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NIEUWKOOP 

Nog weinig te 
zeggen over tips 
ontvoering 
De politie kan nog niet aangeven of 
passantenonderzoek in Nieuwkoop 
en Burgerveen veel bruikbare tips 
heeft opgeleverd over een ontvoe
ring op woensdagavond 1 februari 
in Hoofddorp. "We zijn nog volop 
bezig de informatie te bekijken die 
we kregen van vele mensen die we 
spraken;' aldus een woordvoerster. 
"Over dat aantal contacten zijn we 
in ieder geval erg tevreden." 

Vorige week drongen enkele man
nen een woning in Hoofddorp bin
nen, bedreigden de bewoners met 
wapens en ontvoerden een man. 
Deze werd 's avonds laat bij Hazers
woude Dorp, bij een carpoolplaats 
aan de provinciale weg, vrijgelaten. 
Aan de Schoolstraat in Nieuwkoop 
werd gepind met de gestolen bank· 
pas van de Hoofddorper. De meege
nomen auto VIl!! het gezin bleek in 
de Ringvaart bij de Leimulderdijk in 
Burgerveen te zijn gedumpt. 

Agenten ondervroegen deze week 
mensen in Hoofddorp, Nieuwkoop 
en Burgerveen. In totaal ging het 
om ruim vijfhonderd personen. 
Langs de provinciale weg bij Ha
zerswoude stonden matrixborden 
met daarop de oproep contact te 
zoeken met de politie wanneer men
sen denken waardevolle informatie 
te hebben over de ontvoering. 

De Hoofddorper heeft geen zware 
verwondingen aan de ontvoering 
overgehouden. De politie heeft niet 
bekendgemaakt welk bedrag met de 
gestolen bankpas in Nieuwkoop is 
gepind. 

ROELOF ARENOSVEEN 

Vier maanden 
celstraf voor 
bedrijfsleiding 
Wegens fraude zijn twee leidingge
venden van een bedrijf uit Roelofsa
rensveen door de Utrechtse recht
bank veroordeeld tot ieder vier 
maanden celstraf (waarvan drie 
maanden voorwaardelijk) en hon
derd uur werkstraf. 

De 45-jarige R.B. uit Rotterdam 
en de 36-jarige M.H. uit Zaandam 
waren volgens de rechtbank leiding
gevenden van een bedrijf op het ge
bied van brandpreventie. De recht
bank achtte bewezen dat onder hun 
verantwoordelijkheid tussen 2006 
en medio 2008 ruim honderd factu
ren in hun bedrijfsadministratie 
waren opgenomen voor werkzaam
heden die nooit waren verricht. 

De facturen, die werden verstuurd 
door verschillende lege BV's van een 
77-jarige man uit Soest, waren ook 
nooit door het bedrijf betaald. Maar 
ze waren wel gebruikt in de opgave 
voor de omzetbelasting van het be
drijf. Op basis van die gegevens 
kreeg het bedrijf ten onrechte ruim 
een ton aan voorbelasting van de fis
cus terug. 

Omdat het bedrijf van de verdach
ten inmiddels failliet is, kan de fis
cus het benadelingsbedrag niet te
rugkrijgen. Bij haar vonnis tegen de 
twee hield de rechtbank er rekening 
mee dat ze nu beiden een ander be
drijf hebben, waar verschillende ge
zinnen financieel afhankelijk van 
zijn. 

De bejaarde Soester werd veroor
deeld tot twee maanden voorwaar
delijke celstraf en 120 uur werkstraf. 

Protest tege_n dure bouwplannen Nieuwveen tijdens bezoek staten leden 
SARIE KATSMAN 
NIEUWVEEN • De Noordse tuin
dersbuurt wordt na de omvorming 
tot natuur maar een slap aftreksel 
van echte natuur. En die metamor
fose moet ook nog eens betaald wor
den met peperdure huizen in 
Nieuwveen, waarvoor kopers van 
heinde en verre zullen moeten wor
den gelokt. Deze plannen zijn ge
doemd een fiasco te worden, een 
strop voor de gemeente Nieuwkoop 

die de rekening bij de bevolking 
neer zal leggen, zegt de Vereniging 
Open Nieuwveens Polderlandschap. 
Die grijpt een werkbezoek van leden 
van Provinciale Staten van Zuid
Holland aan de Noordse Buurt, ko
mende woensdag, aan om zich te 
laten horen. "Wij roepen de staten
Ieden op de plannen van Nieuw
koop uitgebreid tegen het licht te 
houden en bij voorkeur naar de 
prullenbak te verwüzen," zegtEmest 

Wemars van de VONP. "Er is totaal 
geen draagvlak voor dit plan eri dè 
communicatie met de gemeente is 
nagenoeg nul. Dat de bewoners 
weten wat er dreigt, komt door de 
inspanningen van onze vereniging 
en de bewoners groep van Lange
raar." 

De sanering van de oude tuinders
buurt wordt bekostigd met de bouw 
van 96 kavels in Hazeweg 2, tussen 
de golfbaan en de wijk Nieuw 

Venne. "Kopers zullen rond een mil
joen moeten investeren:' Dat gaat 
nooit lukken in de huidige crisis, 
verwacht de VONP. "Misschien wil
len de kopers liever in de Noordse 
Buurt wonen. Dan is Hazeweg 2 he
lemaal niet nodig. De aangekochte 
grond kan terug naar de landbouw, 
of leg er een mooi park met wandel
en fietspaden aan." Nieuwkoop 
heeft eerder al gezegd door te willen 
gaan met de bouwplannen. 

Zegarplas verzamelple 
In winterweer spieden naar zeldzante vogels 
ALPHEN • Een oorverdo
vend gefluit stügt deze 
dagen op van de Zager
plas. Duizenden smienten 
zoeken hier hun heil nu 
alle water in de omgeving 
dichtgevroren is. Maar de 
vogelaar spiedt ook naar 
zeldzame exemplaren. De 
plas is met deze kou een 
walhalla voor de natuur
liefhebber. 

JANNVESKES 

"Heb je nog wat bijzonders gezien?" 
Het is de eerste vraag die de man of 
vrouw kan verwachten die met een 
verrekijker om de nek langs de Ze
gerplas loopt. Of beter nog: met de 
telescoop. 

Vooral 's morgens vroeg en vanaf 
een uur of vier in de middag ziet het 
water letterlijk zwart van de vogels. 
Vooral smienten, in de volksmond 
ook fluiteenden genoemd, en kuif
eenden stelen de show. Maar de 
kunst is ook wat zeldzamer vogels te 
spotten. 

Coördinator Stef Strik van de vo
gelwerkgroep van het Alphense IVN 
weet waar hij naar moet uitkijken. · 
"In het weekend zijn krooneenden 
en witoogeenden gezien:' Spiedend 
door de telescoop: "Hier heb ik een 
brilduiker:• De vogelwerkgroep Al
phen heeft de IVN-leden een mailtje 
gestuurd met het advies eens bij de 
Zegerplas te gaan kijken. 

Alle plassen en sloten in de omge
ving zijn bevroren en voor waadvo
gels is de Zegerplas de enige overge
bleven plek, vertelt Strik, die zelf 
midden in het gebied woont. "Ik 
heb een wak voor de deur, als je ziet 
wat daar zit. Ze houden het zelf 
open:' Voor de smienten is de plas 
een rustgebied. Strik: "Ze foerage
ren in de weilanden, maar dat valt 
nu ook niet mee, hoor. Bovendien 
worden ze verstoord door de schaat
sers. Het zijn geen duikeenden, het 
zijn grazers." 

Heel mooi is dat de vogels de 
luwte aan de kant opzoeken en dat 
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Stef Strik kijkt door de telescoop of er tussen de vele smienten en kuifeenden nog bijzondere vogelsoor
ten zitten. FOTO MARTIN SHARROTI 

Peter de Knijff 

'De blijvers 
hebben eerder 
een mooie plek 
om te broeden' 

je ze van heel dichtbij kunt bestude
ren. 

Daar maakt ook Peter de Knijff 
gebruik van, op pad met de camera 
om diverse vogelkleden vast leggen. 
"Ik werk aan een boek over eenden!' 
Bij hem gaat het er niet alleen meer 
om of een eend een m annetje of 
vrouwtje kuifeend is, maar ook hoe 
oud hij is. Dat is te zien aan de kleur. 
"Specialistenwerk, je hebt nu zoveel 
kleden door elkaar," zegt de voge-

laar, die in het dagelijks leven dna
onderzoeker is. "Het is prachtig 
licht nu:• 

De Knijff heeft ook geteld die 
middag. Somt uit zijn hoofd op: .,26 
grote zaagbekken, bijna 5000 
smienten, 800 kuifeenden, bijna 100 
krakeenden, een paartje pijlstaart
eenden, 8 slobeenden, 6 wintertalin
gen, 12 dodaarzen, 10 toendrariet
ganzen. Enzovoort, enzovoort. "Nor· 
maal tel ik in het Zaanse Rietveld, 
maar daar is nu niks te beleven:' 

Stef Strik: "Ik kreeg sms'jes dat er 
een waterral gezien is. De tafeleen
den zijn ook mooi; daar gaat het de 
laatste jaren minder goed mee. Ter
wijl de krakeenden het juist beter 
doen:' 

IJsvogels kun je eveneens zien, 
vertelt hij . .,Ze hebben gebroed in de 
buurt van de kinderboerderij. Kijk 
daar vliegt een grote zilverreiger, het 

succesverhaal van de laatste tien 
jaar." Blauwe reigers vergezellen de 
witte reiger. De Knijff daarover: "De 
opportunisten blijven hier 's winters 
hangen, de andere vliegen naar het 
zuiden. De blijvers hebben eerder 
een mooie plek om te broeden, maar 
lopen wel meer risico." 

De smienten en kuifeenden die 
hier zitten, zijn vermoedelijk alle
maal Russen, denken de vogelken
ners. 

Strik wijst op de mooie kleuren 
van de aalscholvers . .,Die zijn al in 
broedkleed. Met uilen zijn dat de 
eerste broeders in het voorjaar. Vo
rige maand zaten er al wat op het 
nest bij de Langeraarse Plassen. Wat 
daar van terecht moet komen?" 

Waarnemingen van vogels in Al
phen zijn terug te vinden op 
www.vwgalphen.nl 

Catalpa Kinderopvang ziet toekomst positief in ondanks afnemende vraag 
NIEUWKOOP • Bij De Pasterij zijn 
ze vol vertrouwen. Ondanks de af
nemende vraag aan kinderopvang, 
komt het met de nieuwe vestiging 
van Catalpa Kinderopvang die on
langs opende in Nieuwkoop wel 
goed. 

Regiomanager Ingrid Bent: "We 
merken wel dat het aantal inschrij
vingen terugloopt, maar dat zie ik 
bij collega's ook. Kinderen van de 
buitenschoolse opvang van de an
dere vestiging komen naar De Pos-

terij en er zijn een aantal nieuwe ba
by's:• Ofwel, er gloort hoop voor de 
opvang. 

Wethouder Piet Melzer sprak er 
onlangs lovende woorden over. De 
vraag naar kinderopvang neemt 
voor het eerst af, ondanks die om
standigheden het toch aandurven 
hier een opvang te beginnen, getuigt 
van lef, geeft hij aan. 

Toen de plannen ontstonden voor 
de nieuwe locatie aan de Achterweg 
was er van bezuinigingen nog geen 

sprake. "Het is nu ruim een jaar ge
leden dat we besloten deze vestiging 
te openen, toen was de situatie he
lemaal anders. Als straks de econo
mie weer stijgende is, trekt het wel 
weer aan;' legt Bent de keuze voor 
een nieuwe vestiging uit. 

De · Woningstichting wilde eerst 
huizen bouwen op de locatie van het 
oude postkantoor aan de Achter
weg. Toen dat geen doorgang vond 
werd Catalpa gevraagd in het pand 
te trekken. "De bouw van woningen 

is het niet geworden, maar verderop 
worden wel woningen gebouwd. Ik 
hoop dat er zich veel gezinnen ves
tigen zodat het aanloopprobleem 
wordt opgelost;' zegt Fons Rietmei
jer van de Woningstichting. 

Ook Bent verwacht dat het uitein
delijk goed komt. "Ik denk niet dat 
het alleen maar bergafwaarts gaat. 
Voordeel is dat we hier straks 
nieuwe huizen hebben en mensen 
brengen hun kinderen sneller dicht
bij huis naar de opvang." 
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