
een, landschapspark aanleggen 
in het middengebied tussen de 
twee dorpsdelen, maar een deel 
daarvan staat op kaarten nog 
aangemerkt als bollengrond. Als 
dte grond in park verandert, 
moet dat op een andere plek wor
ded gecompenseerd. Dat hebben 
de bollengemeenten met elkaar 
afgesproken om te zorgen dat er 
g~noeg bloembollengrond in de 
regio overblijft. 

Noordwijk vindt dat compen-

gen van 'een gebrek aan bestuur
lijke moed en doortastendheid'. 
Hij denkt dat Noordwijkerhout 
zich 'politiek isoleert door tegen 
de vijf bollengemeenten die wel 
hebben ingestemd te zeggen dat 
ze er een potje van maken'. 

Wethouder Van Ast probeerde 
gisteravond nog de buurge
meente te overtuigen. Het 
Noordwijkerhoutse college blijft 
tegen, maar denkt wel mee aan 
een oplossing. 

Geen uitstel geveiraromer 
' NpORDWIJK- De man die vorig 

jaatl een huis aan de Duindamse
weg ramde, krijgt over twee we
ken een vonnis. Er komt geen na
dért onderzoek naar de pijnstil
le'rs die hij gebruikte. Justitie 
blijft bij de eerdere strafeis van 
drie jaar, bleek gisteren bij een 
rechtszitting in Rotterdam. 

Twee oudere bewoners overle
den als gevolg van het ongeluk. 

De advocaat betoogde dat de 
man uit de bocht vloog door zijn 
medicijngebruik. Justitie vindt 
medicijnen geen verzachtende 
omstandigheid: dan had hij 
maar niet in de auto moeten 
stappen. De man zei dat hij zich 
weinig meer van het ongeluk 
kon herinneren, maar justitie ge
looft dat hij probeert onder zijn 
schuld uit te komen. 

{ADVEKTENTIE} 

9- t/m 23-daagse zonvakantie 

Verblijf voordelig in het populaire 4-sterren Uvingstone Jan Thiel 
Resort aan de prachtige Jan Thiel Baai, nabij Willemstad. Profiteer van 
actiekorting tot € 194 p.p. op diverse vertrekdata Vm juni! Boekt 
u uw zomervakantie vóór 1 maart 2012, dan ontvangt u € 50 extra 
zomerkorting p.p. met de actiecode SUN87502. Dus boek snel! 
I 
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't Joppe is één van de eerste plassen waar in de zomermaanden een zwemverbod wordt afgekondigd. FOTO HENK HONING/INZET ARCHIEFFOTO DICK HOGEWONING .. 

Water van 't joppe moet blauwalgvrij worden 
DOOR MARIEKE DE KOK 

WARMOND - In 't Joppe moet 
een speciale luchtmenginstalla
tie komen die blauwalg moet 
voorkomen. Het is echter nog 
maar de vraag of het technisch 
mogelijk is om in de gegraven 
plas zo'n apparaat te plaatsen. 
Het Hoogheemraadschap van 
Rijnland Iaat de haalbaarheid 
testen. 

Met een beetje mooi zomerweer 
geldter in 'tJoppe al snel een ne
gatief zwemadvies vanwege 
blauwalg. Het waterschap heeft 
een inventarisatie gemaakt van 
alle Rijnlandse diepe plassen, 
waarin het aantal bezoekers, de 

overlast voor zwemmers, oever
bewoning en economische be
langhebbenden maar ook de ge
schiktheid zijn meegewogen. Uit 
dit onderzoek kwamen de Zoe
termeerseplas en 't Joppe als 
meest urgente plassen naar vo
ren voor anti-blauwalg maatre
gelen. 

Luchtmenginstallaties wor
den al tientallen jaren binnen 
Rijnland gebruikt om de water
kwaliteit in diepe plassen te ver
beteren. De eerste installatie is in 
1993 aangelegd in de Nieuwe 
Meer (Amsterdam). De methode 
van lucht mengen bleek zeer ef
fectief in de strijd tegen blauwal
gen. Daarom zijn er installaties 

aangelegd in de Haarlemmer
meerse Bosplas (Hoofddorp), Ze
gerplas (Alphen aan den Rijn) en 
de· Recreatieplas de V1ietland 
(Leiden). De techniek werkt al
leen in plassen van minimaal 
twintig meter diep. 

Rijnland wil nu dus ook zo'n 
installatie in 'tJoppe, maar of dat 
technisch mogelijk is, is nog on
duidelijk. Woordvoerder Marjo
rie Teunis: "Belangrijk is bij
voorbeeld de vorm de plas. Wan
neer de plas steile oevers heeft in 
de vorm van een badkuip, werkt 
de installatie veel beter dan wan
neer er veel ondiepe oevers zijn. 
Ook de mate van isolatie is bepa
lend voor het succes. In een ge-

isoleerde plas werkt een lucht
menginstallatie beter dan een 
plas die midden in de boezem 
ligt zoals bij 't Joppe het geval 
is." Ook de exacte locatie van de 
installatie is punt van onder
zoek. In principe moet de instal
latie op het diepste punt ge
plaatst worden. 

De afgelopen tweejaar viel het 
mee met blauwalgoverlast in ' t 
Joppe. Maar dat is vooral te 'dan
ken' aan het slechte zomerweer. 
Teunis: "Sinds 2008 is in de Ze
gerplas bij Alphen een lucht
menginstallatie in gebruik. De 
ervaring zijn zeer positief. Met 
de komst van de installatie is er 
nagenoeg geen blauwalgoverlast 

meer. Ook de algehele waterkwa
liteit is verbeterd. Dat blijkt uit 
het feit dat het water een beter 
doorzicht biedt." 

De hoop is dat ook de water
kwaliteit van 't Joppe opknapt 
van de installatie. 

Uit een rapport dat in 2007 
openbaar werd, blijkt dat het bar 
en boos is met de kwaliteit van 
het water in de Kagerplassen. 't 
Joppe is onderdeel van die plas
sen verzameling. 

De aanschaf en installatie van 
de luchtmenginstallatie kost 
zo'n 70o.ooo euro. Het Hoog
heemraadschap van Rijnland 
neemt het project op zich, maar 
zoekt nog medefinanciers. 

'Ook zonder groene vingers, kun je de mooiste bloemen kweken' 

'Bloeiende lrnnst' op Lenteflora 
DOOR CAROLINE WALENKAMP 

LissE- Hetzijn spannendeda
gen voor de zeventig 'huis
broeiers' die meedoen aan de 
79e editie van de Lenteflora in 
Lisse. Morgen leveren de hob
byisten hun potten in bij de 
jury, die vervolgens bepaalt 
wie de mooiste bloemen heeft 
gekweekt. Ook niet-deelne
mers zijn dit weekend wel
kom om de honderden meters 
bloemenpracht te bewonde
ren, vertelt voorzitter Sjaak 
van der Ploeg. 

Was het een goed broei-jaar? 
"De deelnemers aan de huis

broeiwedstrijd hebben hun bol
len vier weken geleden opge
haald. Toen leek het nog een 
makkie te worden. Het was 
warm voor de tijd van het jaar en 
iedereen dacht: dit gaat vanzelf. 
Door de plotselinge vorst zijn er 
toch fouten gemaakt. Zo zijn de 
potten van één deelnemer bevro
ren omdat ze te lang op de ver
keerde plek stonden." 

Het is dus nog niet zo gemakkelük 
om mooie bloemen te kweken? 

"Het is zeker geen abc'tje. Je 
moet rekening houden met de 
weersomstandigheden en de ver
schillende soorten bloemen. De 
broeiers hebben onder meer tul
peq, hyacinten en narcissen mee-
~ 

Kleurige, 'stugge' bloemen maken de meeste kans op de hoofdprijs 
ARCHIEFFOTO OICK HOGEWONING 

gekregen. Die vragen allemaal 
om een andere behandeling." 

Maar je moet wel enigszins groene 
vingers hebben om te kunnen win
nen? 

"Nee hoor, iedereen maakt 
kans. Sterk,er nog: ook als je 'uit 
het vak' koint, ben je niet verze
kerd van een prijs. Bij de winnaar 
van vorig jaar - bloemenkweker 
Kees van der Salm -, is het een 
aantal jaren geleden helemaal 
mi~ gegaan. En Aad van de Kerk-

Vf 

hof, de winnaar van 2009 en 2010, 
werkt in de bouw." 

Waar let de jury op bü het beoorde
len? 

"De bloemen moeten mooi 
uniform zijn. Niet te lang, maar 
juist wat korter; 'stugger' in vak
termen. Daarnaast is de kleur be
langrijk. Een narcis die net open 
is, is te licht van kleur. Daarmee 
win je niet. De broeiers moeten 
dus goed timen wanneer ze de 
blo$pten uit laten komen. Een 

I ' 

bekend verhaal is dat deelne
mers aan het eind van de rit hun 
koelkast leegmaken om die ver
volgens vol te zetten met potten. 
Zo remmen ze de groei." 

Wat kunnen bezoekers dit weekend 
verwachten? 

"De Lenteflora wordt van vrij
dag tot en met maandag gehou
den in het PPO-gebouw in Lisse. 
Caroline Glas, een Lissese kun
stenaar, opent om 19.00 uur het 
evenement. Op vrijdag heeft ook 
gelijk de prijsuitreiking van de 
huisbroeiwedstrijd plaats. De 
rest van de dagen zijn er tussen 
1o.oo en 17.00 uur bloementen
toonstellingen te zien. Professio
nele kwekers tonen hun meest 
bijzondere bloemen. Ons thema 
is dit jaar .'bloeiende kunst'. Ze
ker in de schilderkunst komen 
veel tulpen en andere mooie 
bloemen voor, en op deze manier 
proberen we een link te leggen 
tussen bloemen en kunst." 

Watgebeurterna afloop met de bloe
men? 

"Men mag ze meenemen, 
maar de meeste gooien we weg. 
De piek ligt op vrijdag, dan zijn 
ze - als het goed is - het mooist. 
Daarna wordt het steeds minder. 
Wat degene met de mooiste bloe
men krijgt? Een grote wisselbe
ker.J:n eeuwige roem!" 

t.r .)...'; 

Gisteren kwamen 35 burge
meesters van de gemeenten in de 
fuseeende politieregio samen. 
"Wij hadden al een tijdje bena
drukt dat ons gebied extra inzet 
nodig heeft, maar gisteren kre
gen we te horen dat we er ook 
daadwerkelijk extra agenten bij 
krijgen. Net als Gouda bijvoor
beeld of het centrum van Den 
Haag." 

Uiteindelijk worden die vijf 
agenten voor Noordwijk/Teylin
gen ergens anders in de regio 
weggehaald, beseft Schelberg 
zich ook. "Ik heb maar niet door
gevraagd waar die agenten pre
cies vandaan komen." 

HÓelang het team over de 
handvol extra agenten mag be
schikken is ook nog niet hele
maal duidelijk. "Over een paar 
jaar moeten we misschien weer 
terug naar zestig." 
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