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Burgemeester Weterings krijgt boek van Herman Vuijsje
REGIO  |   15 september 2014   |   reageer  |   Door de Dichtbijredactie (Witte Weekblad)

Burgemeester Theo Weterings ontving

afgelopen vrijdag het eerste exemplaar

van de publicatie Het Ringvaartgevoel,

een ontdekkingsreis rond De

Haarlemmermeer van schrijver Herman

Vuijsje en fotografe Marian van de Veen-

van Rijk. Beiden liepen een week lang de

hele ringvaartdijk af en beschrijven in het

boek hun ontmoetingen, ervaringen en

indrukken, geïllustreerd met foto's.

Met het boek ontstaat een bijzonder en

interessant beeld van vooral de rand van

deze poldergemeente met een doorkijk naar

het midden. Zoals hierover te lezen valt in

het programma van de Ringbiënnale,

waarvan de boekpresentatie onderdeel is:

'Langs De Ringvaart zie je alle gezichten

van Haarlemmermeer, en dat zijn er heel veel: van dorps aandoend gescharrel in vergeten

buurtschapjes tot de ultieme dynamiek van Schiphol.' Tijdens de boekpresentatie bij

Fortboerderij Dijkzicht bij boer Bos, Aalsmeerderdijk 460, sprak de burgemeester een

voorwoord uit. 

Ringbiënnale

De officiële titel is: 'Ringbiënnale. Op reis door Haarlemmermeer. Vijf routes en vele

tussenstops in het landschap van polders, pioniers en proeverijen.' De verhalen van die

pioniersgeest, zowel van vroeger als van nu, zijn te horen en te ervaren in routes vol

kunstprojecten, theater en muziek. De routes leiden langs historie, bedrijven, boerderijen en

natuur, maar ook naar smakelijke polderproducten. Zoals aardappelwodka gemaakt van

Haarlemmermeerse aardappelen. De routes hebben toepasselijke namen als Kringlopen,

Het nieuwe kantoor, De polder in het centrum, Fly me home en Door de ogen van?.Het

programma is te vinden op www.ringbiennale.nl.
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Het boek geeft een bijzonder en interessant

beeld van vooral de rand van de poldergemeente

met een doorkijk naar het midden. (Foto: Rob

Joore)
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