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Lever eenvoudig frituurvet in met
zoekfunctie van inzamelpunten
Heemstede/Bloemendaal – De jaarwisseling staat weer voor de deur
waarbij veel huishoudens oliebollen
en appelflappen gaan frituren. De
website www.frituurvetrecyclehet.nl/
van de campagne ‘Frituurvet Recycle
Het!’ heeft een nieuwe zoekfunctie,
die het nog makkelijker maakt om
gebruikt frituurvet in te zamelen. In
Nederland zijn er meer dan 2500
locaties waar frituurvet of olie die
door consumenten is gebruikt, ingezameld wordt. ‘Nederland is een van
de weinige landen in Europa dat een
groot netwerk van vetinzamelpunten
heeft’, zegt Frans Claassen, directeur
van MVO - de ketenorganisatie van
oliën en vetten. ‘Dankzij de nieuwe
zoekfunctie op de website kunnen
consumenten nog makkelijker gebruik maken van de inzamelpunten
en een bijdrage leveren aan een
groene samenleving’.
Inzamelen heeft alleen maar
voordelen
Elk jaar rond de jaarwisseling vraagt
MVO extra aandacht voor de campagne ‘Frituurvet Recycle Het!’. In de
decembermaand gebruiken Nederlandse huishoudens veel olie voor
het bakken van oliebollen, gourmetten en frituren. ‘Weggooien moeten
we voorkomen’, zegt Frans Claassen,
‘want vet en olie zijn waardevolle
grondstoffen die kunnen worden
hergebruikt’. Zo kan er biobrandstof
worden gemaakt van gebruikt fri-
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Ontwikkelaar past bouwplan
van het oude postkantoor aan
Door Eric van Westerloo
Thuis oliebollen en appelflappen bakken in frituurvet. Foto: Bart Jonker.

tuurvet. Bovendien scheelt het voor
waterschappen en gemeenten een
hoop verstoppingen in het riool: ‘wat
er niet in zit, hoeft er ook niet uit’.
Meer inzamelpunten, meer
recyclen
Kinderboerderijen, supermarkten of
verenigingen kunnen heel makkelijk
inzamelpunt worden. Speciale inzamelbedrijven brengen en halen inzamelcontainers bij deze locaties. ‘Hoe
meer inzamelpunten, hoe makkelijker het voor iedereen wordt om

KEN UW BOS
Heerlijk die seizoenen
Door Ems Post
Uit de oude doos: toen wij
nog in de tropen woonden
hadden we geen seizoenen.
Winter zag er net zo uit als
de zomer, herfst veranderde niets aan de bomen.
Of toch! Er viel 1 blad uit de
waaierpalm. Dat ontwrichtte dan een ochtend het
verkeer tot het was opgeruimd door de Chinese plantsoenendienst. Kerst werd gevierd met lichtjes in de
kerstboom en met twintig graden op de thermometer.
Terug in ons land waardeerden we de seizoenen des te
meer. Even een sfeerimpressie: het regent. Hard. En het
waait. De hond moet toch uit. Echt. Daar gaan we. Naar
het bos. Het parkeerterrein is leeg. Er staan geen fietsen
bij de Kinderboerderij. Nee, allicht.
De hond mag de auto uit en huppelt naar het hek en
wacht kwispelend tot het wordt opengeduwd. Hij
sjeest de Belvédèreheuvel op en na mijn fluitje ook
weer af. Langs de Lelievijver waar grote waterkringen
de bui bevestigen. De Adriënnelaan, de schuilhut, nog
niemand gezien. Ook geen vogels gehoord. Langs de
tennisbaan. Ook al uitgestorven.

gebruikt frituurvet te recyclen’, aldus
Frans Claassen. Ook zorgt het inzamelen van gebruikte vetten voor
extra inkomsten voor scholen en
sportverenigingen. Claassen: ‘Het
inzamelen van gebruikte vetten
heeft alleen maar voordelen. We
moedigen scholen, supermarkten en
verenigingen aan om mee te doen
aan onze campagne’. Scholen, supermarkten of sportverenigingen
kunnen zich aanmelden via de
website
www.frituurvetrecyclehet.nl/.

Heemstede - Er is na veel overleg
over het oude postkantoor aan de
Binnenweg 160, met de buurtbewoners, de gemeente en de historische
vereniging HVHB flink wat aangepast
aan het oorspronkelijke ontwerp. Er
is afgestapt van het ontwerp waarbij
het gebouw aansloot bij de directe
omgeving, zoals rode bakstenen en
een puntdak. In het nieuwe ontwerp
is gekozen voor een plat dak en gele
stenen waardoor het gebouw meer
opvalt, net als het huidige gebouw.
Het pand wordt ook minder hoog en
blijft daarmee 4 meter onder wat het
bestemmingsplan toestaat.
Om inkijk bij de buren te verminderen worden de geveletages inspringend gebouwd plus een balustrade. Op het dak komen zonnepanelen en groen. Het parkeren gebeurt zowel voor als achter het gebouw. De muur aan de achterkant
blijft staan ten gunste van de buren,
zo ook de kapitale bomen die behouden blijven.
Kelder ongemoeid
Het meest ingrijpende in het nieuwe
plan is het ongemoeid laten van de
enorme kelder. Op de begane grond
komt een flinke ruimte dat als kantoor gaat dienen en één appartement. Op de eerste verdieping
komen drie appartementen en op de
bovenste bouwlaag een penthouse.
Van de Welstandscommissie heeft de

De bewoners waren op 22 december
via een videobijeenkomst uitgenodigd kennis te nemen van de plannen. Het lijkt dat de bewoners hun
eerdere bezwaren voor een groot
deel zien opgelost, al is niemand blij
met de ontwikkeling. Dit plan is voor
velen veel beter dan het oorspronkelijke ontwerp. Jaap Verschoor, oudvoorzitter van de historische vereniging HVHB, bleef op het standpunt
staan dat er extern niets mag veranderen en de appartementen binnen
de bestaande muren moeten komen.
Qua indeling en constructie van het
huidige gebouw is dit voor de ontwikkelaar een financieel onmogelijk
opgave.
Er loopt nog een procedure bij de
gemeente om het huidige gebouw
een monumentenstatus te geven.
Een lastige beslissing, omdat toen de
ontwikkelaar zijn plannen bekendmaakte rustte er een bestemming op
waar geen sprake was van een
monument. Mocht het komen tot het
aanwijzen als monument, wacht de
gemeente rechtszaken en/of hoge
schadeclaims van ontwikkelaar
Pentas.

Auto brandt uit op Vaumontlaan in Heemstede
Heemstede – Een geparkeerde auto
is woensdagnacht uitgebrand aan de
M. Vaumontlaan. Rond 23.30 uur is
de brand ontdekt. Bij aankomst van
de brandweer sloegen de vlammen
uit het voertuig.

Nou, kom, ik wil naar huis, naar de koffie, de droge
sloffen en de open haard. Waar zit die hond? Ja, daar is
hij. Na een koekje op een holletje weer verder. Snuffelend onder de dikke takkenril. Zelfde route naar de
parkeerplaats terug. Hond afdrogen en in de bench in
de auto. Gele zakje in de vuilnisbak. Naar huis.
Het lijkt wel een reclame van een bekend koffiemerk.
Maar het is winter in Nederland. Heerlijk die seizoenen.
Deze rubriek komt tot stand met medewerking van
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
www.wandelbosGroenendaal.nl,
info@wandelbosgroenendaal.nl.

ontwikkelaar reeds akkoord gekregen op dit voorlopige plan. Architect
Joost Assmann is te rade gegaan bij
de Haarlemse stadsarchitect Willem
Hein Schenk en heeft zich verder
later inspireren door het gemeentehuis van Hilversum.

Foto: Laurens Bosch.

De brandweer heeft het vuur
geblust. Mogelijk is er sprake van
brandstichting. De forensische
opsporing was donderdag 23
december ter plaatse komen voor
het verrichten van onderzoek.

