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NLG Holland pakt zijn voortrek-
kersrol breed aan. De aangesloten
kwekers hopen dit eerste jaar twin-
tig procent van hun oogst gezamen-
lijk te verkopen aan gemeenten in
binnen- en buitenland voor aankle-
ding van stadsparken. Tegen een
prijs van twintig procent hoger dan
voor gangbaar geteelde bollen.
,,Een eerlijke prijs voor eerlijke bol-
len. Via gemeenten willen wij de
consument wijzen op het belang
van een gezond bodemleven voor

sterke en weerbare planten”, legt
oud-kweker Tamis uit.
De coöperatie duidt op een kente-
ring in de bollensector. Een groeien-
de groep kwekers in en buiten het
Noordelijk Zandgebied zet stappen
om het milieu meer te ontzien. ,,Om
beter te kunnen inspelen op regel-
en wetgeving die steeds verder zal
worden aangescherpt. Niet afwach-
ten, maar zelf vernieuwingen ont-
dekken”, aldus Tamis. ,,Twee stap-

pen vooruit, één achteruit. Lastig,
maar dan kom je wel verder.”
Regionale voorlopers vormden eer-
der praktijknetwerk ’Natuurlijk le-
ven, natuurlijk telen’. Als coöperatie
biedt de samenwerking meer moge-
lijkheden. ,,Met het netwerk waren
we op de goede weg. In vier jaar tijd
vijftig tot zeventig procent minder
gebruik van chemische middelen en
kunstmest. Het is zaak door te pak-
ken, iets op gang te brengen.”
NLG Holland geeft in ’t Zand work-
shops. Deze maand zijn er drie, on-
der meer over bollenteelt zonder te
ploegen. Proeftuin Zwaagdijk bege-
leidt experimenten op bedrijven.

,,Wij willen kennis opbouwen en er-
varingen uitwisselen over zo ecolo-
gisch en duurzaam mogelijke teelt
van bloembollen. Nu nog op eigen
kracht, zonder subsidie.”

Verdubbeling
De branche volgt het pionierswerk
nauwlettend. Het aantal deelne-
mers van de coöperatie zal zich dit
jaar verdubbelen, verwacht Tamis.
Er hebben zich daarnaast al dertig
bedrijven als ‘belangstellend’ ge-
meld. Over twee weken gaat de web-
site www.nlgholland.nl online.
Maandelijks wordt een uitgebreide
nieuwsbrief samengesteld. 

Bloembollenbedrijven bundelen krachten om strengere regels vóór te zijn

Den Helder ✱ Negen bloembollen-
kwekers uit de regio vormen de
nieuwe coöperatie NLG Holland,
Natural Living and Growth Hol-
land. Deze pioniers verenigen zich
om strengere regels voor chemische
bestrijdingsmiddelen en kunstmest
vóór te zijn. Voorzitter is Rob Tamis
uit Den Helder.

Pioniers in coöperatie
Ed Dekker
ed.dekker@hollandmediacombinatie.nl

Leden van de coöperatie. FOTO NLG 

De negen deelnemende kwekers
Zij vormen de nieuwe coöperatie NLG-Holland: Peter Zonneveld,
Julianadorp; Piet Warmerdam, Den Helder; Cock Hulsebosch, Scha-
gerbrug; Nico Blokker, Sint Maartensvlotbrug; Johan Huiberts, Sint
Maartensbrug; Carlo van Schagen, Egmond-Binnen; Pieter Pronk,
Nibbixwoud; Johan Koeman, Hoogkarspel; Jack Vriend, Sijbekarspel.

Den Helder ✱ Justitie heeft één
van de verdachten die opgepakt
was in het kader van de coke-
smokkel met een viskotter, op
vrije voeten gesteld. 
Dat beweren meerdere bronnen
in Den Helder. Het landelijk Par-
ket kon de invrijheidstelling nog
niet bevestigen vanwege een ach-
terstand aan informatie in het
licht van de feestdagen. 
Het zou gaan om een Nieuwdie-
per die volgens Justitie verdacht
is van het smokkelen van cocaïne,
maar geen rol aan boord van het
schip speelde. De hoofdverdachte
visser zit nog steeds vast. 
In de loop van dit jaar wordt een
inhoudelijke behandeling van de
smokkelzaak bij de Rotterdamse
rechtbank verwacht. De zaak
kwam aan het rollen toen een jaar
geleden een busje met ruim 800
kilo harddrugs aangehouden
werd in het Helderse havenge-
bied.

Wieberdink 
geen slachtoffer
van misdrijf 
Den Helder ✱ De 24-jarige Allard
Wieberdink is vorig weekend niet
om het leven gekomen door een
misdrijf. 
Dat meldt politiewoordvoerder
Leon Veldt. Onderzoek door een
team van rechercheurs heeft tot
nu toe geen enkele aanwijzing
opgeleverd die duidt op een mis-
drijf. 
De precieze doodsoorzaak is nog
niet duidelijk en wordt nog on-
derzocht.
Het lichaam van Allard Wieber-
dink, die vorig weekend voor het
laatst levend werd gezien in het
uitgaansleven in Den Helder,
werd vorige week dinsdag aange-
troffen nabij Den Hoorn op
Texel. Gisteren vond de uitvaart
plaats.
Mensen die iets gezien hebben
kunnen zich melden bij de politie
via 0900-8844 of anoniem via
0800-7000. 

’Iets te ruim’
met 1500
vluchtelingen
Den Helder ✱ Burgemeester Koen
Schuiling zat maandagavond in
zijn nieuwjaarstoespraak ’iets’ te
hoog met het aantal van 1500
vluchtelingen in Den Helder. 
Navraag op het stadhuis leert dat
de marinestad momenteel onge-
veer 1300 asielzoekers telt: 400 op
het AZC, 600 in de Doggershoek
en 300 in de voormalige Maas-
kampkazerne.
Volgens een woordvoerster van
het college ’veren de aantallen op
en neer en had de burgemeester
het aantal maandag wat ruim
naar boven afgerond’. 
,,Maar het zijn en worden er geen
1500”, verzekert ze. 

Verdachte vrij
na cokesmokkel

Den Helder ✱ De narcissen in de middenberm van de Middenweg bloeien al
weken volop. Door de ultrazachte winter met hoge temperaturen lopen de bol-
bloemen zeker een maand voor op het schema van Moeder Natuur. 
Deskundige Betty Elkerbout van de Koninklijke Natuurhistorische Vereniging

afdeling Den Helder en omstreken spreekt dan ook van een bijzondere situatie:
,,De narcis bloeit normaal gesproken in het voorjaar. Maar op de Middenweg
zijn de bloemen altijd al iets vroeger dan elders. Dat heeft onder meer te maken
met de hoeveelheid zon die ze ontvangen.” FOTO GEORGE STOEKENBROEK

Vroegbloeiers Narcissen op Middenweg profiteren van zachte winter 


