 
en wil hier een nieuwe invulling aan 
geven. Steendam: “De overtuiging is 
dat een gezellig winkelcentrum ook in 
de toekomst heel belangrijk blijft om 
bekenden te ontmoeten, de zintuigen 
te prikkelen of boodschappen te doen 
wanneer het jou uitkomt in plaats van 
te moeten wachten op een bezorg- 
service. Dorpse gezelligheid als 
tegenhanger van het meer afstande-
lijke internet. De mens is en blijft ook 
in de toekomst een sociaal wezen dat 
de behoefte heeft aan contacten en 
een praatje met anderen. We nodigen 
iedereen die ideeën heeft om winkelen 
in Winkelcentrum Parade nog gezel-
liger te maken uit om ze met ons te 
delen. En mee te doen! Want Winkel- 
centrum Parade Nootdorp is vooral 
van onze eigen inwoners.”

Centrummanager Debby Leenen en penningmeester Erwin Steendam, in stijl  
bij een sulky. 

De Nootdorpse drafbaan 
Vanaf 1951 lag op de plek van Winkelcentrum Parade een paardendrafbaan. 
Gedurende 46 jaar zijn hier wedstrijden gehouden. Het publiek kon de 
paarden bijna aanraken, zo dichtbij kwamen ze. De oorspronkelijke grasbaan 
werd uitgebreid met een sintelbaan, wedkantoor en horecavoorzieningen. 
Heel bijzonder was het bezoek van koningin Juliana op 5 mei 1965. Vanwege 
nieuwbouw kwam er een einde aan de draverijen. Op  18 augustus 1999 werd 
de laatste wedstrijd verreden. De traditie wordt nog wel voortgezet aan de 
rand van Nootdorp op De Poort door de jaarlijkse Kortebaandraverij om de 
Gouden Zweep. 

Wist je datje!  
Wist je dat de Stichting Kortebaan Nootdorp de trotse winnaar is van de prijs 
Kortebaan van het jaar 2018 voor beste draverij? 

NatuurlijkPN.nl 5



Verse aardbeien, meloenen en tomaten zo uit de kas bij jou op tafel. Kom-

kommers zoals ze horen te smaken. Brood, pannenkoeken en appeltaart 

gebakken van meel gemalen in de Nootdorpse molen Windlust. Vlees van 

koeien die naar hartenlust grazen in de Bieslandse polder. Groente geteeld 

zonder chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. 

‘ Heerlijk uit 
onze streek’

Dat is ‘natuurlijk Pijnacker-Nootdorp’. 
Het inspireerde kok-restauranteigenaar 
Wouter Steeneveld tot het schrijven 
van een receptenboek waarin gebruik 
gemaakt wordt van al deze biologisch- 
dynamische producten. Een heerlijk 
boek!

‘Heerlijk uit onze streek’ is de veelzeg- 
gende titel van het recepten- annex 
kookboek. Maar liefst tien boeren, 
kwekers en tuinders uit Pijnacker- 
Nootdorp vertellen erin over hun 
passie voor natuurlijk, biologisch en 
biologisch-dynamisch werken en hoe 
met hun producten de heerlijkste 
maaltijden zijn te maken. Ted Duijves-
tijn van het nationaal en internationaal 
toonaangevende Duijvestijn Tomaten 
in Pijnacker verwoordt zijn bedrijfs-
visie: “Duurzaam werken voor een 
gezondere wereld. Het verantwoord 
kweken van producten draagt bij aan 
de gezondheid van mensen en dus aan 

een gezondere, duurzamere, betere 
wereld. Het is onze verantwoording 
de aarde niet uit te putten, niet armer 
te maken, maar juist rijker. Hoe wij 
dat doen? Regenwater opvangen, 
aardwarmte gebruiken, biologische 
gewasbescherming toepassen, CO2 
uitstoot reduceren tot nul. Wij hebben 
een concept bedacht om van blade-
ren verpakkingsmateriaal te maken. 
Bio-based werken heet dat met een 
mooi woord. Wij geloven oprecht dat 
onze tomaten beter smaken doordat 
ze met liefde en respect voor mens en 
milieu zijn geteeld.”

Goed zijn voor de natuur
Jan Duijndam van Hoeve Biesland in 
Delfgauw sluit zich bij de woorden van 
Ted aan: “Met onze slagerij, bakkerij 
en groentetuin zijn we een complete, 

De lekkerste recepten met producten  
uit Pijnacker-Nootdorp

“ Ik wil het geweldige 
van onze lokale  
producten bekend 
maken.”

6

Unieke samenwerking
Het receptenboek is het resultaat van een unieke samenwerking tussen 
lokale ondernemers. Wouter Steeneveld bracht hen samen in dit boek: 
producenten van duurzame lokale producten, restaurants en cateraars, 
fotograaf, tekstschrijver, redacteur, vormgever en drukker. Een écht product 
uit Pijnacker-Nootdorp. Daar kunnen alle betrokkenen heel trots op zijn: 
vanuit een verrassende samenwerking is een ‘heerlijk boek’ ontstaan.

Burgemeester Francisca Ravestein aan 
de slag in de keuken.



‘ Heerlijk uit 
onze streek’

NatuurlijkPN.nl 7



biologisch-dynamische boerderij. Het 
concept is eigenlijk simpel: als je goed 
voor de natuur zorgt dan zorgt de na-
tuur ook goed voor jou. Alle producten 
komen van ons eigen land. Koeien 
produceren zo de beste melk, het lek-
kerste vlees en vruchtbare mest die we 
weer op het land en in de groentetuin 
verwerken. De groenten hebben zo 
hun ouderwets natuurlijke smaak en 
zijn zeker gezonder.” 

Op vergelijkbare wijze werken ook 
Richard en Monique van Dijk van 
Aardbeienkwekerij Hoogsewetering 
in Pijnacker: “De aardbeien zijn een 
lust voor het oog en smaken heerlijk 
zoet. Alle zintuigen worden geprikkeld: 
zelfs de ouderwetse geur is geweldig. 
Natuur-verantwoord gekweekte aard-
beien dragen bij aan de gezondheid. 
Ze zijn namelijk calorie- en vetarm, 
bevatten vezels, vitamine C, anti- 
oxidanten en kalium. Zo werken  
aardbeien bloeddrukverlagend.”

Ouderwetse smaak
Vader en zoon Pleun en Johan Struijk 
proberen in hun komkommerkwekerij 
De Kade in Nootdorp de ouderwetse 
smaak van komkommers te handhaven: 
“Dicht bij de natuur blijven. Zo natuur-

lijk mogelijk kweken. Alert zijn op de 
smaak van onze oer-Hollandse kom-
kommer met zijn bekende diepgroene 
kleur. Door voortdurende innovatie in 
onze branche - waarin onze regio voor-
oploopt  - is de komkommer steviger 
geworden, langer houdbaar en voor 
veel meer doeleinden te gebruiken. 
In salades, als dorstlesser en zelfs als 
snack. Een gezond alternatief voor 
snoepgrage kinderen. Uiteraard ook 
voor ouderen. Ons bedrijf werkt samen 
met een zaadveredelingsbedrijf dat 
zich toelegt op het kweken van varian-
ten zoals witte komkommers en zelfs 
Russische en Chinese komkommers, 
die geschikter zijn om er augurken van 
te maken of om mee te wokken.”

Mensen komen van ver
In Oude Leede is de bio-kwekerij van 
Rob en Sandra van Paassen bekend. 
Veel passanten en bedrijven halen er 
hun producten. Rob: “Afhankelijk van 
het seizoen alle denkbare groenten. Van 
paprika en pepers tot en met paksoi 
en winterpostelein. Door vrucht- en 
plantwisseling putten we de grond  
niet uit. Insecten bestrijden luizen  
en ongedierte. Volkomen natuurlijk 
dus. Van Hoeve Biesland krijgen we hun 
‘humest’. Een uniek product.”  
In Nootdorp kun je bij Kleur & Smaak 
van Sonja Janssen en Koert Hooijmans 
bij de kraampjes aan de Molenaar 
Blonkweg ook terecht voor biologisch 
geteelde groenten en fruit. Sonja: 
“Onze producten komen uit de volle 
grond. De beste akker in Nootdorp! Aan 
de Oudeweg. Pure klei. Kenners proe-
ven het meteen. Weet je dat er mensen 
van ver komen om hier in Nootdorp 
oogmeloenen en spekbonen te halen!?”

Ontstaan receptenboek
Al deze producten inspireerden 
Wouter Steeneveld tot het maken 
van recepten en het samenstellen van 
een kookboek. Zijn horeca-collega’s 
Carlo Straver van Carlo Straver Culinair 
en Tom Beckers van restaurant Calva 
leverden ook recepten aan. Wouter, 
eigenaar van het naast molen Windlust 
gelegen restaurant De Vang: “Het idee 
ontstond tijdens een bijeenkomst van 
Citymarketing Pijnacker-Nootdorp en 

is omarmd door Natuurlijk Pijnacker- 
Nootdorp. Ik werk, net als veel van 
mijn collega’s, al jaren met lokale en 
streekproducten. Daar wilde ik meer 
mee doen en het geweldige van deze 
producten aan zo veel mogelijk men-
sen bekend maken. Heeft uiteraard 
ook te maken met mijn passie voor 
koken. Tijdens mijn horeca-opleiding 
verdiepte ik me meer en meer in de 
oorsprong van producten en wilde ik 
perse weten hoe en onder welke om-
standigheden ze groeien en bloeien. 
Duurzaamheid en milieuvriendelijk-
heid werden zo leidende begrippen 
in mijn werk en uiteindelijk in mijn 
restaurant. Dat dit alles nu leidt tot 
een lekker leesbaar en goed bruikbaar 
kookboek vind ik geweldig. Er staan 
recepten in van pannenkoeken bakken 
tot en met een luxe diner samenstel-
len. Geschikt dus voor beginnende en 
(meer) ervaren kookliefhebbers. De 
lokale producten staan centraal. Dat 
wordt zeker heerlijk genieten.”

Kleurrijk in tekst en beeld
Bij de presentatie van het boek roem-
de burgemeester Francisca Ravestein  
- ze staat met een mooie kook-actie 
foto in het boek! -  de samenwerking 
tussen alle lokale ondernemers; ook in 
het voorwoord doet ze daar melding 
van: “Het feit dat je midden in de Rand-
stad zo kunt genieten van wat onze 
directe omgeving te bieden heeft, is 
fantastisch. Pijnacker-Nootdorp heeft 
duurzaamheid hoog in het vaandel. 
We zijn trots op onze voedselpro- 
ducerende bedrijven die bekend zijn 
om hun innovatie en duurzame manier 
van werken. Het boek laat op kleur- 
rijke wijze in beeld en tekst zien welke 
streekproducten we in onze gemeente 
rijk zijn en het nodigt uit om heerlijk te 
eten.” 

“ Als je goed bent 
voor de natuur, is  
de natuur ook  
goed voor jou!”

8 NatuurlijkPN.nl
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  Ook Barry Atsma  
komt nog altijd heel graag in  
  Pijnacker-Nootdorp! 

De voormalige inwoner van de kern 
Pijnacker meent dat natuurlijk niet. 
Hij woonde er zelf een paar jaar rond 
1990. Zijn ouders Bert en Liekje waren 
met hun gezin vanuit Brazilië terug-
gekeerd in Nederland en hadden in 
Pijnacker nabij het oude dorp een 
mooie woning gevonden waar zij zelf 
nog steeds wonen. Zelf woont Barry 

met zijn vrouw Noortje en dochters 
Zoë, Charley en Bobbi in Leidsche Rijn, 
een nieuwbouwwijk in Utrecht. Hij zit 
dus zo in Pijnacker-Nootdorp.  

Gemoedelijk en dorps 
“Ik kom iedere maand nog wel even 
jullie kant op. Vanwege de geboorte 
van onze dochter in oktober heb ik een 
vrije periode van drie maanden, dus ik 
heb er nu ook heel mooi de tijd voor. 
De kern Pijnacker is sterk gegroeid 
sinds ik er woonde van mijn zestien-
de tot mijn negentiende, maar veel 
plekjes waar ik graag kom, zijn nog 
goed herkenbaar. En het gemoedelijke 
dorpse voel je nog steeds. Ik hou daar 
wel van.”
Vanwege het werk van pa Atsma bij 
Unilever woonde het gezin overal en 
nergens. “We hebben ook in Sao Paulo 
gewoond en in Londen, maar ook in 
Bleiswijk. Tegenwoordig zit ik ook vaak 
in Berlijn. Ik kan Pijnacker-Nootdorp dus 
goed vergelijken met allerlei andere 
plaatsen in de wereld en dan is en blijft 
het gewoon een heerlijke plek om  
te zijn.”

De tennisvereniging  
en Café de Guyter
Toen Barry met zijn ouders, zus en 
broer in Pijnacker was gaan wonen, 
ging hij iedere dag met zijn vriendje 

Jeroen van Vuuren uit Delfgauw naar 
het Erasmus College in Zoetermeer. Hij 
had al snel veel vrienden in Pijnacker 
en was een fanatiek tennisser. “Bij de 
Tennis Vereniging Pijnacker heb ik heel 
veel uurtjes doorgebracht en later ook 
in Café De Guyter. Het werd wel eens 
flink laat en als het feestje dan uitein-
delijk echt voorbij was, waggelden we 
rustig door het ingeslapen dorp naar 
huis.” 

Gevierd acteur uit PN
Barry ging rechten studeren en elders 
op kamers wonen maar bleef altijd 
weer terugkeren naar het dorp waar 
zijn ouders na al die verhuizingen 
bleven wonen. Barry wilde advocaat 
worden, maar het duurde niet zo heel 
lang of hij wisselde van studie. Hij ging 
naar de Toneelschool en ontwikkelde 
zich tot een gevierd acteur, die altijd 
tijd blijft maken voor familiegezellig-
heid, ook in Pijnacker-Nootdorp… 

Heel regelmatig is topacteur Barry Atsma nog in Pijnacker-Nootdorp om 

zijn ouders te bezoeken. “Ik was er gisteren nog. Er verandert wel veel. Ik 

ging even naar de Albert Heijn maar kon de ingang van de parkeergarage 

niet meer vinden. Die was verplaatst sinds de vorige keer dat ik daar was. 

Kan ik daar mijn beklag nog over doen?”

Bekende PN’er

“ Pijnacker-Nootdorp 
blijft gewoon een 
heerlijke plek om  
te zijn.”

Foto: C
orne van der Stelt



Vanuit de hele wereld 
                               komen ‘ze’ naar 

Internationaal bezoek
Het echtpaar nam toen het kloeke 
besluit het winkeltje om te vormen 
tot Bed & Breakfast. Dat mocht wel. 
Ze vormden ook een tuinhuiskantoor 
om en hebben nu plek voor twee keer 
twee gasten. En aan belangstelling 
geen gebrek! Vanuit allerlei wereld- 
delen en landen belanden toeristen  
bij B&B Rustiek. Maar ook werken-
den en mensen die op familiebezoek 
komen en niet meteen terug willen 
of kunnen, overnachten bij Rustiek. 
Nieuw- Zeelanders, Chinezen, Koreanen, 

Indonesiërs, Duitsers, Belgen, Spanjaar-
den en Italianen… Gerrit en Eva hebben 
al veel internationale gasten mogen 
ontvangen. En ze hebben het er goed, 
getuige de gemiddelde score van 8,9!  
Een B&B is best veel werk, maar Eva en 
Gerrit vinden het heel leuk om te doen. 
Eva is een uitstekende gastvrouw die 
de gasten een heerlijk ontbijt serveert. 
Na een rustige nacht in de Pijnackerse 
ochtendzon een lekker vers ontbijt-
je, wat kan een mens zich nog meer 
wensen? Het is ook niet voor niets dat 
de toeristenbelasting aanzienlijk is 
verhoogd: van 89 cent per persoon per 
nacht naar 213 cent. Een verhoging van 
136 procent, zo heeft Gerrit de Bruijn 
uitgerekend. Maar dan verblijf je ook in 
een gezellige B&B in een aantrekkelijke 
gemeente! 

Groene omgeving
Want alle gasten genieten van de groene 
omgeving en de rust in de omringende 
natuur- en recreatiegebieden. Daar-
naast zorgt de centrale ligging van 
Pijnacker-Nootdorp ervoor dat toeristen 
hier graag verblijven. Voor toeristen 
die Delft, Den Haag, Rotterdam en 
Amsterdam willen bezoeken, ligt 
Pijnacker-Nootdorp prachtig centraal. 
Ook kunnen de gasten heerlijk eten in 
Pijnacker-Nootdorp. Gerrit: “Als onze 

gasten vragen waar in het dorp ze 
lekker kunnen eten, dan verwijzen we 
ze naar Tout le Monde, maar nog meer 
naar Brocante. Dat is een uitstekend 
restaurant waar we zelf ook graag 
komen.” 

Overnachten in PN
B&B Rustiek is slechts een van de 
kleinschalige verblijfsmogelijkheden 
in Pijnacker-Nootdorp. Ook in de 
kern Nootdorp en het buitengebied 
Oude Leede zijn B&B’s. En in de kern 
Delfgauw is een heel populaire her-
berg, De Uylenburg. Door de ligging 
nabij Delft in combinatie met de natuur 
is dat een heel populaire voorziening. 
En zeg nou zelf, wie zou nou geen 
nachtje willen slapen in ons gezellige 
dorp met haar landelijke omgeving?

Gerrit en Eva de Bruijn hadden eerst een brocantewinkeltje in een prachtig 

houten tuinhuis in de ruime tuin achter hun woning aan de Vlielandseweg 

in de kern Pijnacker. Omdat een bedrijf in de detailhandel niet wenselijk 

was in het buitengebied van Pijnacker-Nootdorp, gingen Gerrit en Eva zich 

bezinnen op iets anders.
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Toerisme in Pijnacker-Nootdorp

B&B Rustiek 

“ Een lekker ontbijtje  
in de Pijnackerse  
ochtendzon. Wat kan 
een mens zich nog 
meer wensen?” 



“ Voor mensen die Delft, Amsterdam,  
Rotterdam en/of Den Haag willen  
bezoeken, ligt Pijnacker-Nootdorp  
prachtig centraal.”   
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“  De oceanen  
duurzaam  
bevrijden  
van de onacceptabele  
hoeveelheid plastic soep”

12 NatuurlijkPN.nl

Florian Dirkse na wereldzeiltocht: 



Samen met een vriend (Arjen) zeilde 
Pijnackernaar Florian Dirkse met hun 
zeilboot de Pegasus ruim twee jaar 
lang de wereld rond. Voor de AVRO 
maakten ze er een 8-delige tv-serie 
over. Ze filmden oceaan-gerelateerde 
problemen en projecten over bijvoor-
beeld duurzame vis, illegale visserij, 
toerisme en de plastic soep. Op alle 
oceanen constateerden ze gigantische 
vormen van vervuiling: met name 
de plastic soep is verschrikkelijk. De 
droom van Florian is de wereld ervan 
te bevrijden. Duurzaamheid en milieu-
bewustheid zijn nu leidende begrippen 
in zijn leven.

Ernstige vervuiling
Florian Dirkse: “Het is fantastisch wat 
we gezien en meegemaakt hebben. 
Ongelooflijk hoe fascinerend flora 
en fauna zijn. Anderzijds gruwelijk te 
constateren dat wereldwijd op zoveel 
plekken die natuur ernstig aangetast 
en bedreigd wordt. Zo zeilden we op 
de Indische Oceaan door een kilome-
ters lange olievlek. Gewoon midden op 
zee geloosd. Onze boot was pikzwart. 
Ernstig is ook de enorme plasticver-
vuiling. Niet te geloven als je dat niet 

zelf gezien hebt. Bijna altijd en overal 
zagen we plastic. Soms bergen en 
eilanden. Dat was wat we zagen dus 
onder water is het des te erger. Dode-
lijk voor het leven in de oceaan. Plastic 
wordt niet afgebroken. Microvezeltjes 
zaten en zitten overal aan, dus ook in 
en aan dieren.”

Inzetten voor duurzaamheid
Die ervaring zette Florian ertoe zich in 
te zetten voor duurzaamheid: “De we-
reld bewust maken van wat ons gedrag 
betekent voor de natuur en dat we die 
ten gronde richten. Via YouTube kwam 
ik in contact met Boyan Slat. Ik zag zijn 
Tedx Delft talk en heb hem toen gebeld. 
Hij hield zich al op het VWO en middels 
zijn studie bezig met technieken beden-
ken om de oceanen te bevrijden van de 
milieubelastende plastic soep. Uiteinde-
lijk leidde onze samenwerking tot The 
Ocean Cleanup. Inmiddels worden er op 
de oceaan uitgebreide proeven gedaan. 
Momenteel ben ik betrokken bij een 
ander, nieuw project: The Great Bubble 
Barrier. Uitgangspunt is rivieren plastic 
vrij te maken, want daarvandaan komt 
- via grote wereldsteden - het meeste 
plastic.”

Bewust maken
“Over de projecten en op basis van mijn 
ervaring geef ik lezingen en help ik be- 
ginnende bedrijven. In Hellevoetsluis 
heb ik een zeilboot liggen die ik com-
pleet heb opgeknapt en zeewaardig 
heb gemaakt. Mensen en bedrijven 
kunnen meezeilen. Zo breng ik men-
sen op een andere wijze in contact met 
de natuur. Ik wil mensen voortdurend 
wijzen op het gevolg voor het milieu 
van hun handelen of niet handelen. 
Vorig jaar ben ik gekozen tot Kapitein 
Iglo Nederland. Alle vis van Iglo heeft 
het duurzame viskeurmerk MSC, waar-
van ze mede-oprichter zijn. Via mijn 
Iglo-ambassadeurschap kan ik ook 
mijn boodschap uitdragen.” 

Pijnacker-Nootdorp heeft een koploperspositie op het 

gebied van  duurzaamheid. Naast de vele bedrijven in 

de gemeente die  duurzaam en innovatief ondernemen, 

zetten ook bewoners zich op  persoonlijke titel in voor 

een duurzamere samenleving. Zoals Florian  Dirkse, die 

met zijn projecten een bijdrage wil leveren aan de strijd 

tegen vervuiling in het algemeen en in het bijzonder de 

plastic soep,  die hij met eigen ogen heeft gezien.
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“ Duurzaamheid  
moet hoog op de  
prioriteitenlijst  
staan.”

“ Mensen wijzen op het gevolg van  
hun handelen voor het milieu.”

Natuurlijk 
duurzaam & innovatief



  Sabine Zondag is 
een lokale held

Sabine is pas 28 jaar maar een onder-
neemster met een heel bewuste en 
uitgewerkte visie. De term ‘lokale held’ 
dreigt de indruk te wekken dat zij zelf 
de held wil zijn. Dat is een misverstand. 
Voor Sabine zijn de echte lokale helden 
de lokale consumenten, de lokale 
(sport)vereniging, de lokale produ-
centen van verse winterkomkommers, 
tomaten, bloemen en planten en ook 
de lokale bakker Rijnbeek die zijn 
brood aan PLUS toevertrouwt. 

Hoewel dit de lokale helden voor Sabine 
zijn, mocht zij zelf onlangs met trots de 
Ondernemersprijs Pijnacker-Nootdorp 
aanpakken, met in de jurytoelichting 
de term ‘lokale held’. “Natuurlijk had 
ik klamme handjes toen de uitslag 
bekend werd, maar eigenlijk kwam het 

besef pas in de dagen en weken erna. 
Kaarten, cadeautjes, eindeloos veel 
felicitaties, niet normaal meer.”

Lokale verbinder
Sinds haar start twee jaar geleden, 
heeft Sabine als lokale verbinder een 
hoop teweeg gebracht. Ze zet regel-
matig acties – of beter gezegd partner-
ships – op met de sportverenigingen 
in Pijnacker-Nootdorp. Ook liet ze een 
lokaal monopolyspel ontwikkelen. Als 
voormalig voetbalster van DSVP weet 
ze als geen ander wat de verbindende 
kracht van het verenigingsleven hier is. 
Ze kijkt nu al weer uit naar de plaatjes-
actie met Oliveo Handbal, korfbalclub 
Avanti en hockeyvereniging HCP. Dit 
soort acties zijn kostbaar qua ontwik-
keling maar leiden tot een enorme 
hoeveelheid energie. Ze leven echt,  
die acties. 

Kwaliteit van mensen
Intussen helpt Sabine ook de Voedsel-
bank, bestrijdt ze voedselverspilling en 
ondersteunt ze met haar bedrijf tal van 
goede doelen en evenementen als het 
Dobbe Lente Festival en het Dorpen-
voetbaltoernooi. Ze is onderneemster 
genoeg om bij dit soort evenementen 
ook de aandacht te trekken naar haar 
eigen bedrijf. “Uiteindelijk moeten 
er wel centjes worden verdiend. Toch 

begint het altijd bij investeren in  
kwaliteit van mens en product. Het 
product moet in alles perfect zijn maar 
dat is het alleen als de medewerker het 
honderd procent goed doet. Het draait 
voor tachtig procent om mensen en 
voor twintig procent om geld”, zegt 
Sabine. “Deze supermarkt moet een 
plek zijn waar mensen graag komen 
voor een geweldige service, voor de 
goede sfeer, voor een topproduct, 
maar ook voor een vlijmscherpe prijs.” 
En dus investeert Sabine onder meer in 
dry mist boven de groenten en fruit. 

Wensen lokale consument
In het nieuwe jaar richt PLUS nog meer 
de aandacht op verse maaltijden. De 
klant wil gezond en vers, maar wel 
‘met gemak’. “We moeten steeds 
bezig blijven en vernieuwen. Daarom 
zijn de openingstijden weer verruimd. 
Iedere dag zijn we nu tot 21.00 uur 
open en op zondag al vanaf 8.00 uur. 
De lokale consument vraagt er om en 
dus verlenen we die service.”

De lokale held. Dat wilde Sabine Zondag graag worden toen ze in 2016 de 

PLUS aan de Nootdorpseweg in Pijnacker overnam van haar ouders Ton en 

Nelly. Ze gaf haar visitekaartje groots af door boven de toegangsdeur een 

groen oplichtend ‘bord’ te plaatsen met: PLUS Sabine Zondag. 
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Winnaar Ondernemersprijs 
Pijnacker-Nootdorp 2018

“ De echte lokale  
helden zijn de lokale 
consumenten.”



  Sabine Zondag is 
een lokale held
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Pijnacker-Nootdorp is een kunstminnende gemeente. Maar liefst 59 

kunstwerken staan verspreid door de gemeente! Op ieder van de vier 

grote toegangswegen verwelkomt een kunstwerk het passerende  

verkeer. Weet jij wat de kunstwerken verbeelden? En hoe beleven onze 

eigen bewoners deze landmarks? 

Landmarks  
op en top!

De Slangendrager in Nootdorp
Aan de Laan van Nootdorp springt de Slangendrager in 
het oog, een opvallend kunstwerk van Marcel Smink. De 
slangen zijn palingen, een verwijzing naar het oude wapen 
van Nootdorp. De Nootdorpse Plony Holierhoek vindt het 
mooi: “Als je Nootdorp in komt, is het eerste wat je opvalt 
het felgekleurde, scheve blauwe beeld. Je denkt dat de 
grond hier zo drassig is dat het beeld omvalt, maar het 
beeld verrijst juist uit het veen. Ik ben er als Nootdorpse 
trots op!”

Kunst bij de dorpsentrees 

16 NatuurlijkPN.nl
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Hond met vaas in Pijnacker
Op de rotonde Westlaan/Rijskade 
staat de ‘Hond met vaas’ van Hans 
van Bentem. Hond en vaas verbeelden 
de ‘vensterbank van Pijnacker’. Het 
groen van de hond verwijst naar de 
komkommerteelt en het rood van de 
vaas naar de tomatenteelt. Theo van 
den Bulk wordt er vrolijk van: “De hond 
houdt trouw de wacht over Pijnacker. 
En kunst moet iets losmaken. Als er-
over gepraat wordt, is het goed. Als
ik Pijnacker binnenkom, word ik er  
vrolijk van dat ik word ontvangen  
met kunst.”

De Kolom van de 
Mensenrechten in Delfgauw
Vanaf de N470 Delfgauw rijd je direct 
langs de rode Kolom van de Mensen-
rechten van Kees Verschuren op de 
rotonde van de Zuidpoldersingel en de 
Spiegelmakerstraat. Miranda Meesters 
woont op een steenworp afstand van 
het kunstwerk. “Het is echt een land-
mark. Ik leg mensen altijd uit dat ze bij 
de rode paal naar links moeten om bij 
ons te komen. Nu ik beter kijk, zie ik 
dat de paal bedekt is met poppetjes, 
die moeten denk ik de eerste twee 
artikelen van de universele rechten van 
de mens verbeelden. Volgens de om-
schrijving moeten die erop staan. Een 
hele grote eik op deze plek had ik zelf 
overigens ook erg mooi gevonden!”

De Noorderling tegen 
Berkel aan
De poepende schaatser van Henk Visch 
op de grens van Pijnacker en Lansinger-
land heet officieel ‘De Noorderling’  
en verbeeldt een gebogen wandelaar,  
onderweg naar huis, net als de passeren-
de auto’s.  Marion Spierenburg vindt 
het beeld een echte blikvanger bij de 
saaie rotonde. “Het is een apart kunst-
werk. Ik heb nog nooit iemand zo zien 
poepen, alleen een koe! O, het ís ook 
geen poepende man. Ik vind het  toch 
leuk!”
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Meer weten over de kunst  
in Pijnacker-Nootdorp? 
Op http://pijnacker-nootdorp.kunst-
wacht.nl/ vind je alle informatie over 
alle 59 kunstwerken.
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Sociaal en dorps 
  in een nieuwe wijk

Gevarieerd aanbod
De winkeliers zijn heel betrokken bij 
het geheel en dat wordt uiteraard 
bevorderd door de overzichtelijke en 
relatief beperkte omvang van het win-
kelcentrum. Het mooie is dat het een 
buurtwinkelcentrum is maar dat dit 
toch alles in huis heeft wat een ‘buurt’ 
nodig heeft: een grote mooie Albert 
Heijn, een goede Gall & Gall, een prima 
Etos, een warme ambachtelijke bakker 
als Rijnbeek, een Optieker met oog 
voor mensen, een mooie en gezellige 
bloemen- en plantenzaak die MR Flowers 
heet, een moderne Tandartspraktijk 
met de naam Keijzershof, een gezellige 
Hair App, een prima Primera voor tijd-
schriften en rookgerei, een Kwalitaria 
met heerlijke zitgelegenheid binnen 
en buiten, een aantrekkelijke Japanse 
sushizaak en natuurlijk Stomerij & 
Naaiatelier Glozzy. Het is echt een 
stevig en gevarieerd pakket. 

Het draait steeds beter
“Het winkelcentrum draait steeds 
beter”, zeggen Ronald Lindenburg van 
Optieker en Lieke van der Burg van 
MR Flowers. Ronald vormt overigens 
een tweekoppig bestuur met warme 
bakker Mark Rijnbeek. 
Lieke en Ronald vertellen dat het er 
allemaal dorps en gemoedelijk aan 
toe gaat op het Hoefbladplein dat in 
de winter en zomer gezellig wordt 
aangekleed door MR Flowers. Er 
zijn ook voortdurend acties. De Sint 
kwam er aan, met Kerstmis was er een 
wensactie en een kleurplaatactie voor 
kinderen, enzovoort. Er is voortdurend 
reuring. Alle winkelpanden zijn bezet 
en de winkels doen het allemaal goed. 

Sociaal contact
Woonzorgcentrum De Weidevogelhof 
is dichtbij en de bewoners vinden het 
heerlijk om even gezellig een rondje 

te lopen en hier en daar een praatje 
te maken. De winkeliers spelen daar 
goed op in en staan open voor sociaal 
contact. “Er zijn mensen die helemaal 
geen bril of lenzen nodig hebben maar 
hier wel even hun levensverhaal komen 
vertellen. Dat is toch mooi”, zegt 
Ronald Lindenburg. 

Perfecte bereikbaarheid
Onlangs bestond het winkelcentrum 
alweer vijf jaar en dat is gevierd met 
Frozen die heel veel belangstelling 
trok. Het winkelcentrum heeft ook 
zonder Frozen aantrekkingskracht tot 
ver buiten Pijnacker-Zuid. De mensen 
komen overal vandaan, ook vanwege 
de perfecte bereikbaarheid en de 
prima gratis parkeergelegenheid. De 
eerste twee uur zijn gratis. Wat ook 
heel goed werkt, is de combinatie van 
het winkelcentrum met het gezond-
heidscentrum. Het dorpse en het 
persoonlijke, dat spreekt veel nieuwe 
en oude bewoners aan! 

De winkeliers van het Hoefbladplein in de nieuwe wijk Keijzershof vormen 

een goed samenwerkende eenheid en hebben er lol in dat het buurtwinkel-

centrum per winkel en als geheel zo lekker loopt. Dit buurtwinkelcentrum 

lijkt wel een beetje de sociale dorpse functie te hebben overgenomen van het 

grote winkelcentrum in de kern van Pijnacker. En dat in een nieuwe wijk.
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Winkelcentrum Keijzershof 
Pijnacker

“ Het winkelcentrum 
heeft een sociale 
dorpse functie en  
dat in een nieuw-
bouwwijk!” 

Natuurlijk winkelen 

we in Pijnacker-Nootdorp
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“ De perfecte bereikbaarheid, gratis  
parkeergelegenheid en de dorpse en  
persoonlijke sfeer maken ons winkel- 
centrum bijzonder aantrekkelijk!”



Van der Valk Den Haag – Nootdorp: gastvrij,  
duurzaam, innovatief en toekomstgericht.
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“ Je beste  

gast  
              is je  
terugkerende gast!”



“Voortdurend je concept tegen het 
licht houden, alert zijn op ontwikke-
lingen, de markt goed kennen en ver-
kennen, inspelen op wensen en ideeën 
van gebruikers, bezoekers en klanten. 
Ook mensen verrassen en proberen 
hun verwachtingen waar te maken. 
Sterker nog: hun verwachtingen 
overtreffen. Dat zijn enkele belangrijke 
uitgangspunten in de werkwijze en de 
bedrijfsfilosofie bij Van der Valk in het 
algemeen en natuurlijk ook bij ons ho-
tel in Nootdorp. Gastvrijheid in optima 
forma. Dankzij de uitbreiding kunnen 
we onze gasten nog meer bieden dan 
ze al van ons gewend zijn”, vertellen de 
bedrijfsleiders, broer en zus Ted en Effy 
van der Valk, met trots.

Nieuwe fase
Hotel Van der Valk Den Haag – Noot-
dorp staat inmiddels al ruim 10 jaar op 
de bekende, markante plek bij ‘de in-
gang’ van Pijnacker-Nootdorp langs de 
rijksweg A13, de spoorlijn Den Haag-
Utrecht en nabij de op- en afritten. 
Vele tienduizenden mensen hebben 

via Van der Valk kennis gemaakt met 
de gemeente en de omgeving. Ted en 
Effy: “Voor onder andere vergaderin-
gen, bijeenkomsten, feesten, congres-
sen, ons restaurant, enzovoort. Voor 
zowel bedrijfs- als particuliere klanten 

blijken we een zeer gewaardeerd 
hotel. Inspelen op wensen van klanten 
en alert zijn op ontwikkelingen in de 
markt betekende dat we ruim twee 
jaar geleden de plannen ontwikkelden 
voor wat we zijn gaan noemen Van der 
Valk Nootdorp 2.0. Fase 1 is afgerond. 
We gaan nu voor het vervolg.”

Nieuwbouw
Waar bestaat de nieuwbouw uit? 
“Aan de zijkant is een nieuwe ‘toren’ 
gebouwd met maar liefst 50 extra 
kamers en 3 luxe suites. Op het gehele 
dak is een extra verdieping aange-
bracht en is een zwembad aangelegd 
met riant uitzicht over de gehele 
omgeving. Verder bevinden zich daar 
een ultra moderne wellness- en fitness-
ruimte met onder andere sauna, infra-
rood cabines en een haman. Zo spelen 
we in op wat gasten willen. Vooral bij 
slechter weer willen ze vermaak en 

Van der Valk Den Haag – Nootdorp: gastvrij,  
duurzaam, innovatief en toekomstgericht.

Net als bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp staan ook bij het hotel Van der 

Valk Den Haag – Nootdorp, gevestigd aan de Gildeweg, begrippen centraal 

als duurzaamheid, gastvrijheid, innovatief denken en toekomstgericht  

handelen. Begin dit jaar opende het hotel in Nootdorp een nieuwbouw  

gedeelte en binnenkort start de re-styling van het eerder gebouwde 

hoteldeel en het restaurant.
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Waar komt de toekan vandaan?
Een van de meest gestelde vragen aan de familie Van der Valk is al jaren 
de vraag naar het waarom van de toekan als logo. Ted en Effy van der Valk 
weten het antwoord: “Martien Valk senior – onze overgrootvader – startte 
in 1939 het bekende hotel-restaurant De Gouden Leeuw hier dichtbij, tussen 
Leidschendam en Voorschoten. Na de Tweede Wereldoorlog kocht hij het 
vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn en had hij plannen om voor al zijn 
kinderen een eigen hotel te bouwen. Vanwege de herkenbaarheid was een 
logo nodig. Zo vlak na de oorlog lag een valk als logo uiteraard zeer gevoe-
lig. Avifauna had de toekan als logo en die werd het dus. Een toekan is een 
mooie, grote, tropische vogel, een vrolijk beest, een gezellig beest, dat past 
veel beter bij ons. Wij vullen het aan en zeggen wel eens: Van der Valk is een 
goed hotel waar je altijd naar toe-kan!”

“ De markt goed in de gaten houden en erop in spelen.”



Respect voor elkaars werk. Team 
Toekan noemen we het. Regelmatige 
teambuildingssessies versterken onze 
onderlinge band. Zo gaan we voor 
de teamgeest bijvoorbeeld bijzon-
dere dingen doen als kickboksen en 
mudrunning. Geweldig die onderlinge 
saamhorigheid en gezonde rivaliteit. 
Wat is er mooier dan proberen te win-
nen van je baas? En vooral: uiteindelijk 
komt alles de sfeer in het hotel en de 
collectieve inzet voor onze gasten ten 
goede.”

Persoonlijk contact
Zowel nieuwe als vaste gasten zijn 
natuurlijk welkom. “Je beste klant 
is de terugkerende klant. Hij is een 
soort ambassadeur. Mond-tot-mond 
reclame is je beste reclame. Daar zijn 
we heel scherp op. Tot het laatste mo-

ment alert zijn en zorgzaam zijn voor 
je gast. Als het ontbijt vlak voor het 
vertrek perfect is, blijft dat in positieve 
zin ‘tussen de oren’ zitten. Als onze 
medewerkers aan de receptie er bij het 
uitboeken nog een vriendelijk woordje 
aan toevoegen heeft dat bijzondere 
meerwaarde. Tevredenheid van gasten 
zit hem soms in kleine zaken. Daar-
om zijn wij dagelijks zichtbaar in ons 
bedrijf aanwezig.  We kennen veel 
mensen, zeker onze vaste gasten. We 
hechten er waarde aan mensen even 
de hand te schudden, even een praatje 
te maken. Die manier van werken is 
kenmerkend voor Van der Valk. Het is 
ons in onze opvoeding meegegeven. 
Onze ouders en grootouders kregen 
het ook mee van hun ouders! Persoon-
lijk contact en merkbare interesse zijn 
belangrijk.”

ontspanning binnen het hotel. Van ge-
nieten op je kamer, heerlijk ontbijten 
en dineren in het restaurant tot en met 
ontspannen in de wellness of de fit-
ness. Het spreekt voor zich dat we op 
basis daarvan ook het oudere deel van 
ons hotel aanpassen aan de nieuwste 
wensen. Dat betekent dat alle huidige 
kamers gemoderniseerd worden. Ook 
de entree, de receptie, de bars en 
het restaurant (met een brasserie en 
life-cooking) ondergaan die face-lift. 
Alles is zorgvuldig gepland. Gasten zul-
len er nauwelijks hinder van ondervin-
den. Een soort geruisloze operatie. Als 
het geheel klaar is, zijn we een van de 
modernste Van der Valk hotels! Daar 
mogen we best trots op zijn. ”

Trots
Die trots delen Ted en Effy van der Valk 
graag met alle medewerkers. “Onze 
mensen komen uiteraard uit Pijnac-
ker-Nootdorp maar ook uit de regio. 
Van belang is dat iedereen beseft 
dat we met elkaar het succes van dit 
hotel bepalen. Voortdurend letten 
we daar op. We vormen één team: 
huishouding, keuken, bediening. Onze 
medewerkers waarderen elkaar. Dat is 
onze kracht. Er is wederzijds respect. 

Een hotel met een groen hart 
Duurzaamheid is een belangrijk aandachtspunt bij Van der Valk. Afval wordt 
gescheiden. Organisch afval wordt niet weggegooid maar gebruikt als 
grondstof voor bio-energiecentrales. Naast grote innovaties op het gebied 
van energieopwekking en recycling omvat het MVO (Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen) programma van de hotelketen honderden kleine verbe-
teringen die de hotels de hoogste Green Key waardering hebben opgeleverd: 
het Green Key gold certificaat.

“In onze hotels maken wij vrijwel uitsluitend gebruik van LED verlichting. De 
moderne LED lampen zijn zuinig in energieverbruik en geven sfeervol licht. 
Een ideale combinatie voor onze moderne hotels. Wij doen er alles aan om 
onze energie met een zo hoog mogelijk rendement te gebruiken en op te 
wekken. Zo hergebruiken we bijvoorbeeld de warmte die vrijkomt bij het 
opwekken van onze elektriciteit. Bij onze hotels kunnen mensen ‘onder het 
genot van een kopje koffie’ hun elektrische wagen opladen.”

“ We zijn trots op onze  
medewerkers en we  
vormen één team:  
Team Toekan noemen  
we het.”

22 NatuurlijkPN.nl

“ De verwachting  
van gasten  
proberen te  
overtreffen.”



Veel mensen in Pijnacker-Nootdorp weten het niet, maar 
in het Bieslandse Bos is, niet ver van de Tweemolentjes- 
vaart en het Hazepad, een Openlucht Amfitheater. Hier 
kunnen zeker driehonderd mensen zitten en worden 
voorstellingen gegeven vanaf een drijvend podium. Hoe 
bijzonder is dat! Natuur en cultuur ontmoeten elkaar hier 
en vloeien op de waterspiegel in elkaar over.

Extra bijzonder is dat het in Pijnacker-Nootdorp nog te  
onbekend is terwijl de Bewonersorganisatie Buren van de 
Bras er regelmatig gebruik van maakt. Jaarlijks is er een 
zomerconcert en in juni van dit jaar was er een grote theater-
voorstelling vanaf een drijvend podium. 

Theater in de vrije natuur
Drijvende kracht achter dit geheel is Walter van Krieken die 
ontzettend actief is bij Buren van de Bras. Hij zou het prach-
tig vinden als het Amfitheater ook in Pijnacker-Nootdorp 
meer gaat leven. “Het is grondgebied van Pijnacker-Nootdorp 
al is dat verder niet zo van belang. Het gaat er om dat het 
een heel bijzondere plek is en een voorziening met unieke 
mogelijkheden. Wat is er nou mooier dan een mooie muziek- 
uitvoering of een theaterstuk in de vrije natuur”, zegt de 
51-jarige Walter van Krieken die met zijn echtgenote en hun 
drie kinderen van elf, dertien en vijftien met heel veel plezier 
in de omgeving van het Bieslandse Bos woont. 

Samen genieten van de natuur
Walter doet veel wijkwerk. “Ik heb ontdekt hoe waardevol 
het is om iets voor de samenleving te doen. Het klinkt zwaar 
maar door dit werk heb ik ook het kind in mezelf weer terug-
gevonden. We zijn heel actief met onze bewonersorganisatie 
en je merkt ook hoe verbindend gezamenlijke bewoners- 
activiteiten zijn. En dat kan van alles zijn: van een speurtocht 
door het bos tot een kerstfeest. Heel veel mensen zijn bereid 
om mee te werken en je trekt mensen de natuur in die daar 
anders niet zouden komen. Die zeggen dan: wow, een bos, 
wat leuk.”

Als het aan Walter ligt, wordt er nog veel meer gebruik 
gemaakt van het Amfitheater. “Een idee zou kunnen zijn om 
het drijvende podium van mei tot september in het water te 
laten liggen, zodat organisaties er in de zomer gebruik van 
kunnen maken voor concerten, voorstellingen, van alles. Het 
criterium zou voor mij wel zijn dat natuur en cultuur elkaar 
moeten versterken. De fazant of de vogel die je ’s morgens 
om acht uur ziet, moet je ’s middags of ’s avonds ook nog 
tegen kunnen komen. De natuur mag niet verstoord worden, 
maar als je heldere afspraken maakt en regels stelt, dan 
hoeft dat geen probleem te zijn. We hebben in het verleden 
wel eens het hele bos gebruikt voor een voorstelling. Het is 
een unieke voorziening die altijd beschikbaar is, ook als het 
regent.” 

On-Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp 

In de rubriek On-Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp belichten we 
zaken die zo verrassend zijn dat ze niet natuurlijk voortvloeien 
uit wat Pijnacker-Nootdorp van nature is. 

Een heel eenvoudig Openlucht Amfitheater in een  
bosgebied aan de rand van de Bieslandse Polder van  
Delfgauw is zo’n ‘zaak’. Wordt het Amfitheater  
met drijvend podium dé plek voor zomer- 
concerten en andere openluchtvoorstellingen? 

Amfitheater Bieslandse Bos:  
natuur ontmoet cultuur!  
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   Het leven nergens zo 
echt als in zijn eigen dorp

Na enig overleg met zijn ouders en 
broer met wie hij in New York vakantie 
vierde, besloot Bas contact op te nemen 
met het bureau. Wat volgde, was een 
contract dat nog even stevig werd 
gescreend door pa Paul en broer Koen. 

De wereld rond
Dat was de start van een heftige car-
rière als topfotomodel die Bas langs 
verschillende wereldsteden voerde: 
Sjanghai, Peking, Tokio, Milaan, Parijs, 
Londen, Taipei en Bangkok. Bas werkte 
met meerdere bureaus voor tal van 
topmerken – zoals Hugo Boss – en kan 
uren vertellen over zijn belevenissen. 
Hij maakte feesten mee met Justin 
Bieber en zat aan één tafel met Jean 
Claude van Damme. 

Gezellig in De Guyter
Het mooie aan Bas is dat hij volledig 
zichzelf gebleven is. Terug in Pijnacker- 

Nootdorp stond en staat hij meteen 
weer achter de bar bij Café De Guyter 
gezellig te doen tegen alles en iedereen. 
Daarnaast is hij ook sterk maatschap-
pelijk betrokken! Via verwikkelingen 
in Bangkok waar hij een rijke Mexicaan 
ontmoette, is hij nu bezig met een 
onderwijsproject inclusief de bouw 
van een school in Querétaro, een stad 
ten noordwesten van Mexico Stad. 
De studie International Studies aan 
de Universiteit Leiden in Den Haag 
neemt hem nu in beslag: die studie wil 
hij zo snel mogelijk afronden zodat hij 
kan doorpakken met de projecten in 
Mexico. 
Het modellenwerk ligt daarom nu even 
stil en het kan zijn dat het stil blijft 
liggen omdat het wereldje hard en snel 
is. Je bent snel uit beeld. Het voordeel 
van Bas is dat hij diverse hechte vriend-
schappen heeft opgebouwd en dat 
‘grote jongens’ hem zelfs missen.
 
Mooiboy
Het is heel grappig dat Bas een enorm 
open en vriendelijke uitstraling heeft 
en dat de modelfotografie van nu he-
lemaal gebaseerd is op strak, zakelijk 
en zelfs chagrijnig of boos. Waarom 
die modellenagent hem in New York 
in de kraag greep, kan Bas slechts 
vermoeden: strakke kaaklijn, blond 
haar, blauw ogen, goed voorhoofd, 
wenkbrauwen en zo zijn er misschien 
nog wat aspecten te noemen. Onze 
fotograaf Victor van Leeuwen vat  
het kort samen: mooiboy. Bas moet 
er hartelijk om lachen. “Ik heb van het 

leventje geleerd hoe divers mensen 
zijn en hoe verschillend mensen tegen 
het leven kunnen aankijken. Het was 
tot nu een mooie tijd en ik heb nergens 
spijt van. Maar het is voor mij altijd een 
feestje om terug te zijn in Pijnacker- 
Nootdorp. Hier zijn mijn vrienden, hier 
is het echte leven en is iedereen gelijk. 
Bij De Guyter en nog meer bij Oliveo, 
mijn voetbalcluppie. Het gaat er niet 
om wat je doet en verdient, maar om 
wie je bent.”

De 25-jarige Pijnacker-Nootdorper Bas Gelton heeft een paar roerige  

jaren achter de rug. Hij stond op Time Square in New York een sigaretje  

te roken toen hij van achteren letterlijk bij zijn nek gegrepen werd.  

Het leek een overval maar het viel mee: een man gaf hem een kaartje  

van een modellenbureau. 
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Topmodel Bas Gelton

“ Het is altijd een  
feestje om terug  
te zijn in Pijnacker- 
Nootdorp.”
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“ Voor een leuke 
avond hoef je het 
dorp niet uit.”



Zin in een
feestje? 
Hier moet je zijn! 

Je hoeft je niet te vervelen in Pijnacker- 
Nootdorp. Zin in een partijtje pool? 
Dijkje Nootdorp is zeven dagen per 
week tot in de late uurtjes open. 
Drankje doen? Loop binnen bij Café 
M’n Broer, Café de Guyter of een van 
de vele stamkroegen. Dansen? Kan 
heel goed tijdens de 70s, 80s, 90s 
parties die Grand Café De Drie Heeren 
en Partycentrum Het Witte Paard 
organiseren. Disco niet je ding? DJs 
als Jeroen Post (SLAM! FM) en Bass’R 
draaien geregeld een plaatje bij eerder-
genoemde kroegen. “Je kunt het in 
Pijnacker-Nootdorp qua uitgaan zo gek 
maken als je zelf wilt. Alles is binnen 
handbereik,” bevestigt Damien van 
Herk. Wat maakt hem een autoriteit 
op dit gebied? De 27-jarige is geboren 
en getogen in Pijnacker-Nootdorp en 
heeft jarenlang biertjes staan tappen 
achter de bar van Café de Guyter. Dat 
smaakte naar meer en tegenwoordig 
brengt hij Heineken aan de man in zijn 
rol als vertegenwoordiger. 

Ons kent ons 
“Het uitgaansleven in Pijnacker- 
Nootdorp is heel gemoedelijk,” aldus 
Damien. “Het maakt niet uit waar je 
naartoe gaat, de aanwezige mensen 
maken het gezellig. Bijzonder is het ‘ons 
kent ons’-gevoel.” Maar, wanneer je 
ergens nieuw bent komen wonen of  
wilt gaan wonen kan ‘ons kent ons’  
een tikkie intimiderend klinken. Niet 
iets om je zorgen over te maken in 
dit durp volgens Damien. “Een vriend 
van mij wilde een huis kopen in de 
omgeving. Samen met zijn vriendin is 
hij in allerlei plaatsen de horecazaken 
afgegaan. De sfeer in de restaurants 
en kroegen gaf de doorslag om voor 
Pijnacker-Nootdorp te kiezen.” 

Altijd iets te doen  
Waar in de meeste steden uitgaans- 
gelegenheden massaal om dezelfde  
tijd sluiten, is in deze gemeente altijd 
wel iets te doen. Damien: “Gelukkig 
heeft Pijnacker-Nootdorp ervoor  

gekozen de horeca vrije openings- 
tijden te geven. Erg fijn, ook voor  
de sfeer op straat: mensen gaan 
gefaseerd naar huis. Logistiek gezien  
is uitgaan in je eigen dorp sowieso  
heel makkelijk; je hoeft geen rekening 
te houden met het openbaar vervoer, 
maar stapt gewoon op de fiets of  
wandelt.” Nee, voor een leuke avond 
uit hoef je volgens Damien echt  
– maar dan ook écht – het dorp niet 
uit. “Mensen mogen het mij vertellen 
als ze hier iets missen, maar volgens 
mij is in Pijnacker-Nootdorp voor  
iedereen wat te doen.” 

Vergeet de stad. Pijnacker-Nootdorp is the place to be voor een leuke avond 

uit. Gezellige kroegen, geen vaste sluitingstijden en toffe parties. En na 

één – of vijf – biertjes struikel je een paar keer en lig je in bed. Nog aan het 

twijfelen? Vertegenwoordiger bij Heineken en voormalig barman Damien 

van Herk (27) vertelt je waarom je het dorp écht niet uit hoeft.  

Uitgaan in Pijnacker-Nootdorp 

“ Gewoon met de  
fiets of lopend naar 
de dorpskroeg.”
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Een ideale mix van 
klassiek & modern 

Exclusief en sfeervol wonen 
in Ackerswoude

De verschillende woningtypen zijn zo 
gewild dat meer dan de helft van de 
geplande duizend woningen of al klaar 
is of in aanbouw. De woningzoekenden 
komen vanuit Pijnacker-Nootdorp zelf 
en de regio. Ook opvallend veel jonge 
mensen uit de kern Nootdorp hebben 
Ackerswoude ontdekt.
  
Exclusieve woningen 
Ackerswoude is een ideale mix van 
klassiek en modern. Dat komt mooi 
tot uiting in de exclusieve woningen, 

waaronder de Landrijk Cottage-wonin-
gen die door Houweling Architecten 
uit Bleiswijk zijn ontworpen in op-
dracht van de bouwcombinatie ABB/
Schouten. Architect Jan Houweling is 
gepast trots op deze prachtige wonin-
gen met een klassieke rieten kap die 
perfect harmonieert met de moderne 
woning die daaronder schuil gaat. “Wij 
hebben als bureau de nodige erva-
ring met het bouwen van vrijstaande 
woningen voor particuliere opdracht-
gevers en proberen elementen daaruit 

Ackerswoude heeft alles ‘in huis’. De nieuwbouwwijk biedt een grote variatie 
aan verschillende woningtypen. De architectuur is gevarieerd en origineel 
door de verschillende woonstijlen, zoals de Cottage-stijl en Chalet-stijl. Het 
is alles behalve een eenheidsworst van rechte rijen woningen en straten die 
sprekend op elkaar lijken. De vormgeving is speels en kleurrijk. En dat alles in 
een wijk nabij het centrum van de kern Pijnacker en dichtbij de RandstadRail 
naar Den Haag en Rotterdam. 

Van boven naar beneden:  
Ackerswoude Brink en twee stijlen 
Ackerswoude Landrijk.
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Woonwijk Ackerswoude
Op een steenworp afstand van het levendige centrum van Pijnacker ligt de 
sfeervolle nieuwbouw woonwijk Ackerswoude. De nieuwe wijk met haar 
karakteristieke woningen begint al aardig vorm te krijgen. Of dat nu de 
meer exclusieve woningen zijn in kleine hofjes van Landrijk, de woningen in de 
dorpse straatjes van Brink of de eigentijdse woningen op de vrije kavels: de wijk 
heeft een prettige uitstraling en een authentieke sfeer. Dit is te danken aan het 
gevarieerde karakter, de hoogwaardige kwaliteit en bijzondere architectuur. 
Dit wordt ook doorgezet in de nog nieuw te ontwikkelen gebieden. De ligging 
is natuurlijk ook ideaal: vlak bij het centrum van Pijnacker en de RandstadRail 
halte. Winkels en voorzieningen liggen letterlijk op loopafstand!

“ Wat is er mooier dan een woning ontwerpen die 
helemaal klopt in de ogen van de bewoners.” 

Natuurlijk wonen we gezellig in Pijnacker-Nootdorp



in Landrijk Cottage toe te passen. Een 
voorbeeld daarvan is: een woonkeuken 
aan de tuinzijde. Veel mensen vinden 
dat ideaal.”

Vrij wonen in een woonwijk
De familie Voskamp woonde al met 
veel plezier in de kern Pijnacker, 
in Rietlanden/Tolhek, maar wilde 
graag een volgende stap maken: een 
vrijstaande woning geheel naar eigen 
smaak op een vrije kavel. “We hadden 
steeds woonwensen die niet binnen 
de regels pasten en toen zagen we dit 
project aan de Brink van Kruimeltje. Ik 
droomde altijd al van een huis met een 
rieten dak en de combinatie van het 
riet met de witte buitenmuren vonden 
we meteen geweldig”, zegt bewoon-
ster Nathalie Voskamp, mede namens 
echtgenoot Danny en hun twee zonen, 
Matz van zestien en Ties van twaalf. 

“Toen we het huis kochten, was het  
in aanbouw – de fundering lag er  
net – maar toch konden we zo onge-
veer al onze wensen nog inbrengen, 
zodat het voor ons echt een droom-
huis is geworden. Het mooiste vind 
ik zelf dat je helemaal vrij woont en 
toch in een woonwijk. We hebben ook 
in de middle of nowhere gewoond in 
een prachtig huis, maar je zag nooit 
iemand en er gebeurde niks. Dit is veel 
gezelliger.” 

Het klinkt architect Jan Houweling als 
muziek in de oren. Wat is er mooier 
dan een woning ontwerpen die hele-
maal klopt in de ogen van de bewoners? 
“Het mooie van ons vak is dat je iets 
maakt dat mooi én functioneel is. Dat 
geldt voor een woning op zich maar 
ook voor een hele straat of wijk. Het 
is mooi en functioneel om op de hoek 
van een straat accenten aan te brengen, 
zoals een rieten kap of een hoogte- 
element. Dat is alleen al handig voor 
de visite. Bij dat huis met dat rieten dak  
dat. “Mensen die ons komen bezoeken, 
hoeven nauwelijks te zoeken en rijden 
recht op het huis af!”   

Bewoonster Nathalie Voskamp en architect Jan Houweling

“ Het mooiste vind  
ik dat je helemaal  
vrij woont en toch  
in een woonwijk.” 
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Wonen in Ackerswoude Landrijk
Ackerswoude Landrijk laat zich kenmerken door een groene, ruimtelijke sfeer 
waarin de voortuinen van de woningen worden begrenst door fraaie beuken-
hagen en gelegen zijn aan rustige kleinschalige erfjes waar de auto slechts 
te gast. De hofjes zijn intiem en sfeervol, en hebben een landelijke en luxe uit-
straling gekregen in twee verschillende stijlen. Dat zijn de Cottage-woningen 
van Houweling Architecten. Daarnaast is de karakteristieke Chalet-stijl ont-
worpen door Remco Veerbeek van ZVA. “We hebben de goot lager gemaakt, 
veel hout gebruikt en we hebben versieringen aan de gevels gemaakt. Bij het 
ontwerpen van deze woningen hebben we inspiratie gehaald bij de wonin-
gen uit Pijnacker die rond 1900 zijn gebouwd”, aldus Remco. In Ackerswoude 
Landrijk komen nog geregeld verschillende type woningen in de verkoop. 



Een boot bouwen op zonne-energie. Een uitwendig skelet ontwerpen  

zodat mensen met een dwarslaesie weer lopen. Met een wagen op zonne- 

energie 3000 kilometer door Australië rijden. Met een ‘fiets’ een snelheid 

behalen van 134 kilometer per uur. Raceauto’s en motoren bouwen die 

rijden op elektriciteit, waterstof of bio-ethanol. In een ‘buis’ in een uur naar 

Parijs reizen. 

TU-studenten uit Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw vestigen 

                                                    innova tie en duurzaamheid 

Het zijn enkele voorbeelden van 
‘dagdromen’ die studenten van de TU 
Delft jaarlijks realiseren in de zogeheten 
D:DreamTeams. Ook studenten uit 
Pijnacker-Nootdorp zijn er bij betrokken. 

“Technische hoogstandjes maken, in-
novatief optimaal presteren en vooral 
werken aan duurzaamheid en duurzame 
oplossingen vormen hun motivatie”, 
vertelt DreamHall-manager Frans van 
der Meijden. “De naam D:DreamTeam 
komt van Delft: Dream Realisation of 
Extremely Advanced Machines. De 
teams werken in de D:DreamHall aan 

de Stevinweg 4 op de campus van 
de TU. Enthousiasme, optimaal met 
techniek bezig willen zijn, je in willen 
zetten voor een ‘betere wereld’ en een 
winnaarsmentaliteit zijn enkele kwalitei-
ten van de teamleden. Er zijn in en rond 
deze hal zestien teams ondergebracht. 
Ieder jaar begint een nieuw team 
opnieuw aan de uitdaging. We blijken 
succesvol en hebben in de afgelopen 
15 jaar al heel wat wedstrijden gewon-
nen en wereldrecords gehaald. De 
prestaties van Hyperloop en de Nuna 
Solarwagen zijn bekende voorbeelden. 
Jaarlijks zijn ongeveer 600 studenten 
op deze wijze actief. Buitengewoon 
leerzaam om in teamverband taken te 
verdelen, verantwoordelijkheden te 
krijgen en te dragen en met elkaar te 
presteren.“ 

Elektrische raceauto
Pijnackernaar Tim Swank (23, 5e jaars) 
is ‘Chief Engineer’ bij het Formula Stu- 
dent Team Delft: “Formula Student 
telt wereldwijd meer dan 600 teams 
en is een van de grootste ontwerp-
competities in de wereld. Door het 
bouwen van een elektrische raceauto 
verkrijgen studenten praktische kennis 
en project management ervaring. Ons 
team hoort tot de wereldtop en heeft 
als doel om de meest prestigieuze 
competitie in Duitsland te winnen. 
Onze vier-wiel aangedreven auto gaat 
van 0-100 km/u in 2.1 seconden en pro-
duceert genoeg downforce om met 
meer dan 3.5G door een bocht te gaan. 

Vorig jaar ben ik coureur geweest en 
dat is echt een geweldige ervaring. 
Ik zit bij het team omdat ik een groot 
autosport fan ben en dit teamwerk een 
zeer goede manier is om praktische 
ervaring op te doen. Op de universi-
teit wordt vaak een opdracht voor je 
uitgestippeld en blijft het bij theorie. 
Met Formula Student bepaalt het team 
volledig zelf hoe we ons project het 
best kunnen aanpakken en hoe we de 
beste auto kunnen bouwen. Dat doen 
we binnen een jaar en daarom is de 
tijdsdruk enorm, dat levert veel moei-
lijke afwegingen op. Als chief engineer 
ben ik eindverantwoordelijke voor alle 
technische aspecten van de auto.” 

Exoskelet
Roy Arriëns uit Delfgauw (22, 5e jaars) 
is als ‘Electrical Engineer’ betrokken 
bij Project March: “Dit DreamTeam zet 
zich in om een exoskelet te ontwerpen 
en te bouwen: een robotisch harnas 
voor mensen met een dwarslaesie. Mijn 
persoonlijke drijfveer om bij te dragen is 
de mogelijkheid mijn opgedane, techni-
sche kennis te gebruiken om mensen 
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Dagdromen waarmaken met je D:DreamTeam

“ De wereld laten  
zien dat je energie-
neutraal kan  
varen en rijden.”

wereldrecords dankzij



TU-studenten uit Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw vestigen 

                                                    innova tie en duurzaamheid 
te helpen door de integratie tussen 
mens en techniek. Een grote inspira-
tiebron is mijn zus, die sinds haar ge-
boorte met een beenprothese loopt. 
Dit motiveert mij extra om mensen te 
kunnen helpen om dankzij techniek 
sterker door het leven te gaan.” 

Ferran van Kan (23) uit Pijnacker is 
mede-verantwoordelijk voor ‘Chassis 
Shape Design’ bij het DUT - motor-
team: “Ik zit in het team omdat ik 
geïnteresseerd ben in motorsport en 
graag werk aan een groot project. Het 
speciale is dat het project van ontwerp 
tot productie binnen één jaar gebeurt, 
daarmee leer je dus in korte tijd heel 
veel. Bovendien is de uitdaging en 
sfeer binnen het team zeer positief.” 

Solar Boat
In het Solar Boat Team is de Nootdorpse 
Mariëtte Schönfeld (21, 4e jaars), actief 
als ‘Height control Engineer’. “Ik wilde 
me verbreden om kennis en vaardig-
heden in een ander vakgebied te leren 
en te ervaren hoe het is om in een mul-
tidisciplinair team te werken. Ik werk 
nauw samen met mensen met allerlei 
achtergronden en persoonlijkheden. 
Hierdoor leer ik mezelf beter kennen 
en leer ook beter communiceren. 
Uiteindelijk kan je niet elk stukje van 
de boot begrijpen, maar je wilt wel dat 
alle onderdelen samenkomen tot een 
winnend geheel. Hiermee wil het team 
aan de maritieme sector laten zien dat 
energieneutraal varen mogelijk is, om 
uiteindelijk deze sector te inspireren 
zich hier meer mee bezig te houden. 
Ik hou me bezig met de software voor 
de hoogteregeling van de boot. Deze 
software berekent de optimale confi-
guratie voor de vleugels die autonoom 
worden bediend. Als deze software 
goed werkt, zal de boot stabiel én snel 
varen. We willen dit jaar de wedstrijd 
winnen en als snelste zonneboot ooit 
het Engelse Kanaal over steken.” 

NatuurlijkPN.nl 31

Natuurlijk 
duurzaam & innovatief



Het enthousiasme spat er vanaf! Piet Vergeer, eigenaar van het Witte Paard 

in Nootdorp en organisator van vele lokale evenementen, is afgelopen 

zomer in Zuid Afrika op vakantie geweest en heeft daar inspiratie opgedaan 

voor zijn bedrijf. “Ik ben al lang ondernemer maar nog steeds wil ik horeca- 

trends signaleren en ze het liefst voor blijven. Daar ben ik continue mee 

bezig, ook op vakantie. Dat houdt nooit op.” 

Toen rondom de voetbalvelden in het 
centrum van Nootdorp een drafbaan 
werd aangelegd begon de vader 
van Piet Vergeer op verzoek van een 
wethouder in 1960 op de plek waar 
nu Winkelcentrum Parade staat een 
partycentrum.“Er waren twee voet-
balvelden en een kantine maar geen 
echte horeca. Over de kleedkamers 
is toen een witte horecagelegenheid 
gebouwd. We runden ook de voetbal-
kantine van RKDEO beneden. De voet-
balclub heeft in 1965 honderd meter 
verder een eigen clubhuis gekregen.”

Familiebedrijf
Dat de horeca bij de familie Vergeer in 
het bloed zit, is wel duidelijk. “Ik kom 
uit een echte horecafamilie. Als kind 
moest ik meewerken in het partycen-
trum van mijn ouders. Vanaf 1980 werd 
ik bedrijfsleider en sinds 1990 eigenaar. 
Net als bij het eerste bedrijf van mijn 

vader, het Blesse Paard in Stompwijk, 
is ook het Witte Paard een familiebedrijf. 
Al onze vijf kinderen werkten hier. Twee 
plus onze schoonzoon werken hier nog 
steeds. Onze oudste dochter en een 
zoon werken bij een kinderdagverblijf en 
als autorijschoolhouder. Onze andere 
zoon werkt bij buurhotel Van der Valk. 
Mijn schoonzus Manon werkt hier zo’n 
25 à 30 jaar als gastvrouw. Een grappig 
misverstand is dat men denkt dat Manon 
mijn vrouw is omdat ze dezelfde achter-
naam draagt. Mijn echtgenote Jeannette 
werkt hier ook, maar achter de scher-
men. Het hele team bestaat uit 50 man: 
10 fulltimers en de rest parttime.”

Verhuizing
“Met de komst van Winkelcentrum 
Parade kregen we de keuze tussen 
een plek aan de Dobbeplas of aan de 
Gildeweg naast de A12. De locatie bij 
een snelweg, een treinverbinding en 
station met de wetenschap dat er ook 
een hotel naast ons pand gebouwd zou 
worden, gaf bij ons de doorslag. We 
zijn blij met onze locatie.”

Nootdorpse kermisweek
Als betrokken ondernemer vindt Piet 
de saamhorigheid binnen Pijnacker- 

Nootdorp typerend voor het dorp. 
“We verzorgen al sinds jaar en dag 
tijdens de Nootdorpse feestweek, de 
kortebaan draverij en de Nootdorpse 
kermis met feesttenten en de horeca 
voor jong en oud. Sinds de komst van 
het winkelcentrum is de kermis ver-
plaatst naar de ijsbaan. Heel Nootdorp 
voorspelde het einde van de kermis, 
maar gek genoeg wordt het alleen 
maar drukker en vindt iedereen het 
fantastisch. Met 4000 à 5000 mensen 
is het succesvol te noemen. Voorheen 
liepen de feestelijkheden van dinsdag 
tot en met zaterdag. De dinsdagavond 
hebben we verruild voor de zondag-
middag, dan organiseren we een fami-
liedag met live muziek voor ouders en 
kinderentertainment. Er zijn trouwens 
heel wat liefdes opgebloeid op onze 
feestavonden.”

Veelzijdig
Dat Piet een bedrijvige ondernemer is, 
blijkt wel uit de diversiteit van dienst-
verlening die het Witte Paard biedt. 
“Vroeger trouwde heel Nootdorp in 
het Witte Paard. Maar de tijden zijn 
veranderd en de trouwmarkt ook. We 
bedienen niet alleen Nootdorp maar 
beslaan de regio Den Haag, Leiden en 

Lokale horeca- en evenemententrots  
Piet Vergeer wil trends voor blijven
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    “In Pijnacker-Nootdorp 
hangt een 
  gemoedelijke sfeer”

“ De saamhorigheid  
is typerend voor  
ons dorp.”



Lansingerland tot aan Rotterdam. In 
vijftig jaar zijn we van partycentrum 
voor bruiloften en partijen uitgegroeid 
tot een veelzijdige evenementlocatie 
met cateringfaciliteiten, bij ons óf op 
locatie. Alles voor zowel particulieren 
als bedrijven. Tevens is ook het pannen-
koekrestaurant Howdy’s ontstaan.”

Verkleed
“De afgelopen jaren zijn er helaas 
diverse evenementen gestopt in 
Pijnacker-Nootdorp. Dat is erg jammer. 
We proberen inmiddels voor elke doel-
groep een eigen feest te creëren. Af-
gelopen jaar zijn we gestart met twee 
nieuwe succesvolle evenementen: Lazy 
Sunday met live muziek en een echt 
Duits bierfeest, het Oktoberfest. Een 
geslaagd evenement aan de Dobbe-
plas dat we dit jaar gaan herhalen. 
Veel bezoekers kwamen verkleed op 
de fiets, dat was een prachtig schouw-
spel. Voor volgend jaar hebben we een 
nieuw initiatief bedacht voor jongeren 
tussen de 20 en de 35 jaar met muziek 
uit hun jeugd. Je kunt dan denken aan 
muziek uit de jaren ’90 en 2000.“

Sociaal bewogen
Piet zit nog steeds vol nieuwe ideeën 
die ook worden aangedragen vanuit 
zijn team. “Ik ben geen autoritair 
persoon. Ik vind dat iedereen zijn 
idee moet kunnen opperen. Sommige 
concepten waar ik weinig vertrouwen 
in had zijn toch een succes geworden. 
Daarom sta ik open voor andermans 
ideeën.” Sales- en marketingmanager 
David Schut, die is aangeschoven, 
omschrijft Piet: ”Iemand die met 
Nootdorp en de inwoners is begaan. 
Zowel op persoonlijk vlak als ook op 
werkgebied is hij daar heel erg mee 
bezig. Piet biedt graag een luisterend 
oor. Hij is zich bewust van zijn doel  
en wil dat op een juiste manier voor 
elkaar krijgen.”
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“ Altijd kijken waar  
behoefte aan is.  
Dat doe ik al mijn  
leven lang.”



Eigenwijs:   
 heerlijk bier van eigen bodem

Grote pannen
“Het begon er mee dat we bier gewoon lekker vonden. 
Maar we hebben allebei een technische achtergrond en we 
wilden weten hoe de techniek van het bier máken in elkaar 
stak. Dus begonnen we met een kant-en-klaar brouwblik. 
Na twee blikken waren we dat al zat en begonnen we met 
het echte werk. Twee grote pannen van zeventig liter op gas, 
echt ambachtelijk. Dat ging eigenlijk best goed. Zo goed dat 
onze vrienden vonden dat we dat bier ook maar moesten 
gaan verkopen. Dus ontwierp mijn neef Jeffrey Overvoorde 
etiketten, schreven we ons in bij de Kamer van Koophandel 
en waren we een officiële brouwerij, met alle bijpassende 
administratie”, lacht Paul. 

Lokaal te koop
“Onze biertjes zijn 100 procent biologisch; we voegen geen 
enkel chemisch middel toe. We brouwen een paar vaste bier-
tjes, het Eigenwijs Blond en Eigenwijs Zwart. Allebei te koop 
bij slijterij De Helm aan de Kerkweg. Rob Kouwenhoven, de 
eigenaar, is er helemaal enthousiast over omdat het lokaal 
is. Het leukst is een beetje experimenteren. Een bestaand re-
cept uitproberen en dan perfectioneren. Een beetje meer of 
andere gist, meer of minder suiker. Alles is van invloed op de 
smaak. Volgend jaar gaan we met hop uit eigen tuin werken, 
dat zijn we nu aan het kweken. Puur Pijnackerse hop dus. 
Ons allernieuwste proefje is een heel fris en fruitig biertje. 
Dat is heel lekker geworden. Dat wordt een biertje voor de 
komende zomer”, geniet Gian nu al.

Toekomstplannen
“We staan nu op het punt van ‘gaan we uitbreiden of niet?’ 
Voor ons is het een hobby naast ons werk, maar willen we 
dat veranderen? We kunnen zo’n vijftig tot honderd liter per 
maand maken. Bier moet na het brouwen een paar weken 
in een klimaatkast staan en daar moet je de ruimte voor 
hebben. We zouden wel meer kunnen brouwen, maar waar 
laten we het dan? We weten het nog niet. Onze vrouwen 
hebben het steeds over het bijwonen van bierfestivals. Bier 
laten proeven met bijpassende hapjes. Dat hebben we nog 
heel even afgehouden…”

Bij Grand-Café De Drie Heeren vertellen Gian Hesselt van Dinter en Paul Janssen 
onder het genot van een eigen gebrouwen biertje hoe het zo gekomen is. 
De Drie Heeren schenkt ‘Bruisend Pils’ en ‘Het Trippelende Blondje’, allebei 
gebrouwen voor de 50ste verjaardag van eigenaar Marcel Soeterbroek. Dat 
bruisende pilsje blijkt inderdaad behóórlijk bruisend en lekker! En, niet  
onbelangrijk: volgens Paul bruist het niet uit de fles, maar blijft het mooi ‘staan’.  
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Een lokaal biertje! 

“ Volgend jaar gaan we  
werken met hop uit eigen 
tuin. Pijnacker-Nootdorps bier  
met Pijnackerse hop dus!”

NatuurlijkPN.nl
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De Drie Heeren - Pijnacker
Gastvrijheid, gezelligheid en lekker eten, dat is waar De Drie Hee-
ren in Pijnacker voor staat. Uitbater Marcel Soeterbroek: “In het 
stijlvolle grand café of op het terras, je voelt je hier direct thuis. 
Zoek je een bijzonder biertje? Met zeven speciaal bieren op de 
tap en 130 in fles is er altijd wel iets wat bij je past.”

Binnenkort kun je ook het eigen De Drie Heerenbiertje proeven, 
gebrouwen door lokale bierbrouwerij Eigenwijs. Bij De Drie Heeren 
kun je genieten in klein gezelschap, met lekker eten of een goede 
borrel, maar ook voor een groot feest ben je er aan het juiste adres. 
Verder zijn er regelmatig leuke 25+ evenementen, zoals proeverijen 
en classic discofeesten.

Oostlaan 26, 2641 DL Pijnacker   

Restaurants uitgelicht 

Trattorio Rodolfo - Nootdorp 
Risotto met aardbeien en prosecco of forel met abrikozen? “Je 
moet wel een beetje gewaagd durven zijn,” aldus chef Carmine 
Esposito. Bij Trattoria Rodolfo in de Dorpsstraat in Nootdorp  
vind je dan ook geen pizza’s. Met pure en eerlijke producten 
maakt de chef verrassende Italiaanse gerechten.   

Als hij over zijn bijzondere recepten praat, gaan zijn ogen  
glimmen: de passie straalt er vanaf! “Onze specialiteit is  
onze maandelijks wisselende kaart. Toppers als de tonijnfilet  
en de in de grote kaas bereide tagliolini zul je vaak op de  
kaart terugvinden. Maar je kunt bij ons ook altijd iets nieuws  
proeven.”

Dorpsstraat 29, 2631 CR Nootdorp   

Café Du Midi - Delfgauw 
Café Du Midi ligt in de polder van het landelijke Delfgauw. 
Eigenaren Philip en Marieke van Domburgh: ”Het restaurant is 
omgeven met natuur en het boerenleven. Dit trekt ons enorm 
aan. Ook voor kinderen is het hier goed vertoeven, want zij 
spelen graag met de dieren in ons weilandje.” 

De kaart van Du Midi bestaat uit seizoensgebonden gerechten die 
iedere dag worden bereid met eerlijke en verse producten. Het is 
voor de eigenaren dan ook lastig om het lekkerste gerecht van de 
kaart te kiezen. “Maar kom zeker eens langs voor onze heerlijke 
desserts en voor ons lams- of rundvlees. En ook ons eigen brood, 
een tarwe-pompoenbrood, is een echte aanrader die je zeker eens 
moet proberen!”

Noordeindseweg 70, 2645 BC Delfgauw   

Smaakt dit naar meer? Volg ons op Facebook of bezoek onze website 
www.natuurlijkpn.nl en ontdek elke maand een ander restaurant!  



   Van zolderkamer naar 

marketingbureau… 
     maar nog altijd in Pijnacker-Nootdorp

Hierdoor is RV Webdiensten binnen 
een jaar ontzettend snel gegroeid en 
heeft hij nu al een team van acht per-
sonen. Een deel van het team betreft 
jonge stagiaires die hun terrein kunnen 
verkennen en talenten ontwikkelen. 
Zelf kreeg Roy die kans bij het Jeugd- 
en Jongerenwerk in Pijnacker-Nootdorp. 
Hiermee heeft hij nog steeds elke dag 
contact en werkt hij samen.
Het is verbazingwekkend hoe snel RV 

Webdiensten als jong bedrijf grote 
klanten weet binnen te halen zoals 
MediaMarkt, Universal, Audi, Gemeente 
Amsterdam en de Politie. Maar juist 
ook voor de zzp-er en het mkb-bedrijf 
om de hoek in Pijnacker-Nootdorp 
staan ze klaar met hun diensten. On-
line marketing, videografie, websites, 
Social Media beheer, contentcreatie en 
meer; RV Webdiensten kan inmiddels 
elke ondernemer van A tot Z helpen 
met marketing. 

Winnaar Belofteprijs 2018
RV Webdiensten werd opgemerkt 
door de gemeente als een beloftevol 
aanstormend bedrijf. Onlangs wonnen 
ze dan ook de Belofteprijs Pijnacker- 
Nootdorp. Roy en zijn collega’s zijn 

daar geweldig trots op maar heben 
eigenlijk weinig tijd om daarvan achter- 
overleunend te genieten. Tijdens de 
uitreiking gaf Roy aan dit niet alleen 
te zien als erkenning voor het jonge 
ondernemerschap binnen Pijnacker- 
Nootdorp, maar ook als motivatie om 
andere jongeren te inspireren om te 
ondernemen en je passie te volgen. 
“De oudste bij ons is 23 jaar en we 
zullen het altijd als uitdaging blijven 
zien om de gemiddelde leeftijd zo 
laag mogelijk te houden.”

Lokale nuchterheid
Het is een bewuste keuze voor RV 
Webdiensten om met een kantoor in 
Pijnacker-Nootdorp te blijven. “Het 
zorgt vaak voor leuke gesprekken 

Jong ondernemerschap: Natuurlijk ondernemen 
wij in Pijnacker-Nootdorp!

Pijnacker-Nootdorper Roy Vathorst (22) was op zijn twaalfde al bezig met 

twee eigen bedrijven gericht op Social Media, toen nog met Hyves. Al heel 

snel zag Roy in dat de nieuwe media een enorm bereik hebben, als je er 

maar creatief mee omgaat. Dat deed hij en met succes! In 2018 maakte hij 

de keuze om van een zolderkamer naar een kantoor te gaan, uiteraard in 

Pijnacker-Nootdorp. 
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“ De Pijnacker-Nootdorpse nuchterheid 
wordt gewaardeerd door ondernemers 
in de rest van Nederland.”



   Van zolderkamer naar 

marketingbureau… 
     maar nog altijd in Pijnacker-Nootdorp

als we moeten uitleggen aan (inter)
nationale opdrachtgevers dat we in 
Pijnacker-Nootdorp zitten. Je weet 
vaak al de reactie, maar uiteindelijk 
vindt iedereen het een logische keuze. 
Pijnacker-Nootdorp ligt tussen Rotter-
dam en Den Haag in, maar je zit ook 
snel op de weg richting Utrecht of Am-
sterdam. Verder is het ondernemen en 
verbinden in Pijnacker-Nootdorp ook 
erg motiverend. Ondernemers binnen 
de gemeente gunnen het elkaar, 
helpen elkaar en hebben een ‘nuch-
terheid’ wat bij bedrijven in de grote 

steden vaak minder te merken is.” 
Dit is ook te zien in de werkwijze van 
RV Webdiensten, wat vooral door veel 
ondernemers in Pijnacker-Nootdorp 
erg gewaardeerd wordt. Geen zakelijke 
en formele rapporten, offertes en 
vergaderingen, maar gewoon plat-
gezegd ‘aan de bak’! Ook de manier 
van communiceren richting opdracht-
gevers doen ze bij RV Webdiensten 
op deze ‘luchtige’ manier. “Ik heb 
Pijnacker-Nootdorp altijd heel toe-
gankelijk gevonden, bijna iedereen 
spreekt elkaar aan met ‘je’ in plaats van 

‘u’ en richting opdrachtgevers doen 
wij dat dan ook.” Het was dus al snel 
duidelijk dat de ‘Pijnacker-Nootdorpse 
nuchterheid’ erg gewaardeerd kan 
worden door ondernemers in de rest 
van Nederland. 

Samenwerking met NPN
RV Webdiensten heeft het NPN- 
magazine digitaal in de markt gezet  
en daarbij het hele scala aan Sociale 
Media-mogelijkheden benut. Ook 
gaan ze ondersteunen in de verdere 
online marketing van Natuurlijk  
Pijnacker-Nootdorp. Steeds meer 
mensen lezen niet meer van papier 
maar willen kort en snel worden ge-
informeerd op een manier die bij hun 
stijl van leven en communiceren past. 
“De mensen die gebruik maken van de 
nieuwe media, merken dat vanzelf. We 
gaan ervoor zorgen dat NPN een enorm 
bereik krijgt!”
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“ Het is voor ons een heel bewuste  
keuze om met het kantoor in  
Pijnacker-Nootdorp te blijven.”
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“ De eerste vrouw die de  
Elfstedentocht won, leerde  
schaatsen op slootjes in  
Pijnacker-Nootdorp.”
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Schaatsen verbindt
Elke kern heeft zijn eigen ijsvereniging. 
De kern Delfgauw heeft Voorwaarts 
waar de voormalige crack Stien Baas- 
Kaiser heeft leren schaatsen. De kern 
Nootdorp heeft de IJsclub Nootdorp 
waar het halve dorp lid van is. In de kern 
Pijnacker hebben we de IJsvereniging 
Pijnacker die heel veel aandacht be-
steedt aan het opleiden van jeugd. 

Juist bij het schaatsen blijkt de verbin-
dende kracht van het verenigingsleven 
in Pijnacker-Nootdorp. Het wemelt 
daar van de vrijwilligers die door het 
jaar heen van alles doen en de kriebels 
krijgen zodra de temperatuur onder nul 
verdwijnt. Ze staan dan allemaal in de 
startblokken om hun ijsbaan te openen 
en stiekem hopen ze in Delfgauw, 
Nootdorp en Pijnacker de eerste te 
zijn. Gezonde rivaliteit noemen we dat. 

Maar ook rijden ouders voor dag en 
dauw naar De Uithof waar de kids ‘het 
vak’ leren. En daarom hebben we op 
dit moment meerdere toppers in het 
marathonwereldje, met Niels Over-
voorde uit Delfgauw als het grootste 
talent. 

Lokaal schaatstalent
Niels is pas 22 en rijdt met de grote man- 
nen mee. Hij heeft op de Weissensee en 
in Zweden bij de Alternatieve Elfsteden- 
tocht laten zien dat hij juist ook op 

natuurijs zijn mannetje staat. Laat die 
Tocht der Tochten dus maar komen! 
Het is al zo lang geleden, 1997. Niels 
was nog maar net geboren…

Lenie van der Hoorn-Langelaan won 
in 1985 de echte Elfstedentocht bij de 
vrouwen. Lenie woonde intussen in Ter 
Aar maar heeft op de sloten en vaarten 
achter de boerderij van haar ouders 
aan de Klapwijkseweg in Pijnacker de 
kunst geleerd. 

Lokaal vakmanschap
Een man die alle aspecten van het 
schaatsen in zich verenigt, is de 
65-jarige Nootdorper Rob Veldhoven. 
Hij is een fanatiek schaatser, is volop 
betrokken bij de DKIJV, een Delftse 
schaatsvereniging die voor de oplei-
ding van jeugd nauw samenwerkt met 
de clubs in Nootdorp en Pijnacker. 
“Het is prachtig om te zien hoeveel 
positieve energie daarbij vrij komt”, 
zegt Rob die als techneut al tientallen 
jaren betrokken is bij de ontwikkeling 
van ‘steeds betere schaatsen’ en die 

zelf ook uitprobeert. De ideale combi-
natie van stabiliteit en flexibiliteit, daar 
draait het om volgens Rob.

Hij kan daar uren over vertellen en laat 
in zijn werkplaats aan de Gildeweg in 
Nootdorp zelfs geheimen zien die we 
voor ons moeten houden. De bonds-
coach van de succesvolle shorttracker, 
Jeroen Otter, komt regelmatig langs bij 
Technisch Bureau ERS in Nootdorp, het 
bedrijf van Rob Veldhoven. Maar ook 
marathonrijders rijden heerlijk op de 
ijzers uit Nootdorp. Onder meer Kurt 
Wubben en zijn formatie. Met Kurt 
hebben we een andere natuurijsheld 
uit de kern Pijnacker die heroïsche 
tochten heeft gereden met ijspegels 
aan de kin. 

Ook dit jaar kunnen we alleen maar  
hopen dat we worden getrakteerd op 
een strenge winter met natuurijs op al 
dat oude en nieuwe water van Pijnacker- 
Nootdorp. Want onze bijzondere 
schaatstraditie houden we graag in 
stand! 

Pijnacker-Nootdorp is van oudsher een echt schaatsdorp. Natuurlijk niet  
verrassend met al dat oude en nieuwe water dat Pijnacker-Nootdorp ‘klaar 
heeft liggen’. Met onze sloten, vaarten en plassen kunnen we ook tijdens strenge 
winters genieten van onze natuur. Daarnaast kennen we drie zeer actieve 
ijsverenigingen die menig talent hebben voortgebracht. Waarschijnlijk is er 
geen Elfstedentocht geweest zonder deelname uit Pijnacker-Nootdorp!

“ In Pijnacker-Nootdorp wemelt het van de  
ijsvrijwilligers die de kriebels krijgen zodra  
de temperatuur onder nul verdwijnt.” 

Winters Pijnacker-Nootdorp

Gek schaatsenvan



Voor de keuken 
om je leven 

Laan van Ambacht 13

2631 RJ Nootdorp

015 310 15 69

info@keukenstudiopaul.nl

www.keukenstudiopaul.nl

Het is jóuw leven. Dat je ook leeft in jóuw keuken. Die moet 

een lust voor het oog zijn. Maar vooral lekker om in te koken. 

Tafelen. Werken. Vieren. Luieren. Lezen. Experimenteren. Met 

1001 ingrediënten. Of less is more. Alleen. Met je gezin. Of met 

vrienden. Alles zoals jou dat het beste past. Daar bestaat geen 

standaard keuken voor. Wij schuiven daarom graag met je aan  

tafel. Voor een prettig gesprek. Met welkome tips en eye-openers. 

 Waarmee jij doet wat je wilt. 
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