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Beinsdorp. 

 
Historie. 

Het op enkele kilometers ten noorden van Lisserbroek gelegen Beinsdorp ontleent zijn naam aan het 
grootste van de drie oorspronkelijk in het Haarlemmermeer voorkomende eilanden.  

 

Het Eiland Beinsdorp volgens Bolstra in 1740 

Ramaer vermeldt, dat dit eiland in vroegere tijden ook wel bekend stond onder de naam "Baeistrip". 
De na de drooglegging ontstane nederzetting ontving echter aanvankelijk niet de naam Beinsdorp 
maar werd Hillegommerbuurt genoemd. Dit stond in verband met het feit dat het aanvankelijk vooral 
bewoners van het overbevolkte Hillegom waren, die zich hier vestigden. Deze "overloop" bestond voor 
het merendeel uit een weinig draagkrachtige, minvermogende arbeids-bevolking, deels werkzaam in 
de opkomende bollenteelt in en om Hillegom, deels het dagelijks brood verdienend op 
landbouwbedrijven in "de meer" In ieder geval heeft er wat de werkgelegenheid betreft steeds een 
belangrijke relatie bestaan met het aangrenzende Hillegom. De naamsrelatie is in de vijftiger jaren 
echter verloren gegaan; aanleiding voor naamswijziging was enerzijds de geringe sympathie bij de 
bevolking voor het begrip "buurt", anderzijds de bewustwording als dorpsbevolking een eigen identiteit 
te hebben, die in de oude dorpsbenaming niet of te weinig onderkend werd. In het kader vaneen 
algemene herziening van enkele tot die tijd gangbare - maar bij de bevolking minder sympathiek 
klinkende - dorpsnamen werd een vijftiental jaren geleden meer consequent aansluiting gezocht bij de 
historische naamgeving van het betreffende gebied. 

Beinsdorp in 1975 
Evenals verscheidene andere randdorpen wordt Beinsdorp voornamelijk gekenmerkt door dijk- of 
lintbebouwing, met dien verstande dat het door de bebouwing langs de ringvaart op de 
Hillegommerdijk én langs de hierop aansluitende Venneperweg een T-vorm heeft gekregen. 



 

Venneperweg 1965 vanaf de Ringdijk 

Sinds 1950 is het inwonertal van het dorp teruggelopen van 1.140 tot 814 begin 1974. Als oorzaken 
hiervan kunnen maatschappelijke ontwikkelingen genoemd worden zoals de gezinsverdunning - niet 
alleen het op jongere leeftijd trouwen maar ook het minder lang bij de ouders inwonen spelen hierbij 
een rol - en het feit dat er sinds 1950 niet of nauwelijks meer gebouwd is ter plaatse. 
Uit het voorgaande vloeit voort dat het aantal voorzieningen in Beinsdorp beperkt is. Men beschikt ter 
plaatse over enkele winkels voor de dagelijkse levensbehoeften maar is voor verdere voorzieningen 
aangewezen op Hillegom en - in mindere mate - Nieuw-Vennep. Ook qua werkgelegenheid is de 
beroepsbevolking van dit overwegende arbeidersdorpje voor een belangrijk deel georiënteerd op de 
bollenstreek, met name op Hillegom. De laatste jaren echter ontwikkelt ook Nieuw-Vennep zich tot een 
aantrekkelijk werkgebied voor de Beinsdorpers. Overigens is van de beroepsbevolking - evenals 
elders in het zuidwestelijk randgebied - nog ongeveer een kwart in de land- en tuinbouw werkzaam; 
een nog groter gedeelte, ruim 40%, vindt werk in de nijverheidssector. 

Het in 1966 in gebruik genomen dorpshuis "het eiland" vervult een voor deze woonkern zeer 
belangrijke functie. Het is het centrum waar vrijwel alle activiteiten op sociaal-cultureel terrein 
plaatsvinden; het functioneert onder meer voor de dorpsraad, het jeugd- en bejaardenwerk en het 
verenigingsleven. Daarnaast worden er in het dorpshuis kerkdiensten gehouden voor de rooms-
katholieken en nederlands-hervormden, welke groeperingen ter plaatse respectievelijk de helft en een 
kwart van de bevolking vormen. 

Tot zover de bron. 

Beinsdorp in 2011 
 
Door nieuwbouw in Beinsdorp is de typische T-vorm iets gewijzigd. Voor 1985 waren er slechts 2 
straten, de Hillegommerdijk en de Venneperweg en dat is inmiddels uitgebreid tot 4 met de 
nieuwbouw van de Rietkraag en het Graanhuis. 
 
Halverwege de jaren 80 en daarna in de jaren 90 is in 3 fasen de wijk Rietkraag ontstaan waardoor de 
ijsbaan, die was gelegen vlak achter het dorpshuis, achter deze wijk werd verplaatst. In 1995 is 
dorpshuis Het Eiland opnieuw gebouwd. Het oude gebouw uit 1966 bevatte veel asbest en was slecht 
geìsoleerd. 
 
In 2009 is op de plaats waar de graanschuur van de Fa. Engel heeft gestaan een nieuwe woonwijk 
gebouwd met de naam Graanhuis. 
 



Sinds 1975 zijn ook de laatste winkels van vroeger verdwenen. Op de plek waar vroeger de 
kruidenierswinkel van Jo Treur stond, staat nu een 2 onder een kap woning. In de kruidenierswinkel 
van Piet en Annie van Heteren-Verhoeve zit nu een 2

e
 hands winkel waarvan de opbrengst naar een 

goed doel gaat. Het pand is inmiddels verkocht  
 
Er zijn ook winkels bijgekomen.  
 
Aan de Hillegommerdijk is er de  Fa. Engel met o.a. diervoeders

  
 
En C&T verkoopt er meubels op maat. 

 

 


