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Schadevergoeding volgens Van der Zon ’nooit de 4 miljoen’ waar Teylingen op rekende

noordwijk

Teylingen wint zaak zandwinning ’t Joppe
door anton diedrich

- Teylingen krijgt een schadevergoeding omdat
zandwinning in ’t Joppe niet doorgaat. Dat heeft de Raad
van Arbitrage bepaald. Grond- en zandexploitatiemaatschappij Rijnland zou in het eerste kwartaal van dit jaar beginnen met het uitdiepen van de plas bij Warmond. Volgens het bedrijf is dat echter niet rendabel te maken.
TEYLI NG EN

werk is nooit begonnen. Daarom
spande de gemeente een arbitragezaak aan. Rijnland is inderdaad zijn verplichtingen niet nagekomen, is de uitspraak. Naast
betaling van de proceskosten,

Skaters wijken
voor opvang
door rob onderwater

- De skatebaan
langs de Torenvlietslaan in Valkenburg moet wijken voor de
komst van de maatschappelijke
opvang. De toestellen worden
verplaatst naar een locatie in de
Dorpsweide. Dat gebied wordt
binnenkort opnieuw ingericht.
Voor de voetbalverenging Valken’68 en de tennisclub VTV is
dat goed nieuws. Beide krijgen er
een speelveld bij.
De verhuizing van de skatebaan gebeurt op verzoek van omwonenden. Die zagen de combinatie van spelende kinderen met
een maatschappelijke opvang
voor verslaafden en alcoholistenniet zitten.
Aangezien de gemeente er veel
aan gelegen is om de opvang op
de Valkenburgse gemeentewerf
te huisvesten, wordt het skateparkje verplaatst naar de Dorpsweide. Er is een plaatsje ingeruimd langs de oevers van de Oude Rijn.
De Dorpsweide krijgt een
voornamelijk ’groene invulling’.
Het gebiedje wordt omsloten
door de nieuwbouwwijk ’t Duyfrak en de bebouwing langs de
Hoofdstraat.
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Naast de uitbreiding van de
sportcomplexen van tennis- en
voetbalvereniging, wordt ook de
ijsbaan verplaatst en komen er
wandelpaden. Die komen anders
te liggen dan in het oorspronkelijke plan was ingetekend. De paden liepen in eerste instantie
over het complex van de voetbalvereniging, maar dat vond het
bestuur van Valken ’68 niet zo’n
goed idee. Daar heeft de gemeente begrip voor, waarop de plannen zijn aangepast.
Door het voorziene vijfde veld
van de voetbalclub een kwartslag
te draaien komt er nu ook ruimte
voor een extra tennisbaan. Daardoor hoeft het clubgebouw van
de tennisvereniging VTV niet
verplaatst te worden. Voorts
komt er een parkeerterrein van
175 plaatsen.
Ook komt er een schoolgebouw, dat door de basisscholen
De Burcht en de Dubbelburg
wordt betrokken. Het wordt een
multifunctioneel gebouw, waar
ook andere instellingen een
plaatsje krijgen.
Omdat de huizenbouw van de
aanpalende wijk ’t Duyfrak reeds
is begonnen, is er behoefte aan
een school in de wijk. Volgend
jaar worden daarom noodgebouwen in de omgeving neergezet.
Ook sportschool Fitness Energiek vormt een onderdeel van de
plannen. Het gebouw komt op
de voormalige plek van het bedrijf Postmus.
Over twee jaar moet de invulling van het gebied zijn afgerond. Van de provincie ZuidHolland en rijk zijn subsidies beschikbaar. De gemeente heeft
aangegeven daar graag gebruik
van te willen maken. De provincie draagt de kosten van een fietsbrug over de Oude Rijn, die Valkenburg met Oegstgeest gaat
verbinden.

Teylingen had ook geëist dat
het bedrijf alsnog zou beginnen
met zandwinning. Dat gebeurt
niet. De vergunning die het
Hoogheemraadschap had gegeven, is inmiddels verlopen. Als
het bedrijf nu aan het werk gaat,
pleegt het een strafbaar feit. Daar
mag het bedrijf dus niet toe worden gedwongen. Overigens is het
de schuld van het zandwinbedrijf dat die vergunning is verlopen.
Al met al loopt Teylingen door
deze zaak inkomsten mis, waar

bezittingen. Nu is het niet de
verkoop van zand, maar bijvoorbeeld de verkoop van het Warmondse gemeentehuis.’’
Hij verwacht dat er ooit wel
weer zand uit ’t Joppe zal worden
gewonnen, maar voorlopig is dat
dus van de baan. ,,De vraag is nu:
is de put alsnog rendabel te maken’’, zegt Van der Zon. ,,En wat
vinden de provincie en het
Hoogheemraadschap ervan? Geven die wel toestemming?’’ Volgens berekeningen zou er 2,3
miljoen kubieke meter bruik-

baar zand in de plas zitten.
Van der Zon is er altijd vanuit
gegaan dat dat zand een keer
geld zou opleveren. Met raadsleden die het somber inzagen is hij
zelfs een weddenschap aangegaan. Dat zandwinbedrijf Rijnland niet gaat zuigen, betekent
volgens hem niet dat hij nu dozen wijn moet laten aanrukken
voor de raadsleden. ,,Op zich heb
ik weddenschap gewonnen’’, beweert de wethouder, ,,want de
overeenkomst is afgesloten en
we krijgen er geld voor.’’

Invasie Blauwe haarkwallen vullen de garnalennetten

- Garnalenvissers in Katwijk hebben veel last van de enorme vloed kwallen die richting de kust komen. Het zijn voornamelijk blauwe haarkwallen die terechtkomen in de netten en voor flink wat gewicht zorgen. Veel garnalenvissers kunnen zich niet herinneren dat
de toevloed aan kwallen zo groot was. Visser Dirk Guijt uit Katwijk (op de foto) struikelde
achter de eerste zandbank bijna over de kwallen.

K ATWIJ K

Over de hele wereld komen steeds meer kwallen voor. Tonijn, zwaardvissen en schildpadden komen in visnetten terecht, waarmee de natuurlijke vijanden van kwallen verdwijnen.
Vervuiling en klimaatverandering zorgen voor meer plankton, waardoor de kwallen genoeg
te eten hebben. Bij de Nederlandse kust was hier tot nu toe nog weinig van te merken, maar
daar kan verandering in komen.
FOTO JOHAN WESTRA

De Sportvisser niet naar EK kunsthengelen

Drukte op middeleeuws festijn
door Janneke Dijke

- Aan de voet van
de Ruïne van Teylingen ging
dit weekeinde een man of
duizend op in de sfeer van de
middeleeuwen. Met 149 middeleeuwse toneelspelers was
het het grootste historische
evenement dat ooit bij de
Voorhoutse ruïne werd gehouden.

VOOR HOUT

- De Noordwijkse
hengelsportvereniging HSV De
Sportvisser gaat niet door naar
het Europees kampioenschap
kusthengelen. De club organiseerde zaterdag het Nederlands
kampioenschap en werd daarbij
twintigste. In totaal deden 25
teams mee aan de wedstrijd.
De 25 teams bestonden elk uit

NOOR DWI J K

meerdere personen. In totaal
stonden er 217 vissers langs de
kustlijn, verspreid over een lengte van 4,5 kilometer. Het was de
eerste keer dat HSV De Sportvisser dit kampioenschap mocht organiseren, vertelt erevoorzitter
Tom van Schie. ,,We stonden een
behoorlijk stuk buiten het dorp,
richting Zandvoort, nog voorbij

het kitesurfgebied. Dit deden we
omdat we een aaneengesloten
wedstrijdveld wilden. Als je
langs de boulevard gaat staan,
dan moet je bij de reddingsloods
van de KNRM en bij het kitesurfgebied een stuk overslaan.’’
Aan het NK deden alleen
teams mee die eerdere voorrondes hadden gewonnen.
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Het middeleeuwse kampement bij de ruïne.
randstad. Ze worden vaak in
Gelderland gevraagd. ,,Hier
durft men niet zo snel nieuwe
evenementen te beginnen’’, vermoedt Van Hoogstraten. Gerard
Rutgrink, beheerder van de ruine, had na diverse kleine evenementen wel oren naar een
groot middeleeuws festival.
,,We krijgen veel complimenten
van de re-enactmentgroepen over
de locatie. Zij slapen hier bijna
allemaal. Ook het aantal bezoekers is fantastisch.’’ Op de regenachtige zaterdag kwamen er
toch nog 364 mensen aanlopen,
zondag een veelvoud daarvan.

CYAANMAGENTAYELLOWBLACK

Alex, de Noordwijkse zanger
van het Nederlandstalige lied
en één van de meest geboekte
feestartiesten in Nederland,
wordt als één van de eersten
ambassadeur van zijn woonplaats. Burgemeester Harry
Groen verraste de Noordwijkse
zanger met deze mededeling
tijdens een concert dat Alex zaterdagmid spontaan aanbood
aan de bewoners van woon- en
zorgcentrum Groot Hoogwaak.
Groen: ,,Alex viert op 14 november in de Leeuwenhorst zijn
tienjarig jubileum als zanger en
al die jaren is hij een waardig
ambassadeur van Noordwijk gebleken. Dit optreden is daar een
prachtig voorbeeld van. We zijn
weliswaar nog druk bezig om
het ambassadeurschap van
Noordwijk gestalte te geven,
maar ik vind zijn jubileum een
mooi moment om Alex deze
première te gunnen en hem nu
alvast op te nemen in het toekomstige gezelschap van mensen en organisaties, waarvan wij
vinden dat zij Noordwijk op
een uitstekende manier op de
kaart zetten.’’

Castellumpop
blijft zitten
met kater van
30 april

Ruïne van Teylingen trekt veel bezoekers

Op het terrein naast de ruïne is
een groot tentenkamp opgeslagen. Hier verblijven dit weekeinde allerlei re-enactmentgroepen, groepjes mensen die zich
het liefst kleden en gedragen
alsof ze duizend jaar geleden
leefden. De Compagnie van Cranenburgh is de grootste aanwezige groep. Een stel ervaren Cranenburgh-piekeniers leert een
paar minder ervaren vechters
van de groep Celtic Britain hoe
te vechten zonder wonden te
veroorzaken.
Vanaf een afstand zijn er nauwelijks regels te ontdekken,
maar die zijn er wel, vertelt piekenier Bonsart Bokel, in het dagelijks leven Alex van Hoogstraten. ,,Het zijn eigenlijk netheidsregels. We moeten ervoor
zorgen dat iedereen de volgende dag weer netjes naar zijn
werk kan. Daarom raken we elkaar niet in het gezicht, de handen en op de gewrichten. Er
zijn wel groepen waarbij er zo
hard gevochten wordt dat er iemand naar de huisartsenpost
moet, maar bij een publieksdemonstratie als deze is dat beter
van niet.’’
De Compagnie is blij eens in
Zuid-Holland te kunnen optreden. De groep is gevestigd in
Berkel en Rodenrijs maar leden
wonen in een groot deel van de

de gemeente wel - zij het niet
meer als vaste begrotingspost op had gerekend. Het geld zou
worden gestort in het ’regionaal
investeringsfonds’: een potje
waar alle gemeentes in de streek
jaarlijks een vast bedrag in moeten storten, bestemd voor regionale projecten. Dat geld moet de
gemeente nu ergens anders vandaan halen, en dat terwijl Teylingen al moest bezuinigen. Van der
Zon: ,,Onze bijdrage aan het investeringsfonds zou komen uit
de verkoop van gemeentelijke
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Zij kijken naar demonstraties
boogschieten, naar de toeren
van een middeleeuwse jongleur,
en lopen over de middeleeuwse
markt om ouderwetse zoetwaren te kopen. Kinderen schieten
met pijl en boog, bakken broodjes boven een vuur of proberen
met een guts een kom uit hout
te snijden.
In de tenten op het kampement worden allerlei middeleeuwse ambachten uitgevoerd.
Het Holtland Genootschap
voert handwerktechnieken uit.
Vrouwen doen aan bandweven,
kaartweven, naaldbinden en
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maken koorden met een koordwiel of een lucet: de voorlopers
van het punnikklosje. ,,Kaartweven is heel oud. Dat is zelfs
in de piramides gevonden’’, vertelt Ed Vermeij. Bij het weefsysteem worden 56 draden gebruikt, die met vier draden tegelijk aan een kaartje vast zitten. Naaldbinden is geen breiden, geen naaien en geen haken, maar iets er tussen in. Je
kunt er lekkere warme polswarmers of wanten mee maken.
Handig, tijdens een verblijf op
een winderige vlakte naast de
Ruïne van Teylingen.
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Altijd een 1-persoonskamer

Verblijf in 4-sterren hotel!

Singlereis Kerst in ROME & LATIUM
o.b.v. 7 x ontbijt, 1 x lunch en 7 x diner Vertrek: 23/12

Bus-/vliegreis Feestdagen in ANDALUSIË
o.b.v. 14 x ontbijt en diner
Vertrek: 19/12

• vliegreis, verblijf, feestelijke diners en excursies
• excursie o.l.v. Nederlandssprekende reisleiding naar o.a.
Rome met natuurlijk het Vaticaan en het Colosseum, Tivoli,
12e-eeuwse Abdij van San Benedetto en Agnani

• vliegreis, verblijf 4-sterren hotel en kerst-/nieuwjaarsdiners
• excursies o.l.v. Nederlandssprekende reisleiding naar
o.a. Torremolinos, Gibraltar, Granada met het Alhambra
(entree inclusief), Sevilla, Nerja, Marbella en Ronda

Zie www.kras.nl/12220

Zie www.kras.nl/12057

De brochure
Kerst- en Nieuwjaarsreizen
2009/2010 is uit!
Vier de feestdagen met
KRAS.NL! Want op één van de
kerst- en of nieuwjaarsreizen
vindt u niet alleen gezelligheid,
u ziet bovendien uw vakantiebestemming in zijn meest
sprookjesachtige verschijning
met sfeervolle verlichting en
mooi opgetuigde kerstbomen!
Vraag de gratis brochure
met het complete aanbod
aan via www.kras.nl

Nog meer voorde
lige kerstreizen!
ROME

8 dgn v.
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a.

Vliegreis Kerst in Rome
o.b.v. ontbijt en lunch en/of diner
Vertrek: ma. 21–28/12
Zie www.kras.nl/12045

ROME & TOSCANE

8 dgn v.

695

a.

Vliegreis Kerst in Rome & Toscane
o.b.v. 7 x ontbijt, 1 x lunch en 7 x diner
Vertrek: di. 22/12
Zie www.kras.nl/12060

ZUID-SPANJE

15 dgn

v.a.
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Excursiereis Feestdagen Costa del Sol
o.b.v. 14 x ontbijt, 1 x lunch en 13 x diner
Vertrek: vr. 18/12
Zie www.kras.nl/12058

BOEK ONLINE
of 0900 – 9697

15 cpm

Prijzen zijn exclusief reserveringskosten en Calamiteitenfonds

HDC 44.1.2

Teylingen rekent al sinds 2002
op inkomsten van in totaal vier
miljoen euro over de vier jaar dat
er zand uit ’t Joppe zou worden
gewonnen.
Er was een contract, maar het

28.307,14 euro, moet de zandwinner ook de schade vergoeden.
Verantwoordelijk
wethouder
Leo van der Zon heeft geen idee
hoeveel dat wordt, zegt hij. ,,De
volgende stap is dat een onafhankelijke commissie deskundigen
bepaalt hoeveel dat is.’’ De vier
miljoen die Teylingen zou krijgen na de verkoop van het gewonnen zand, wordt het volgens
hem niet. ,,Het zand is blijven
liggen, dan kunnen we moeilijk
zeggen: we willen er de verkoopopbrengst voor hebben.’’

Zanger Alex wordt
’ambassadeur’

K AT W I J K - Waarom krijgt
het ene evenement wel subsidie en het andere niet? De
wegen van gemeenten zijn
soms ondoorgrondelijk, ondervond de organisatie van
Castellumpop in Valkenburg. Zij bleven met een verliespost zitten toen het evenement op Koninginnedag
noodgedwongen werd afgeblazen.
Castellumpop vroeg daarom een bijdrage voor een extra concert op 27 juni op de
manege van Mandy’s Hoeve.
Dat evenement kwam dan in
de plaats voor het afgeblazen concert op Koninginnedag,
PvdA vroeg zich af waarom de aanvraag van Castellumpop werd afgewezen en
stelde vragen. Omdat, zo
legt burgemeester Jos Wienen in een antwoord uit, dat
er voor ’dit soort eenmalige
evenementen geen budget
beschikbaar is’.
Het argument van de organisatie dat de gebeurtenissen op 30 april verlies
hebben opgeleverd en gecompenseerd moeten worden, wijst het college van de
hand. De gemeente kan voor
het verlies niet aansprakelijk worden gesteld. Dat dit
wel in andere gemeenten is
gebeurd, heeft de burgemeester voor kennisgeving
aangenomen.
Overigens is Castellumpop de enige organisatie die
een subsidieverzoek heeft
gedaan.

