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BUSINESS BORREL

NIEUWSFLITS

Businessborrel verbindende schakel
Haar insteek voor de Business borrel die ze 
namens het LNH organiseert is de volgende: 
“In de vijf jaar dat ik werkzaam ben voor de 
Stichting LNH, zet ik me ervoor in de verbin-
ding met de bedrijven van de BVL tot stand 
te brengen. Ik ben er van overtuigd dat we el-
kaar kunnen versterken in de business.” Meer 

betrokkenheid van bewoners en ondernemers 
uit Landsmeer en omgeving juich ik van harte 
toe”, geeft ze aan. Anderhalf jaar geleden heb 
ik LNH aangemeld bij de BVL. 

Samenwerking
Contact met BVL ondernemers, die actief zijn 
op het gebied van recreatie, bijvoorbeeld 
Scooter Experience e.a., waardeer ik zeer. 
In het verleden bleef het vaak bij een “Oh 
ja, we moeten eens praten en contact opne-
men”, maar de praktijk is dat dat dan toch 
niet gebeurt. 

Nu de borrel op 1 november aanstaande in het 
Bezoekerscentrum is, hoop ik met ondernemers 
echte afspraken te kunnen maken en los daar-
van wil ik hen laten zien en ervaren op wat voor 
unieke plek zij zijn. Een bijzondere ervaring voor 
de ondernemers is dat zij het Ilperveld bij avond-
schemering aantreffen tijdens deze borrel. Om-
dat het interessant is het Ilperveld ook in een 
ander jaargetijde te ervaren, nodigen we de BVL 
dit voorjaar opnieuw uit, zodat de ondernemers 
tijdens een vaartocht van het gebied kunnen 
genieten en in deze inspirerende omgeving kun-
nen netwerken. Kansen voor samenwerking ziet 
Louella bijvoorbeeld op het terrein van recreatie, 
vervoer, natuur en milieu. We zien graag fiets-
routes langs het Bezoekerscentrum lopen. Een 
andere wens is om met ondernemers zoals Stal 
de Vries, museum Grietje Tump, Pijlsnel, Scooter 
Experience een slechtweer programma te ont-
wikkelen of gezamenlijke evenementen op touw 
te zetten.

Secretariaat: 
Postbus 9, 1120 AA Landsmeer
Tel.: 088 220 2357
E-mail: info@bvl-landsmeer.nl 
www.bvl-landsmeer.nl 

Bezoekerscentrum 
 Landschap Noord-Holland 
Ze is coördinator van het Bezoekerscentrum van Landschap Noord-Holland.

Louella Doornhein wil de natuur, het landschap en de cultuurhistorie dichter bij de 

mensen en onder de aandacht van de mensen brengen. Al vijf jaar doet zij 

pogingen daartoe op een creatieve en actieve wijze. Ze heeft echter de pech dat 

het Bezoekerscentrum nogal afgelegen ligt en daardoor moeilijk bereikbaar is 

voor bezoekers.

Tekst: Tiny KuiperCoördinator Louella Doornhein grote promotor

Vrijdag 1 november a.s. van 17.30 tot 19.30 uur 
Uw gastvrouw: Louella Doornhein

Locatie: Bezoekerscentrum Landschap Noord-Holland
Kanaaldijk 32 a, Landsmeer



Opmaak: Nile Graficare, Landsmeer

BVL UPDATE
De BVL UPDATE is een geschikt gratis digitaal middel 
om nieuwtjes, aanbiedingen etcetera van uw bedrijf of 
winkel op de website te vermelden. 

Leden van de BVL, maar ook anderen  vinden u en 
kunnen uw aanbiedingen lezen. Sinterklaas en Kerst 
zijn niet ver weg meer, dus maak gebruik van de BVL 
UPDATE. Aanmelden via info@bvl-landsmeer.nl

Gesprek wijkagent
Maandag 7 oktober heef teen afvaardiging van de 
BVL gesproken met Rolf Heek, de wijkagent voor 
Landsmeer. Doel was om met elkaar kennis te maken, 
en mogelijke knelpunten te bespreken. Zoals veiligheid 
binnen het winkelcentrum, diefstal en inbraak. 
Afgesproken is om ieder een lijst te maken van punten 
die voor veiligheid van belang zijn. Rolf Heek heeft 
aangegeven zo snel mogelijk een rondje te maken 
langs bedrijven en winkels in Landsmeer.

Introductietraining Duurzame 
Energietechnieken voor installateurs.
Stichting Zonacademie nodigt kleinere installateurs 
en/of bouwprofessionals uit de gemeenten 
Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Bloemen- 
daal,  Zanndvoort, Noordwijkerhout, Haarlemmerliede, 
Oostzaan, Wormerland, Landsmeer, en Zeevang uit voor 
een Introductietraining Duurzame Energietechnieken. 
Op de site van de Gemeente Landsmeer wordt één en 
ander verder uitgelegd. 

VAN DE BESTUURSTAFEL

Ilperveld, superleuk, je waant je op 
vakantie in het buitenland
Louella, die sociale wetenschappen studeerde 
en zich verder schoolde in de communicatie-
wetenschap heeft wat opleiding en ervaring 
betreft alle tools in handen om zoveel mogelijk 
mensen enthousiast te maken voor ‘haar’ Be-
zoekerscentrum in het bijzonder en Landschap 
Noord-Holland in het algemeen. We trekken 
jaarlijks zo’n 15.000 bezoekers maar dat be-
zoek concentreert zich vooral in de weekenden. 
Op een mooie zondag zijn onze fluisterboten in 
één keer verhuurd voor zo’n drie á vier vaarten 
per dag. De telefoon staat dan roodgloeiend. 
Door de week is het hier ondanks vele ludieke 

acties en acties met kortingen tot wel 50% erg 
stil. Je kunt hier roeien, kanoën er met de flui-
terboot op uit en sinds kort ook met het trek-
pontje in het ‘omhoog met het veen’-gebied 
recreëren. De praktijk wijst echter uit dat men-
sen niet altijd kiezen voor de rust, de ruimte in 
de vrije natuur maar drukke plekken opzoeken. 
Wie ons eenmaal gevonden heeft, gaat hier 
weg met de ervaring en het gevoel dat het su-
perleuk is. Je waant je in het buitenland in de 
vrije natuur en dat zo dicht bij Amsterdam!
Het Bezoekerscentrum met een ruim en aan-
trekkelijk natuur-cultuuraanbod trekt jammer 
genoeg niet de bezoekersaantallen die men 
gehoopt had. We zitten in een uithoek en 

bovendien ver van de bewoonde wereld van 
Landsmeer. Bezoekers, die met het openbaar 
vervoer komen, moeten meer dan twee kilo-
meter lopen om ons te bereiken. Ze kunnen 
overigens wel fietsen van de Postcodeloterij 
gebruiken, die bij het Dijkhuis aan het Noord-
Hollandskanaal staan. De pont vaart sinds kort 
ook vanaf die plek en de pontbaas beheert de 
fietssleutels.

Vrijwilligers
Dankzij een vrijwilligersploeg van meer den 70 
man bestaande uit een technische ploeg, een 
ploeg die de uitstapplaatsen beheert, maait, 
snoeit, de baliemedewerkers, gidsen, schip-
pers, gastheren en vrouwen en marketing-en 
promotie medewerkers kunnen we als Bezoe-
kerscentrum overleven. We hebben 1,8 FTE aan 
betaalde krachten en moeten door alle bezuini-
gingen steeds meer commercieel gaan werken 
en eigen projecten financieren. In het Bezoe-
kerscentrum kan men terecht voor verjaardags-
feestjes, familiedagen, reünies, bedrijfsuitjes 
en jubilea. We organiseren tentoonstellingen, 
ontvangen de Greenkids. Ook liefhebbers van 
Geocaching vinden hun schatten in het Ilper-
veld en het terrein rond het Bezoekerscentrum. 
Rolstoelgangers kunnen via de rolstoelsteiger 
naar de vogelkijkhut van waaruit men een 
prachtig zicht heeft op het Ilperveld. 

Louella inventariseert graag nieuwe initiatie-
ven die het Bezoekerscentrum aantrekkelijk 
maken . yogalessen, cranberryteelt? We willen 
alles onderzoeken, maar moeten wel rekening 
houden met het feit dat niet alles mag omdat 
het een Natura 2000 gebied is.
Een slechtweerprogramma in het Bezoekers-
centrum is ook voorhanden met een speur-
tocht, expositie, presentatie over het ontstaan 
van het gebied, natuurfilm, workshop e.a. 
Het aanbod is divers en groot, nu nog de 
bezoekers. Voor meer informatie over de vele 
activiteiten zie www.ilperveld.nl


