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Mooiste wandelroute begint in Katwijk
Hielke Biemond

Katwijk ! De mooiste nieuwe wandelroute van de Benelux begint in
Katwijk aan Zee. Althans, volgens
een jaarlijkse verkiezing van de
Fiets en Wandelbeurs.
Het Romeinse Limespad, een 275 kilometer lang pad langs de vroegere
noordgrens van het Romeinse Rijk,
werd daar uitgeroepen tot de wandelroute van het jaar.

De jury was lovend over de uitstekende bewegwijzering, de vele onverharde paden, de rustige wegen
en de veelzijdigheid van de landschappen en plaatsen. Het Limespad
voert de wandelaars via de ’Romeinse plaatsen’ Katwijk, Alphen aan
den Rijn, Woerden, Utrecht en Nijmegen naar de Duitse grens.
Ook de gids die Wandelnet heeft uitgegeven voor de sinds vorig jaar officiële wandel- en fietsroute, werd

door de kenners geprezen. ,,Zeer
verzorgd en met uitstekende achtergrondinformatie. En als de route
dan ook nog een origineel thema
heeft, in dit geval historisch, zijn dat
redenen genoeg om eensgezind de
trofee toe te kennen.’’
De wandelroutes die het aflegden
zijn het Noardlike Fryske Wâldenpad en Walcherse Wandelingen in
eigen land en Brabantse Kouters en
Tour du Brabant Wallon uit België.
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Duin- en
Bollenstreek

Teylingse bedrijven willen bijdragen van twee jaar terug hebben

Ondernemersfonds voor de rechter
Sjaak Smakman

s.smakman@hollandmediacombinatie.nl

Teylingen ! Officieel is de zaak vandaag van vijf grote Teylingse ondernemers over het ondernemersfonds
gericht tegen Belastingen Bollenstreek, maar in wezen gaat het om
de gemeente. Die besloot immers
het fonds op te richten en daarvoor
voor veel ondernemers hun ozb met

20 procent te verhogen, zegt hun advocaat Peter Steenbergen.
Het fonds leidde tot enorme verdeeldheid in ondernemend Teylingen: honderden ondernemers sloten zich aan bij de Vrije Ondernemers Teylingen (VOT) die werd opgericht als reactie op de komst van
het fonds. Eind 2017 besloot de gemeente na twee jaar het fonds maar
op te heffen, maar daarmee is de
zaak nog lang niet klaar. Een aantal
grote ondernemers - waaronder

Theo de Boer, Elsto en Fast & Fluid besloot naar de rechter te stappen
met als eis dat ze hun bijdrage terug
krijgen. Een belangrijk argument is
daarbij dat niet iedereen hoeft te betalen. De agrarische ondernemers
bijvoorbeeld moesten wel de opslag
betalen, maar konden die vervolgens terug vragen bij het ondernemersfonds.
In een poging om de rechtszaak te
voorkomen, ging het college in de
persoon van wethouder Bas Brekel-

mans in gesprek met de betrokken
ondernemers. Uiteindelijk kreeg hij
ze zover dat ze genoegen zouden nemen met een vergoeding van 25.000
euro - volgens Steenbergen maar
een klein deel van wat het fonds plus
de juridische kosten hen had gekost
- maar toen puntje bij paaltje kwam
ging de rest van het college daarmee
niet akkoord en was de schikking
alsnog van de baan.
Als de ondernemers gelijk krijgen
van de Haagse rechtbank, kan dat de

gemeente een enorme strop opleveren. In de twee jaar dat het fonds
heeft bestaan is zo’n acht ton opgehaald en met een positieve uitspraak
van de rechter in de hand kunnen alle ondernemers hun bijdrage aan
het fonds terug vragen.
In veel gevallen moet de verliezende
partij bovendien de juridische kosten van de winnaar betalen. Volgens
Steenbergen kan de schade voor de
gemeente al met al op ruim een miljoen uitkomen.

Groen-Direkt: vakbeurs voor handelaren
Uit het groen
Het Leidsch Dagblad duikt
in de wereld van het
groen en gaat op zoek
naar bijzondere ondernemers, producten, werkwijzen en innovaties. Vandaag Ronald Stolwijk,
eigenaar van Ilex Concepts, die vandaag en
morgen op de GroenDirekt Voorjaarsbeurs in
Hazerswoude is te vinden.

De winter is nog niet voorbij maar
in Hazerswoude wordt alvast een
voorschot op het voorjaar genomen. Handelaren en inkopers uit
heel Europa komen naar deze
voorjaarsbeurs om tuinplanten,
heesters en bomen aan te schaffen. Veel kwekers uit de regio
verhandelen hier producten en
tonen hun noviteiten op het ITCterrein aan de Noorwegenlaan.
Eén van de bedrijven op de voorjaarsbeurs is de kwekerij G.C.
Stolwijk & Co uit Boskoop. Ronald Stolwijk en zijn neven Hans
en Gerard zijn de derde generatie
die het bedrijf aan de Reijerskoop
leiden. In 2000 namen ze het
exportbedrijf en boomkwekerij
over. Een paar jaar later sloeg de
crisis toe en moest het bedrijf
inkrimpen.
„We waren zoekende en kwamen
in contact met een Belgisch bedrijf. Uit zaad was een plant gevonden die sterk op de buxus
lijkt, maar familie is van de hulst.
De plant had daardoor geen last
van een, in de buxus heersende,
schimmelziekte. We hebben vervolgens met een bedrijf uit het
Brabantse Bavel een licentie gekocht om de Ilex Dark Green te
mogen kweken en te verhandelen.
We waren heel voorzichtig want
we wilden eerst kijken of het wel
ging lopen”, zegt Ronald Stolwijk.
Tot vijf jaar geleden groeide de
handel in Ilex gestaag maar toen
dook de buxusmot op. Als de rups

Ronald Stolwijk: „De kwekers zijn geen concurrenten maar collega’s”.

niet snel genoeg wordt ontdekt en
verwijderd, wordt de buxus kaal
gevreten en gaat dood. Bestrijding
is niet mogelijk want de buxusmot verspreidt zich razendsnel.
De plaag betekende een doorbraak voor de Ilex Dark Green die
als twee druppels water op een
buxus lijkt.
Het enige verschil is dat de blaadjes niet tegenover elkaar maar
trapsgewijs aan de tak zitten. „Je
kunt de plant, die geen last heeft
van de buxusmot en de schimmelziekte, net zo snoeien als een
buxus. Het blad is harder, heeft
minder snoeischade en blijft

groen. Bovendien kan de Ilex
prima in een pot worden gehouden bijvoorbeeld op balkon of
terras. Het enige waar je op moet
letten, is dat de Ilex zure grond
nodig heeft”, legt Stolwijk uit.
Inmiddels worden jaarlijks anderhalf miljoen Ilexplanten verkocht.
Ze worden geteeld door dertien
kwekers, waarvan zes uit de directe omgeving. Elke kweker produceert een eigen potmaat en vorm.
In de kwekerij van Stolwijk worden bolvormige planten van 30
tot 35 centimeter geproduceerd.
„De kwekers zijn dus geen concurrenten maar collega’s.”
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Alle planten komen naar Boskoop, waar inmiddels vijftien
mensen werken, om te zorgen dat
alle planten hun weg naar tuincentra en groothandel vinden. Om
duidelijk te maken dat het hier
om een Ilex en niet om een
buxusplant gaat, is er een geelkleurig etiket met i-letXit dark
green gemaakt. „Een beetje
schreeuwerige kleur maar in een
tuincentrum krijg je een paar
seconden om je product te tonen”,
licht Stolwijk toe.
Op de Hazerswoudse handelsbeurs wil Stolwijk de mogelijkheden met de Ilex tonen. „De pro-

ductie neemt toe, recent is er weer
een kweker bijgekomen, en we
willen onze klantenkring verbreden. Groen-Direkt is dé plek waar
tuincentra hun bestellingen voor
het hele jaar doen. Voor ons is het
na de beurs dus hooibouw. Tenzij
het heel hard gaat vriezen, kunnen we daarna gelijk planten
uitleveren.”
De vakbeurs Groen-Direkt is op 5
en 6 februari open van 07.30 tot
16.00 uur.
Roza van der Veer

Tips voor deze rubriek? Mail naar
redactie@leidschdagblad.nl

