
HARMELEN

Garagesale leidt
bloeiendbestaan
De garagesale in de Harmelense

Molenwijk is een blijvertje. Aan

de derde particuliere huisver-

koop op rij, die zaterdag weer

op het programma staat, doen

de bewoners van zestig adressen

mee. Vorig jaar waren dat er

vijfenvijftig, en in het eerste jaar

haakten bijna veertig deelne-

mers aan. Mede-organisator

Sjack van den Bergh is blij met

de gestage groei. ,,De sale slaat

niet alleen aan omdat iedereen

wel spullen heeft staan die hij of

zij een keer kwijt wil. Hij raakt

ook aan een gezamenlijk buurt-

gevoel. Je leert elkaar kennen,

loopt eens vaker bij een ander

langs.’’ Vanwege die buurtfunc-

tie heeft de groep een subsidie

bij de gemeente aangevraagd.

De bewoners willen een groot

luchtkussen neerzetten zodat

kinderen tijdens de sale een

speelplek hebben. De verkoop in

de Molenwijk is zaterdag van

10.00 uur tot 15.00 uur. OPSTAL000

WOERDEN

‘Inzicht inmening
overGildenbrug’
Woerden moet zo snel mo-

gelijk de meningen over de

Gildenbrug uit de drie be-

trokken wijken op een rij-

tje zetten en in de gemeen-

teraad toelichten. Dat

vraagt Inwonersbelangen

(IB). Woerden heeft on-

langs de meningen gepeild

in het Schilderskwartier, de

bomen- en bloemenbuurt

en Molenvliet over het op-

lossen van de verkeerspro-

blemen. Regelmatig loopt

het verkeer op de

Rembrandtlaan, Israël-

slaan en Boerendijk vast.

Gedacht wordt aan verbe-

tering van de bestaande

route en aan de bouw van

de Gildenbrug tussen Riet-

veld en Barwoutswaarder. OP-

STAL000

WOERDEN

Korenfestival
ophetKerkplein
Hospice De Mantelmeeuw

houdt zaterdag een korenfesti-

val waar zo’n 150 zangers en

zangeressen aan meewerken. De

dag is onderdeel van een gelijk-

tijdige concertreeks op plaatsen

over de hele wereld. Op die ma-

nier vragen de initiatiefnemers

aandacht voor palliatieve zorg

en de lokale hospice in het bij-

zonder. Op het Woerdense po-

dium staan onder andere de

musicalklas van Woerdense cul-

tuurcentrum Het Klooster, man-

nenkoor Bravour, de vrouwen-

koren Decolores en Noyana, en

de gemengde koren Rhythm &

Friends en Marcello. LAMI100

UTRECHT

TheTrammpsen
BoneyMopfestival
Fameuze discogroepen als The

Trammps en Boney M, en bands

als Mai Tai en Londen Beat

staan op 20 juni op een gloed-

nieuw festival in de Botanische

Tuinen in Utrecht. Het 40UP

Zomerfestival moet een swin-

gend festival worden. De kaart-

verkoop is gisteren begonnen. AD100

dinsdag 14 april 2015
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ABCOUDE

Twaalfweken
wachtenop
uitspraak
Bewoners van de buitengebieden

in Abcoude en Baambrugge moe-

ten minimaal 12 weken wachten

voordat ze weten of de gemeente

terecht hun bezwaren tegen de

heffing van baatbelasting heeft

afgewezen. De Ronde Venen en

de bezwaarmakers stonden afge-

lopen donderdag voor de rechter.

Die neemt twaalf weken de tijd

om vonnis te wijzen.

De bewoners zijn het er niet

mee eens dat ze jaren na de aan-

leg van riolering in het buitenge-

bied alsnog moeten betalen. Hun

advocaat stelt dat de gemeente te

laat is met de aanslag. Maar de

gemeente heeft de bezwaren ter-

zijde geschoven. 170 mensen heb-

ben daartegen beroep aangete-

kend.

,,De rechters hebben zich goed

in de zaak verdiept en stelden

beide partijen kritische vragen,’’

vertelt bezwaarmaakster Marion

de Vries. ,,We zijn serieus geno-

men. Dat is al heel fijn. Nu is het

afwachten.’’

Met duizelingwekkende vaart stort

een grutto zich naar beneden. Luid

roepend landt hij in het weiland van

Koos van der Laan aan de Van Tey-

lingenweg. ,,Er zijn op dit specifieke

plekje bizar veel weidevogels,’’ roept

Van der Laan verbaasd uit.

Met het specifieke plekje doelt

Van der Laan op zijn twee percelen

die worden gescheiden door een

boerensloot. Een week eerder heeft

hij het waterpeil van deze sloot met

zo’n 20 centimeter verhoogd. De

sloot is daarmee 4 meter breder ge-

worden. Het gaat om een tijdelijke

verhoging van het waterpeil.

,,Het is de bedoeling dat weidevo-

gels makkelijker kunnen foerageren

in het natte plasdrasgebied rondom

de sloot. Hoewel dit vooralsnog een

experiment is van de Agrarische Na-

tuurvereniging De Utrechtse Venen,

lijkt het echt te werken. Het zom-

pige land trekt als een magneet aan

de weidevogels.’’

Hoofdbrekens
Van der Laan beseft dat hij als boer

‘tegennatuurlijk’ gedrag vertoont

met het onder water zetten van zijn

land. ,,Ook voor een biologische

boer als ik is dit niet normaal. Het

heeft mij van tevoren ook wel wat

hoofdbrekens gekost. Net als regu-

liere boeren denk en handel ik ook

bedrijfsmatig en economisch. Aan

de andere kant steek ik graag mijn

nek uit en ben ik wel in voor een uit-

daging. En de geleden gewasschade

wordt vergoed, het gaat om zo’n 500

euro.’’

Het initiatief van de Agrarische

Natuurvereniging, komt uit de hoge

hoed van veldcoördinator Gerard

van Zuijlen. ,,Gerard heeft ervoor

gezorgd dat deze percelen als enige

in de hele polder langs de Van Tey-

lingenweg aangemerkt blijven als

‘weidevogelland’. Dus ik ben hem

wat verschuldigd,’’ glimlacht Van

der Laan.

,,Zonder gekheid,’’ vervolgt hij, ,,de

afgelopen 11 jaar hebben we ontzet-

tend veel tijd en geld geïnvesteerd

in het weidevogelbeheer. Hier is dat

gelukt. Vooral het aantal grutto-

jongen dat hier succesvol opgroeit,

is ontzettend hoog. Met het verho-

gen van het waterpeil willen we kij-

ken of we daar een extra dimensie

aan kunnen geven. Maar als het ex-

periment uitwijst dat het allemaal

ganzen aantrekt, is het gauw afgelo-

pen natuurlijk.’’

Opvallend is dat Van der Laan in

de afgelopen jaren juist tegen het

waterschap heeft geprocedeerd om

verhoging van het waterpeil

rondom de gebouwen aan de Van

Teylingenweg tegen te houden. De

agrariër ziet dat niet als een contra-

dictie.

,,In de poldersloot wordt het

water alleen van 1 april tot 1 juni

verhoogd. In die periode moet ik dat

land daar toch al met rust laten

omdat het weidevogelland is. Daar-

bij krijg ik er een vergoeding voor.

Bij het waterschap gaat het om een

continue verhoging en heb je er al-

leen maar last van en kosten aan.’’

Magneetvoorgrutto’s
KAMERIK |Agrariër Koos
van der Laan heeft het
waterpeil verhoogd ten
behoeve van de weidevo-
gels. Hij doet mee aan
een experiment van de
agrarische natuurvereni-
ging. Dat lijkt vruchten af
te werpen: het drassige
land werkt als een mag-
neet op de vogels.

DOUWE ANNE VERBRUGGE

ZAgrariër Koos van der Laan pompt water in de sloot om deze op hoogte te houden. Daardoor moet het
voor watervogels makkelijker worden om te foerageren. FOTO DOUWE ANNE VERBRUGGE

Agrariër zet als proef strookje land onder water

Als het experiment
uitwijst dat het
ganzen aantrekt, is
het gauw afgelopen
–Koos van der Laan

CAROLINE STRÖER

MIJDRECHT | Dankzij de gift van

een anonieme sponsor krijgt het

publiek in Mijdrecht op 20 juni

twee grote shows te zien. Dan

wordt de 23ste editie van het

Straattheaterfestival gehouden.

Aldert Kamp van de organisatie

is heel blij met de gift, waaraan

wel de voorwaarde was verbon-

den dat de organisatie twee

shows zou inhuren. Dat is nu

bijna rond. Kamp: ,,Gelukkig

kunnen we rekenen op een vaste

jaarlijkse subsidie van 10.000

euro van de gemeente. Ondanks

onze trouwe sponsors hebben we

dat bedrag hard nodig. Zonder

die subsidie is het gewoon einde

verhaal. Bovendien is het zo dat

een aantal sponsors zijn wegge-

vallen zoals Midreth en het blijft

moeilijk om nieuwe sponsors te

vinden,’’ zegt Kamp.

Laagdrempelig

Hij heeft in de loop van de jaren

al een aantal evenementen zien

wegvallen, zoals het grote Ajoc-

festival, de schaatsbaan en

straatvoetbal. ,,Het is belangrijk

dat de weinige evenementen die

er zijn, kunnen doorgaan,’’ vindt

Kamp. Hij wijst erop dat het

straattheater een evenement is

voor de hele regio - er komen

bijna 8000 bezoekers per jaar -

en dat het laagdrempelig is.

,,Jong en oud, arm en rijk kan

ervan genieten,’’ aldus Kamp.

,,Wel heeft de gemeente ons ge-

vraagd om te onderzoeken of we

extra inkomsten kunnen vinden

door bezoekers te laten betalen.

Maar dat is een onmogelijke op-

gave. Want het straattheater is

door het hele dorp heen.’’ Hij

heeft goede hoop wel meer

‘vrienden’ te kunnen werven die

een bijdrage leveren.

De organisatie heeft twee profes-

sionele shows gecontracteerd: de

flamenco dansgroep La Guardia

Flamenca uit België en een grote

trapezeshow uit Duitsland, Die

Maiers. Daarnaast is er ruimte

voor lokaal talent dat zich kan

aanmelden via de website.

www.straattheaterdrv.nl

N Straat-
theater in
Mijdrecht.
De organisa-
tie heeft voor
de volgende
editie geld
gekregen
voor twee
grote shows.
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