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Oostveen kan ‘In de bibliotheek in het dorp zijn de leuke kinderboeken altijd op’
doorgaan met
zwanendriften
NIEUWERBRUG

De Raad van State verklaarde gisteren het hoger beroep van de Faunabescherming tegen het zwanendriften in Nieuwerbrug gegrond. Maar
dat heeft geen gevolgen voor de
Nieuwerbrugse zwanendrifter Piet
Oostveen.
Volgens de Raad van State kan
Oostveen gewoon doorgaan met het
uit de middeleeuwen stammende
leewieken van zwanenkuikens in de
polder. Wel moet de minister van
LNV de ontheffing beter motiveren,
die de zwanendrifter heeft gekregen
volgens de Flora en Faunawet.
Volgens de Faunabescherming is
het knippen van vleugeltjes van
zwanenkuikens dierenmishandeling en zou het daarom moeten
stoppen. Het knippen en vangen
van beschermde knobbelzwanen is
bovendien in strijd met de Vogelrichtlijn en daarom had LNV geen
ontheffing van de Flora en Faunawet mogen geven, zegt de Faunabescherming.
De Raad van State zegt dat de
knobbelzwanen van Oostveen in gevangenschap zijn geboren en dat hij
de dieren daarom mag bewerken.
De koppels knobbelzwanen die eigendom zijn van Oostveen, leven in
de polder tussen wilde exemplaren.
De kuikens groeien op in het wild.
De zwanendrifter zegt precies te
weten welke kuikens van hem zijn,
hoewel hij toegeeft dat zijn zwanen
ook paren met wilde exemplaren.
Vroeger werden geleewiekte zwanen als stadsbewakers ingezet,
maar nu worden ze verkocht als
siervogels.
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Miljoenen
Landsbanki
niet terug
De kans dat Alphen ooit nog een
cent terugziet van de drie miljoen
die in augustus 2008 werd weggezet bij Landsbanki, wordt met de
dag kleiner. Nu al gaat het stadsbestuur er vanuit maximaal 74 procent van dit bedrag terug te krijgen.
Eind van het jaar volgt een nieuwe
inschatting.
Nu mediation is mislukt, is Alphen - evenals verschillende andere
overheden - verwikkeld in een
rechtszaak tegen de IJslandse regering. Die nam in oktober 2008
Landsbanki over, nadat de bank
door de kredietcrisis in de problemen was gekomen. Sindsdien zijn
vrijwel alle tegoeden, waaronder de
drie miljoen die Alphen heeft uitstaan, bevroren.
,,Het kan nog jaren duren,’’ zegt
wethouder Paul Schings over de situatie. Alphen is volgens hem een
van de ‘testcases’ in het proces
tegen de IJslandse staat. Schings
wijst erop dat tegen de uitkomst
van de rechtsgang hoger beroep
mogelijk is, waardoor extra vertraging ontstaat. ,,Maar wij proberen
ons geld terug te krijgen.’’
Alphen behoort met drie miljoen
niet tot de grootste gedupeerden.
Zo hebben Den Haag 10 miljoen en
Amstelveen 15 miljoen euro uitgezet in IJsland. Niettemin werd het
in de Alphense politiek wethouder
Schings kwalijk genomen dat hij
het geld bij Landsbanki onderbracht. Hij moest zich daarvoor verantwoorden bij de gemeenteraad.

ALPHEN • Haar lidmaatschap zegt
ze niet op, maar dat Eline Hooghiemstra in de toekomst haar gezicht minder laat zien in de bibliotheek staat vast. Zij is niet de
enige: om vanuit Ridderveld de bibliotheek in het centrum op te zoeken blijkt voor veel lezers een grote
stap.

,,Ik heb voor school vaak boeken
nodig en dan neem ik dezelfde dag
nog actie,’’ zegt Eline. Zij zit aan een
tafel boeken te bestuderen over ge-

barentaal. ,,Voor een profielwerkstuk voor school,’’ verklaart de 17-jarige scholiere. Het filiaal in Ridderveld is dichtbij huis en een uitkomst
wanneer zij moet lezen voor haar
studie. ,,Ik kom hier zeker een keer
in de maand. Als ik naar het centrum moet, ga ik alleen als ik écht
boeken nodig heb.’’
Dat geldt ook voor buurtbewoonster Van Hof, die vrijwilligster is bij
‘boek aan huis’. ,,Ik haal hier boeken
op om langs te brengen en dat combineer ik meteen met de bood-

schappen,’’ zegt Van Hof, die ruim
dertig jaar lid is van de bibliotheek.
,,Toen ik las dat de bibliotheek over
vier jaar dichtgaat, dacht ik meteen:
als ik dan nog maar net zo mobiel
ben als nu.’’
Het bezoeken van de hoofdvestiging in de binnenstad wordt anders
moeilijk. ,,En ik ben zelf niet graag
afhankelijk van de bibliobus,’’ aldus
Van Hof. Daarin is zij niet de enige.
Geen van de aanwezigen voelt iets
voor de leesbus. ,,Dat is armoe,’’
vindt Steven Willemsen, die stelt

dat een bibliotheek ‘lokaal bereikbaar’ moet zijn.
Paula Beumer schrikt als ze van
de sluiting hoort. ,,Echt knudde,’’
zegt ze. Regelmatig komt ze vanuit
Kerk en Zanen naar Ridderveld om
boeken voor haar dochters Eowyn
(7) en Arwen (5) uit te zoeken. ,,In
het dorp zijn alle leuke kinderboeken altijd op. Hier is het aanbod
beter. Voor de ouderen hier in de
wijk is deze bieb ook belangrijk. En
het stimuleert het lezen.’’
(Raffi Trapman)

Rondrit met voertuigen uit
de Tweede Wereldoorlog
Niet alleen toeristische trip, maar ook een eerbetoon
GROENE HART • Zo’n 60
voertuigen uit de Tweede
Wereldoorlog rijden zaterdag door de regio. de
tocht heet From Fall to
Victory. Voor het eerst in
negen jaar is de ‘Red Ball
Express’ hier zo prominent aanwezig.
JANNY ESKES

Geallieerde voertuigen zijn het, bevestigt Jan Springintveld, secretaris
van het CRASH Luchtoorlog- en
Verzetsmuseum in Aalsmeerderbrug, dat de tocht samen met de
vereniging Keep Them Rolling organiseert. Het ligt nog wat te gevoelig om ook Duitse militaire voertuigen mee te laten rijden. Al zijn die
er genoeg. ,,Daar willen we apart
nog een keer iets mee doen. Misschien een paar wagens als buit. Ze
maken wel deel uit van de historie.’’
De militaire voertuigen leggen een
route af van zo’n 60 kilometer door
de gemeenten Haarlemmermeer,
Kaag en Braassem, Nieuwkoop,
Ronde Venen, Uithoorn en Aalsmeer. Het is niet zomaar een toeristische trip, benadrukt Springintveld. ,,Het is ook een eerbetoon. We

Voor de negende keer rijden allerlei voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog zaterdag de Red Ball Express mee, dit
jaar voor het eerst door het Groene Hart. FOTO ARCHIEF CRASH

Het ligt nog wat te
gevoelig om Duitse
voertuigen mee te
laten rijden.
Jan Springintveld
rijden langs verzetsmonumenten en
plekken waar vliegtuigen zijn neergestort. In Rijsenhout en Nieuwveen leggen we bloemen neer bij
oorlogsmonumenten.’’
De eerste twee jaren dat de Red
Ball Express reed, was dat in convooi, alsof de bevrijders langskwamen. Dat werd verkeerstechnisch te
lastig, vertelt de secretaris. ,,Nu vertrekken ze in groepen van vijf. Maar
ze komen elkaar onderweg wel
tegen en door dorpen rijden ze natuurlijk langzaam.’’
Het accent ligt dit jaar op het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, 70 jaar geleden en de beeindiging ervan in 1945. Zo voert de
route langs de plek in Nieuwkoop
waar de Fokker DXXI nr. 229 op 13
mei 1940 is neergestort, in een weiland ten noorden van het dorp. In
Nieuwkoop zijn verscheidene vlieg-

Bevoorradingsauto’s met de Red
Ball kregen in 1944 overal voorrang.
FOTO ARCHIEF CRASH

tuigen neergekomen, zoals een
Duitse Messerschmitt, een Heinkel
bij Slikkendam, een V2 vlak bij het
dorp en een Focke Wulf 190 in de
plassen. De Fokker DXXI is door
het CRASH Museum geborgen en
gereconstrueerd en wordt als topstuk beschouwd.
De militaire voertuigen rijden
ook langs plekken in Nieuwkoop
waar wapens, medicijnen en ander
materiaal voor verzetsgroepen werden gedropt. Op een ervan kwam

op 10 maart 1945 - behalve wapencontainers - een parachute naar beneden met geheim agente Jos Gemmeke. Van het doek heeft de Nieuwkoopse Bep Tijsterman een verlovingsjurk vervaardigd. Deze hangt
sinds vorig jaar in het CRASH Museum. Volgens Jan Springintveld is
‘From Fall tot Victory’ de grootste
happening op dit gebied in het najaar. ,,We stellen wel een maximum
van 65 aan het aantal voertuigen.
Er moeten er honderden in Nederland zijn, maar we kunnen er niet
meer kwijt bij het museum.’’
Dit is gevestigd op het Fort bij
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk.
Op het terrein zijn de voertuigen
zowel vóór het vertrek (rond 10.30
uur) als na aankomst (14.30 uur) te
bewonderen.
Springintveld, die voor de bemanningsleden klaar staat met een
lunchpakket, broodjes, soep en een
herdenkingsmedaille, heeft zelf
tweemaal meegereden. ,,Prachtig, je
krijgt zulke enthousiaste reacties.
De mensen waarderen het dat we
deze traditie staande houden en de
gedachte erachter dat het niet zomaar een toeristische rit is.’’
Zie voor de route www.crash40-45.nl

Red Ball Express
als herinnering
De Red Ball Express is ontstaan als herinnering aan het
bevoorradingstransport waarmee in 1944 de opmars van de
geallieerden in Europa werd
ondersteund. Nadat zij op 6
juni 1944 op de stranden van
Normandë waren geland, werden ze eerst nog tegengehouden door de Duitsers. Daarna
ging het echter zo snel dat de
troepen zonder materieel en
voedsel dreigden te raken.
Daarom werd voor het transport de Red Ball Express in het
leven geroepen. De auto’ s werden uitgedost met een rode bal
om ze herkenbaar te maken en
kregen overal voorrang. Langs
de weg stonden ook borden
met deze rode bal, het vervoerde tonnage en de kreet
Keep them rolling als aansporing om de bevoorrading snel
doorgang te laten vinden.

