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Leiden
en omgeving

Die bezwaren waren afkomstig uit
Rijswijk en Den Haag waar plaat-
selijke winkelcentra concurrentie
vrezen van Leidsenhage. Ze vinden

eveneens dat er geen nieuwe win-
kels moeten worden bijgebouwd,
anders ontstaat leegstand.
Aanvankelijk hadden Leiden,
Voorschoten en Wassenaar zich
ook onder de bezwaarmakers ge-
schaard. Uit onderzoek bleek dat
deze drie eveneens onder het nieu-
we Leidsenhage zouden lijden.
Maar het trio trok zich onlangs te-
rug. Dat gebeurde onder meer om-
dat de proceskosten almaar oplie-

pen. Bovendien hadden de drie
plaatsen de indruk dat de Raad van
State vooral naar de planologische
kant van de zaak zou kijken en niet
naar mogelijke concurrentie.
Die vooruitziende blik blijkt nu
ook uit te komen. Projectontwik-
kelaar Unibail-Rodamco mag ver-
der met de uitbreidingsplannen.
Het bedrijf besloot onlangs om
ook plannen voor het centrum van
Voorschoten te maken.

Leidsenhage mag uitbreiding uitvoeren

Leidsenhage. NVT

Loman Leefmans

Leidschendam ✱ De beoogde ver-
nieuwing en verbouwing van het
Leidschendamse winkelcentrum
Leidsenhage mag doorgaan. De
Raad van State heeft de bezwaren
ertegen verworpen.
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De prijs werd gistermiddag uitge-
reikt tijdens de KAVB Ledendag in
Aviodrome in Lelystad. Kees Stoop,
voorzitter van het Milieuplatform
Bloembollen, legde uit waarom de
keuze op NLG Holland was geval-
len. ,,Deze negen bollenbedrijven
laten de kracht van samenwerking
zien. Zij krijgen deze prijs niet al-
leen voor het verduurzamen van
hun eigen teelt, maar ook omdat zij
hun bedrijven openstellen voor col-
lega’s, lezingen geven in het land,
open dagen organiseren en zelfs een
eigen cursusaanbod hebben ontwik-
keld. Met hun focus op duurzaam
bodembeheer inspireren zij de hele
sector.”
NLG Holland staat voor Natural Li-
ving & Growth Holland en is voort-
gekomen uit het praktijknetwerk
Natuurlijk Leven, Natuurlijk Telen.
De coöperatie bestaat uit negen

duurzame bloembollenbedrijven in
Noord-Holland. De deelnemers ge-
ven volgens de jury elk op een eigen
manier invulling aan verduurza-

ming met als uitgangspunt het te-
len van bloembollen met respect
voor mens en natuur. De deelnemers
wisselen onderling kennis uit en de-

len hun kennis ook actief met colle-
ga’s.
Stoop: ,,Het is bijzonder dat negen
bedrijven zo intensief samenwer-

ken en ook zo open communiceren
met hun collega’s. Ze promoten ver-
duurzaming op basis van hun en-
thousiasme en ervaring - en dat
werkt aanstekelijk.”
De Martien Zandwijk Prijs is inge-
steld door de Koninklijke Algemee-
ne Vereeniging voor Bloembollen-
cultuur (KAVB), de branchevereni-
ging voor de bloembollensector. De
prijs is vernoemd naar de oprichter
en eerste voorzitter van het Milieu-
platform Bloembollen, de in 2013
overleden Martien Zandwijk uit
Noordwijk.
Zandwijk, die een bollenbedrijf be-
stierde in het Langeveld, nabij Rui-
genhoek, was een groot voorvechter
van duurzaamheid en van het
bloembollenvak. Zijn weduwe Elly
Zandwijk-van Hage reikte de prijs
gisteren uit aan de aanwezige leden
van NLG Holland.
De prijs bestaat uit een sculptuur
van glaskunstenaar Linda van Huf-
felen. Het stelt een bloembol in
blank en geel glas met een lichtgroe-
ne scheut voor. Met de verschillende
pilaren regenboogglas is de ge-
laagdheid van een bloembol gevisu-
aliseerd. De scheut staat voor duur-
zaamheid en voor een groen begin.

Coöperatie wint allereerste Martien Zandwijk Prijs
Paul de Vlieger

Noordwijk/Lelystad ✱ Een groep
van negen bollenbedrijven, de co-
operatie NLG Holland, is de eerste
winnaar van de Martien Zandwijk
Prijs. De reden: hun grote inzet voor
verduurzaming van de bloembol-
lenteelt.

Acht van de negen telers van coöperatie NLG Holland. FOTO KAVB

Den Haag/Hillegom ✱ Hoe zwaar
weegt de terugloop van de weidevo-
gelstand in de Hillegomse Vosse- en
Weerlanerpolder sinds de openstel-
ling als recreatiegebied? Die vraag
moet de Raad van State binnenkort

tot twee keer toe beantwoorden.
Voor de tweede keer in twee weken
troffen de vereniging Behoud de
Polders en de gemeente Hillegom
elkaar bij de hoogste bestuursrech-
ter. Vorige week ging het om de ver-
plaatsing van manege Hillegom van
de Oude Weerlaan naar een hoek
van het poldergebied. Deze week
ging het om de al gerealiseerde wan-
delpaden en het fietspad van de Ou-

de Weerlaan naar de Oosteinder-
laan.
Volgens Behoud de Polders is het
aantal weidevogels - waaronder een
aantal bedreigde soorten - enorm te-
ruggelopen sinds de aanleg van de
paden en de openstelling als recrea-
tiegebied. Volgens de gemeente is
dat ook wel het geval, maar is de te-
rugloop niet dramatisch. Bovendien
is ook nog niet te zeggen of dat komt
omdat er nu meer mensen lopen. De
belangrijkste vraag is of die terug-
loop van het aantal weidevogels ’on-
evenredige schade’ toebrengt aan de
natuurwaarden in het gebied.
Dat valt wel mee, stelde de gemeente
nog eens voor Raad van State-rech-
ters in Den Haag, want er zijn méér
natuurwaarden dan alleen de wei-
devogels. En daarnaast compenseert
de aanleg van zogeheten drasplasge-
bieden en natuurvriendelijke oevers
de terugloop van de weidevogel-
stand. Verder wordt het struinpad
dwars door het broedgebied in het
broedseizoen afgesloten.
Behoud de Polders benadrukte dat
juist die weidevogels ook volgens de
gemeente veruit de belangrijkste
natuurwaarde in het gebied zijn. De
vereniging wil alle paden op slot tij-
dens het broedseizoen.
De Raad van State doet binnen zes
weken uitspraak.

Rechter moet oordelen over schade in Hillegomse polder

Lot van weidevogels
twee keer inzet strijd

Sjaak Smakman
s.smakman@hollandmediacombinatie.nl

Leiden ✱ Belangstellenden voor
een concert in de serie ’Fantasti-
sche romantiek’ in de Leidse
Stadsgehoorzaal kunnen op vrij-
dag 29 en zaterdag 30 januari ook
een ’hutspotlezing’ bijwonen
over deze periode in de kunstge-
schiedenis. Sprekers zijn musico-
loog en componist Leo Samama

en hoogleraar Duitse Taal en Cul-
tuur Anthonya Visser. Samama
gaat vooral in op de muziek die
als romantisch wordt beschouwd.
De muziekliefhebbers uit de eer-
ste helft van de 19de eeuw hadden
daarover heel andere opvattingen
dan wij nu. De lezingen hebben
plaats tussen 19.00 en 20.00 uur.

Hutspotlezing over muziek


