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Verdegaal en Jacqueline Bader willen uitbreiden

Elsgeesterhof tussen hoop
en vrees over nieuwe plek

•

Het worden spannende
weken voor Ingrid Verdegaal en Jacqueline Bader.
Want al tekenden ze in
september al het huurcontract voor de nieuwe
plek van hun Elsgeesterhof, het is de vraag of ze
inderdaad op 1 januari
aan de ’s Gravendamseweg aan de slag kunnen.

i

Oogstaandeel

In de opzet van de
Elsgeesterhof kopen de
deelnemers in het begin van
het jaar een oogstaandeel en
krijgen dan elke week bericht
hoeveel groente en bloemen ze
kunnen komen oogsten. Voor
driehonderd euro mogen ze
dertig weken groenten komen
halen, voor honderd euro tien
weken bloemen. Deelnemers
kunnen ook als vrijwilliger
meehelpen en en aantal doet
dat ook al. ,,Veertien van de
veertig werken ook mee op de
tuin, dat is toch een heel mooi
aantal’’, vindt Verdegaal.

Sjaak Smakman

s.smakman@mediahuis.nl

Teylingen # Het bedrijfje heeft nu
nog een onderkomen bij de volkstuinvereniging Elsgeest, maar al een
tijdje geleden kregen ze te horen dat
ze vanwege de grote vraag naar
volkstuinen op zoek moesten naar
een andere plek. Ongeveer in dezelfde tijd kregen Patrick en Manon
Weijers van de gemeente te horen
dat een einde moesten maken aan
het gebruik van de bollengrond bij
hun caravanstalling Op Rolletjes als
paardenwei. De bollenstreekgemeenten zijn al een tijd bezig het illegale gebruik van bollengrond aan
te pakken.

Mooie match
Het leek een mooie match, want met
de huur van de 1,3 hectare grond kan
de Elsgeesterhof de ambitieuze
groeiplannen van de groenten- en
bloemtuin realiseren. En, daar waren en zijn Verdegaal en Bader vast
van overtuigd, volgens de regels
hoef je op bollengrond niet per se
bollen te telen maar mag je wel degelijk ook andere gewassen telen.
Wie door de Bollenstreek rijdt, ziet
dat ook al jaren volop gebeuren.
,,Deze grond is ook helemaal niet
geschikt voor bollenteelt. Het is
zware grond en eigenlijk te nat voor
bloembollen’’, hield Verdegaal afgelopen week de Teylingse politiek
voor.
Verdegaal en Bader kennen elkaar

Ingrid Verdegaal en Jacqueline Bader.

van hun volkstuinen op Elsgeest en
zijn al een poosje bezig om van hun
hobby hun werk te maken. Verdegaal heeft zich bekwaamd in de biologisch-dynamische teelt en inmiddels betrekken al veertig gezinnen
groente - en vanaf volgend als het
goed gaat ook bloemen, de specialiteit van Bader - van de Elsgeesterhof.
Het perceel aan de ’s Gravendamseweg biedt alle ruimte om hun ambitie waar te maken. ,,We willen snel
naar honderd deelnemers en op termijn naar ruim tweehonderd’’, aldus Bader. De 1,3 hectare in Voorhout is zelfs meer dan ze voorlopig
nodig hebben. Ze zouden net beginnen met een promotiecampagne,
toen er de kink in de kabel kwam
met de vraag of ze daar wel aan de
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Als het hier niet
kan, dan zouden
we niet weten
waar we dan in
de gemeente
een plekje
zouden kunnen
vinden

FOTO ELSGEESTERHOF

slag kunnen. Zelf hopen ze uiteraard van wel. ,,We gaan daar niet alleen groente telen, we willen er ook
beukenhagen aanleggen en ruimte
bieden aan vogels, vlinders en andere kleine dieren. Daarnaast kan iedereen binnenlopen en willen we zo
ook een sociale functie bieden’’, aldus Bader.

Oogst
De kans dat ze op 1 januari kunnen
beginnen, zodat er vanaf het voorjaar ook echt geoogst kan worden, is
zeker nog niet verkeken. Wethouder
Marlies Volten sprak vorige week
over ’dit prachtige initiatief’ en deze
week komt adviesbureau Clevin namens de gemeente langs om te kijken wat er mogelijk is. ,,Als het kan,

dan moeten we proberen dat voor 1
januari mogelijk te maken. En als
het daar niet kan, dan moeten we
gaan kijken waar het wél kan’’, zei
Volten op vragen vanuit de raad.
Bader is blij met die opstelling,
maar hoopt heel nadrukkelijk op
het eerste. ,,Want als het hier niet
kan, dan zouden we niet weten waar
we dan in de gemeente een plekje
zouden kunnen vinden.’’ Als het
mag, dan wordt het wel een paar
maanden hard werken, beaamt Verdegaal meteen. Want in april moeten al de eerste groenten worden geoogst. Maar dat is nog even een zorg
voor later.
In de opzet van de Elsgeesterhof
kopen de deelnemers in het begin
van het jaar een oogstaandeel en
krijgen dan elke week bericht hoeveel groente en bloemen ze kunnen
komen oogsten. Voor driehonderd
euro mogen ze dertig weken groenten komen halen, voor honderd euro tien weken bloemen. Deelnemers
kunnen ook als vrijwilliger meehelpen en en aantal doet dat ook al.
,,Veertien van de veertig werken ook
mee op de tuin, dat is toch een heel
mooi aantal’’, vindt Verdegaal.

Celstraffen voor twee jonge woningovervallers
Annalaura Molducci

Hillegom # Twee jonge woningovervallers uit Lisse en NieuwVennep zijn veroordeeld tot een
half jaar jeugddetentie. Een derde verdachte in de zaak is nog
niet door de politie aangehouden.
De mannen pleegden de woningoverval op 16 maart van dit jaar aan de
Doornenburg in Hillegom.
De 17-jarige Lissenaar belde aan
met een hesje van de postbezorging
en een pakje in de hand en wist zo
binnen te komen. Zijn kompaan van
18 jaar uit Nieuw-Vennep had een bi-

vakmuts op en dreigde met een neppistool. De vrouw des huizes had,
toen ze opendeed, haar tweejarige
zoontje op haar arm.

Sieradenkistje
Na een paar minuten vertrok het
stel met een telefoon en een sieradenkistje. De verdachten zijn vier
maanden later door een arrestatieteam van hun bed gelicht bij een actie waarbij ook een verslaggever van
het Leidsch Dagblad aanwezig was.
Bij de inval in de vroege uurtjes
vond de politie een grote hoeveelheid drugs in de kamer van de mannen. Uit onderzoek bleek dat bij de
overval de Seat Ibiza van de vader

van een van de veroordeelden is gebruikt, voorzien van valse kentekenplaten. De bestuurder van de auto is
nog spoorloos.
De overvallers zijn door de rechtbank veroordeeld via het jeugdstraf-

’Een paar ventjes
moeten nu al pijn
in hun buik krijgen’
recht. Naast hun celstraf van een
half jaar hebben ze een voorwaardelijke celstraf van nog eens een half

jaar gekregen waarin ze zich bij de
reclassering moeten melden en mee
moeten werken aan hun therapie.

Geschrokken
De nieuwe teamchef Henk Woppenkamp liet eerder in deze krant weten dat er ernstige misdrijven in Hillegom gebeurden waarvan hij erg is
geschrokken. Volgens hem doen
zich in Hillegom meer overvallen,
ramkraken en plofkraken voor dan
in de andere bollendorpen. Hij zou
daarom meer wijkagenten inzetten.
Motto van de politiechef is dat de
politie ’niet moet keffen maar bijten’. Woppenkamp is druk doende
met het aanleggen van dossiers

waarmee jeugdige delinquenten uit
Hillegom voor de rechter kunnen
worden gebracht. Woppenkamp wil
oude dossiers van het stof ontdoen
om te kijken of er bij eerdere onderzoeken zaken over het hoofd zijn
gezien.
Ook het ’stapelen van zaken’ ziet
hij als een strategie. Wordt een enkel
vergrijp voor de rechter gebracht
dan staan de verdachten al snel op
straat, is zijn ervaring. „Maar met
aantal zaken toon je recidive aan en
dat is voor een rechter veel eerder reden om een verdachte vast te houden. Een paar van die ventjes moeten dus nu al pijn in hun buik krijgen.”

