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OOÓR MARIEKE DE KOK 

TEJLINGEN - De fietsroute 
dwflrs door de Roodemolen
pofder stuit nog steeds op ver-

. zet van enkele omwonenden 
in ; Sassenheim. En, in tegen
stelling tot de verwachting, is 

i 
de Fietsersbond geen 

'· t voorstander van verbin
.,: g F446. Vanavond verga
. de commissie ruimte 

;~~over het fietspad dat Voorhout 
• ~Çt Sassenheim verbindt. 
•'· .,., ... ~1 ,,, .. ;..., 
tfe~ van Vliet is fervent tegen
~~si' der van het fietspad. Hij is 
~, 'f>"~· g voor overlast, maar vreest 
·' ~ .. voor de natuur in de polder. 
Hf stuurde de gemeenreraadsle

. ·~e9: een brief met daarbij een lijst 
fi!eÏ zs punten om tegen het 

.;, fier:pad te zijn. Naast 'nut en : rio dzaak ontbreken' en 'de pol
, dé is een waardevol weidevogel
,,ge~ied' meldt hij ook dat de Fiet
, s~rsbond tegen aanleg is. 

. ~rida Roeloffs uit Sassenheim 
·zit namens de Fietsersbond in de 

~· klapkbordgroep en legt die stel
. link uit. "We vrezen vooral voor 
' dezverkeè rsveiligheid in Sassen-
he~. Het gekozen tracé gaat 

··· langs enkele basisscholen. Jonge 
Leven z~ nu wel of niet in de Roodemolenpolder. Voor Roeloffs is het onduidelijk. ARCHIEFFOTO 

· kinderen zijn kwetsbaar in het 
verkeer." Ook voor de scholieren 
van het Rijnlands Lyceum vreest 
j. l 

Roeloffs. "Ik heb met enkele le
den van de klankbordgroep ge
keken welke logische fietsroute 
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ze zouden nemen. Als ze via de 
Pelikaan en de Postduif fietsen, 
dan is daar geen oversteekplaats 

t 
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om aan de andere kant van de 
Roodstraat te komen. En dat le
vert gevaarlijke situaties op." 
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Verkeersveiligheid is niet het 
enige twijfelpunt van de Fiet
sersbond. "Voor mij is onduide
lijk wat het voordeel van de route 
precies is. Voor scholieren die 
naar het Rijnlands fietsen, is het 
een winst van vierhonderd me
ter. Om daar nu een duur fiets
pad voor aan te leggen, is onzin. 
Voor inwoners van Voorhout die 
naar station Sassenheim willen, 
levert het wel winst op. Maar 
voor inwoners uit Noordwijk 
amper. Het blijft dus de vraag of 
dat fietspad er überhapt moet 
komen." 

Tot slot speelt ook de discussie 
over de weidevogels in het ge
bied. Oranjewoud deed onder
zoek, maar kwam amper be
schermde weidevogels tegen. 
Maar natuurliefhebbers die ge
regeld in de polder te vinden 
zijn, zeggen dat er wel degelijk 
grutto's (foto) leven. Deze vogel 
staat op de rode lijst en is dus be
schermd. "Mij is het compleet 
onduidelijk wie nu gelijk heeft. 
Voordat er een definitieve beslis
sing genomen wordt, moet dat 
duidelijk zijn, vind ik. 

Roeloffs staat achter de zs ar
gumenten van Van Vliet. "Als we 
met goede argumenten komen, 
kunnen we de aanleg nog voor
komen." 
/, 

Duin- en Bollenstreek 

Huisbroeier 
aan de slag 

LISSE- De deelnemers aan de 
jaarlijkse huisbroeiwedstrijden 
in Lisse kunnen aan de slag. 
Zaterdag hebben de ongeveer 
zeventig deelnemers hun elf 
potten bloembollen opgehaald 
bij P. van Dijk & Zn aan de 
Achterweg-Zuid. 

Waarschijnlijk hebben de mees
te deelnemers voor de potten 
direct een koude plek in huis of 
schuur opgezocht. Bij het 'uit
kuilen' bleek namelijk dat nage
noeg alle bollen al flinke pen
nen laten zien en dus al op weg 
zijn om groei en bloei te ont
wikkelen. En dat is niet de 
bedoeling. Althans niet nu, 
want het kunstje is om er voor 
te zorgen dat alle potten prach
tig in bloei staan op 16 februari. 

Dat is namelijk de dag vóór 
de expositie 'Lenteflora' in de 
ruimte van PPO aan de Van 
Slogterenlaan. Die expositie is 
van 17 tot en met zo februari te 
zien en toont, naast de broeire
sultaten, de zogenoemde vrije 
inzendingen die in fraaie arran
gementen worden getoond. 

Lisse is de enige overgebleven 
huisbroeiwedstrijd onder het 
NoordzeekanaaL De wedstrijd 
bestaat al ruim tachtig jaar en 
kan zich nog altijd in een goede 
belangstelling verheugen. 

Al meer dan tachtig jaar moe-
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In de race om de bloemen precies op tijd mooi te hebben, biedt de ,. 
koelkast soms uitkomst.. ARCHIEFFOTO OICK HOGEWONINd 

ten de deelnemers zich soms in 
alle mogelijke bochten wringen 
om de bollen tot bloei te bren
gen. En wat vooral telt: op tijd, 
zodat ze perfect onder de ogen 
van de jury worden gebracht. 
Het huis broeierspad is echter 
niet zo eenvoudig te begaan. 
Krijgen de bollen niet te veel 
licht, of juist te weinig? En 
moeten ze nu warm gezet wor
den, of juist niet? Dat zijn zo de 
vraagstukken waar de huis
broeiers mee te maken krijgen. 
En dat betekent dat de potten 
om de haverklap moeten wor
den verplaatst naar plekken 
waar de situatie zo goed moge
lijk is om de bollen tot ontwik-
~ ·; 

keling te brengen. Niet zo een
voudig, temeer omdat de huis
broeiers geen gebruik mogen . 
maken van allerlei technische · 
voorzieningen. Ze zijn afhanke
lijk van de (weers-)omstandig-
heden, ervaring en inzicht. ~ 
Bekend zijn de verhalen van de " 
broeiers die, bijna ten einde · 
raad, de koelkast leegvegen 
voor de bollen. 

De huisbroeiers kunnen dit ~ 
jaar hun enthousiasme botvie
ren op narcissen, tulpen en 
hyacinten. Over een week of 
vier kan iedereen op de Lente
flora het bereikte resultaat 
bewonderen. De tentoonstelling 
is gratis toegankelijk. 
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