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Coronavoucher
Het is alweer ruim een jaar geleden dat we onze vakantie boekten naar een Canarisch eiland,
een voucher kregen die we weer omzetten in
een reis die ook weer niet doorging door corona.
Omdat het Franse reisbureau inmiddels de Nederlandse klantendienst
eruit had gegooid, besloot ik dat het handiger was als ik mijn geld terug
zou vragen. Ook omdat we links en rechts alarmerende verhalen hoorden van reisorganisaties die failliet gingen en dit reisbureau niet bij het
Nederlandse fonds is aangesloten.
In eerste instantie ging dat niet en in contact komen met de organisatie
die in Frankrijk zat, lukte ook niet. Maar gelukkig is er dan Twitter en kun
je online in een kort berichtje van 140 tekens van alles aankaarten en de
organisatie daarin taggen.
Dat gedaan hebbende kreeg ik - ineens? - een Franstalige e-mail met
een vraag wat mijn boekingsnummer was. Vervolgens kreeg ik de vraag
of ik wilde oplepelen bij welke bank ik zat. Daarvoor had ik een speciaal
formulier nodig waarvan ze bij de bank niet eens wisten dat het bestond maar dat werd per post opgestuurd.
Intussen kreeg ik via Twitter een directe boodschap (dm) van een collega van de Franse e-mailer die om dezelfde gegevens vroeg. Beter twee
keer geantwoord dan helemaal niet, antwoordde ik ook deze vrouw.
Een paar dagen later, toen ik nietsvermoedend mijn saldo checkte,
bleek de reissom teruggeboekt.
Dus: slinger je ongenoegens online en ga door tot het is opgelost!
Ik ga nu twitteren over het online Spaanse reisbureau eDreams waar
mijn man vorig jaar januari een vliegreis met huurauto
naar Sicilië boekte. De vlucht ging niet door, maar
eDreams vertelde het niet. Transavia betaalde wel aan
eDreams terug, maar van die honderden euro’s hebben
we ondanks beloftes geen cent terug gezien.
Annalaura Molducci
a.molducci@mediahuis.nl

Huizer wil schadevergoeding en
sleept schadefonds voor rechter
Huizen n Een inwoner van
Huizen, die zegt opgevreten te
worden door de zenuwen omdat zijn buurman hem met de
dood bedreigt, heeft het Schadefonds
Geweldsmisdrijven
voor de Raad van State gedaagd. Hij wil een uitkering van
het schadefonds voor de stress
die bij hem ernstige hartklachten zou hebben veroorzaakt.
Zijn aanvraag werd afgewezen
en daarmee ging de man naar
de hoogste bestuursrechter.
Het schadefonds kan uitkeringen geven aan slachtoffers van
geweld. Maar dan moet wel
vaststaan dat hun lichamelijke
of psychische letsel komt door
geweld waar ze ongewild
slachtoffer van zijn geworden.
Dat vindt het Schadefonds Geweldsmisdrijven bij de Huizer
niet het geval. „Hij kwam pas

een half jaar na de bedreiging
met zijn lichamelijke klachten.”
Voor de rechtbank Midden-Nederland reden om het beroep
van de Huizer af te wijzen.
Die geeft zich niet zomaar
gewonnen. „Het is gewoon ziekelijk hoe ze aan die juridische
benadering vasthouden”, zei de
man. Hij zegt dat het heel
moeilijk is om een causaal verband aan te tonen tussen de
spanningen en zijn hartkloppingen.
Hij heeft van zijn huisarts een
brief waarin staat dat hij lijdt
aan angina pectoris maar deze
huisarts zegt niets over de oorsprong van de klachten. De officier van justitie zou hem hebben tegengewerkt om van de
bedreigingen een strafzaak te
maken.
Uitspraak over enkele weken.
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’Kleine aardbevingen’ op de Larense Brink

Brinkbomen
krijgen lucht
De eiken op de Larense Brink hebben een verminderde conditie doordat de grond in de loop der tijd flink
is verdicht. Op ingenieuze wijze wordt daar sinds
dinsdag wat aan gedaan. De bodem wordt ’geploft’.
Dat wil zeggen dat de ’groene longen’ extra worden
belucht en voedsel krijgen.

Welmoed de Lang
w.de.lang@mediahuis.nl

Laren n ,,Je zou het een kleine
aardbeving kunnen noemen”,
vertelt Aalt van Loo, adviseur bij
Hoefakker boomspecialisten, in
een poging te beschrijven wat er
sinds dinsdag een paar dagen lang
op de Brink gebeurt. Nadat een
buis zo’n 60 tot 80 centimeter de
grond inzakt, bolt even daarna de
grond op. Pneumatisch injecteren
wordt het genoemd.
,,De grond is hier zo verdicht dat
de wortels geen ruimte meer krijgen om verder te groeien. Een
goede zuurstofhuishouding is voor
een boom heel belangrijk. Daarom
pompen lucht in de grond, zodat
er ruimte onder het oppervlak
komt. We werken er al zo’n twintig
jaar mee.”

Lucht en voedsel
Een slang - genoemd de lans - gaat
door middel van hoge druk de
grond in, waarbij als een omgekeerde stofzuiger de grond voor de
slang wordt weggedrukt. Op die
manier baant, dinsdagochtend
onder toeziend oog van wethouder
Ton Stam, de lans zich een weg

naar beneden. Daar aangekomen
wordt met een flink gesis lucht
door kleine gaatjes in de slang
geblazen, met als resultaat betere
en luchtige grond.
Enkele seconden lang zie je een
oppervlak van een paar vierkante
meter een paar centimeter stijgen.
,,Op dat moment ontstaan luchtkanalen waarin organisch materiaal
in de grond wordt gespoten. Ja,
mest zou je kunnen zeggen”, vertelt Van Loo. ,,En zo krijgen de
bomen dus ook gelijk hun voedsel.”

Groeischeuten
Want dat is schaars op de Larense
Brink. Doordat de grond rondom
de bomen flink gebruikt wordt
voor onder andere evenementen en
daarom nogal eens het gewicht van
een vrachtwagen over zich heen
krijgt, verdicht de grond.
,,Een boom moet water, zuurstof
en eten hebben. Grond waar niks
meer doorheen kan komen vindt
een boom niet fijn.”
Als Van Loo naar boven kijkt ziet
hij dat de eiken korte groeischeuten hebben. ,,Die groeien niet
voldoende. Je ziet het ook aan dood
hout in de bomen als het minder
gaat. En als ze ’s zomers vol in blad
staan moet je eigenlijk geen licht

meer zien. Als er gaten beginnen te
vallen is het niet goed.”

Vochtsensor
De honderd zomereiken op de
Brink zijn volgens Van Loo nog te
redden. ,,Het is altijd lastig te
voorspellen en je kunt natuurlijk
nooit garanties geven, maar als wij
ze nu goed monitoren kunnen ze
nog jaren mee.”
Daarom wordt de komende
dagen de 5000 m2 van de Brink
met de injecteermachine stukje bij
beetje onder handen genomen.
,,Daarnaast wordt ook het gras
gevertidraineerd. Dat wil zeggen
dat in de bovenlaag extra organische stof wordt toegevoegd waardoor ook de bovenlaag water- en
zuurstofdoorlatender wordt. Daarna wordt het gras doorgezaaid,
zodat dat het terrein in de zomer
weer mooi groen is”, legt Van Loo
uit.
Als laatste is er een vochtsensor
in de grond geplaatst waarmee op
afstand continu het vochtpercentage kan worden gemeten. ,,We hebben een nulmeting gedaan van het
bodemvoedselweb en kunnen na
een tijd precies zien of er verbetering is gekomen. We houden de
bomen ook hierna nog goed in de
gaten.”
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Je zou het een
kleine
aardbeving
kunnen noemen
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Vliegende start om seizoen niet te missen
Laren n Met de werkzaamheden op de Brink wordt enigszins
vooruitgelopen op groen licht
van de gemeenteraad voor een
meerjarenonderhoudsplan dat
het Larense college heeft laten
maken voor de revitalisering van
de bodem van de Brink. De vliegende start is echter nodig om
dit seizoen niet te missen.

cember vorig jaar en januari dit
jaar ondergingen de bomen als
een snoeibeurt.
Het is niet zo dat het college
met het werk buiten zijn boekje
gaat, want de kosten van deze
eerste onderhoudsbeurt kunnen
worden gedekt uit het potje dat
gereserveerd is voor regulier
groenonderhoud. De kosten voor
de uitvoering van de rest van het
plan van aanpak dat loopt tot en
met 2025 moeten nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Dat gebeurt bij de
vaststelling van de kadernota.

Nu de eerste stap van het onderhoudsplan is gezet, is niet te
verwachten dat de raad straks
alsnog een streep haalt door de
rest van het benodigde budget
(zo’n 60.000 euro). Het was immers de raad zelf die, onder druk
van de bevolking, de bomen op
de Brink wilde sparen en burgemeester en wethouders opdracht
gaf om te onderzoeken hoe de
leefomstandigheden voor die bomen en het gras op de Brink verbeterd kunnen worden.
Mirjam van Twisk
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De slang blaast onder grote druk lucht de grond in.

Door direct aan de slag te gaan
kunnen de bomen en het gras op
de Brink direct dit groeiseizoen al
profiteren van de verbeterende
levensomstandigheden. In de-

colofon De Gooi- en Eemlander
Hoofdredacteur:
Corine de Vries, Jan ’t Hart (adjunct) en
GerBen van ’t Hek (adjunct)
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Wethouder Ton Stam (l) kijkt toe hoe de lucht in de grond wordt geinjecteerd.
Arno Hoefakker, eigenaar van Hoefakker, en Aalt van Loo plaatsen de vochtsensor.
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