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Netbeheerder Liander spreekt over
een ’flexmarkt’, een slim systeem
waarbij vraag en aanbod van stroom
beter op elkaar af worden gestemd.
De vijf glastuinbouwbedrijven zor-
gen voor een flexibel vermogen op
het elektriciteitsnetwerk in en rond
de Zuidplaspolder. Ze stellen hun
lichtverbruik uit door de verlichting
in hun kassen uit te zetten, of wek-
ken zelf stroom op door hun warm-
tekrachtkoppeling aan te zetten. Zo
verlagen ze de belasting op het net
en komt er capaciteit vrij voor ande-
re bedrijven, die stroom nodig heb-
ben of willen teruggeven (bijvoor-
beeld stroom die is opgewekt via
zonnepanelen).

Tenergy en Agro Energy verzame-
len met deze werkwijze zo’n vijf me-
gawatt aan flexibel vermogen, dat
ze aan Liander aanbieden. De flex-
markt gaat binnenkort, nog voor de

winter, van start. ,,In de winter
neemt de belasting op het net toe’’,
zegt Huibert Baud, manager strate-
gie en innovatie bij Liander. ,,Het is
goed dat we het systeem voor die tijd
operationeel hebben.’’

Baud verwacht niet dat de tijdelij-
ke oplossing alle capaciteitsproble-
men in het Boskoopse boomkweek-
gebied verhelpt. ,,De flexmarkt zal
verlichting brengen, maar zal er
naar verwachting niet toe leiden dat
we alle klanten die op extra netcapa-
citeit wachten, in hun wens kunnen
voorzien.’’

Begin dit jaar maakte Liander be-
kend dat de greenport-economie in
Hazerswoude-Dorp en Boskoop
voor vijf jaar op slot moest wegens
capaciteitsproblemen op het elektri-
citeitsnetwerk. Stroomaanvragen
van nieuwe bedrijven zijn sinds die
tijd niet in behandeling genomen.
Bestaande klanten van het nutsbe-
drijf konden hun bedrijf niet uit-
breiden. De verduurzaming van veel
glastuinbouwbedrijven loopt ook
vertraging op door het netwerkpro-
bleem.

De Zuidplaspolder is na Nijme-
gen-Noord de tweede regio in Ne-
derland waar een flexmarkt komt.
Ook netbeheerder Stedin werkt in -
een ander deel van de - Zuidplaspol-
der aan een lokale stroommarkt.

Flexibele markt
voor elektriciteit
Erna Straatsma

Hazerswoude-Dorp ■ Vijf glas-
tuinbouwbedrijven in de Zuidplas-
polder zorgen binnenkort voor ver-
lichting op het elektriciteitsnetwerk
in Boskoop, Hazerswoude-Dorp en
omliggende gemeenten. Het gaat
om een tijdelijke oplossing, in af-
wachting van een nieuw elektrici-
teitsverdeelstation.

„Wie o wie weet wat voor diertje dit
is? Hij heeft een soort van LED-
lampje onder zijn staart en is twee
centimeter lang. @museumnatura-
lis misschien?”, was getekend, @tie-
net (28 juli, 2019) vanaf een vakantie-
adres in Frankrijk. „Leuke waarne-
ming!”, antwoordt Naturalis via
Twitter, „Dit is een glimworm-
vrouwtje, eigenlijk een kever, die
bioluminescentie gebruikt om een
partner te lokken.” Met een verwij-

zing naar Wikipedia voor de eventu-
ele zelfstudie. 

Wie door het Twitternetwerk van
het museum struint, komt talloze
voorbeelden tegen van gefotogra-
feerde puzzels, met het vriendelijke
verzoek de maker ervan te informe-
ren over beestjes of botjes. Soms
gaat de fantasie met de fotograaf op
de loop. Zo vindt @zEhprefane in de
tuin een ’schedel’. „Alsjeblieft, zeg
dat het een babydraak is!”, vraagt de
twitteraar in het Engels. Helaas: het
is niet eens een schedel, maar het
bekken van een vogel, weet @Mela-
nieDuring vanuit Zweden. In haar
bio staat ’paleontoloog-in-oplei-
ding’. 

@Naturalis geeft niet alleen ant-
woord op allerhande natuurvragen,
het is ook een knooppunt in een veel
groter (lees: wereldwijd) kennisnet-
werk dat Ledra aurita’s determi-

neert en, heel bijzonder, gehaakte
zaadcellen fotografeert. 

Sinds de deuren weer open gin-
gen, oogst het museum op de keper
beschouwd veel bewondering en lof.
’Men’ is enthousiast. Toch is er ook
een kritische noot. Zo zou een Jeho-
va zich geen buil hoeven vallen aan
de tentoonstelling die toch vooral
over de evolutie zou moeten gaan,
maar volgens @roeland_merks te
weinig uit de verf komt. Zijn kritiek
krijgt bijval. Ook mist een groen dak
in het verder versteende Bio Science
Park (wel beloofd, maar geen geld
meer voor) en is voor een bezoeker
het nieuwe museum vooral een hele
grote, lege hal met kleine, donkere
zaaltjes waar weinig is te beleven. 

Struikelen
Ook struikelt een iemand over de
term missing link. Want stammen

mensen niet allemaal af van prima-
ten?, wil @cvink weten. Hij is niet de
eerste-de-beste twitteraar, want het
hoofd van de afdeling Life Sciences
aan de Erasmus in Rotterdam. Vol-
gens hem is er geen unieke soort tus-
sen aap en mens, en evolutionair
zijn we allemaal met elkaar verbon-
den. Klopt, geeft Naturalis ruiterlijk
toe. „De evolutionaire lijn van aap
naar mens heeft inderdaad meer
schakels”, maar, voegt het account
eraan toe: „[Eugene] Dubois vond
als eerste bewijs en noemde het de
’missing link’.” Vandaar. Maar Vink
houdt vol: „De mens heeft dezelfde
voorouders als alle andere primaten
(...) Correcte formulering vind ik
wel cruciaal, sorry.”

Dit artikel kwam mede tot stand via
het door Leids Mediafonds gesteunde
project Twittertap.

Naturalis: vraagbaak
en discussiepunt 
Sebastiaan van der Lubben

@Cvink stoort zich aan de term missing link: ,,Stammen mensen niet allemaal af van primaten?’’ FOTO TACO VAN DER EB

Sinds de opening van het nieuwe Naturalis op 31 augustus heeft het Leidse
museum al 50.000 bezoekers getrokken. Deze magische grens werd giste-

ren overschreden. 
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Bezoekers voor Naturalis
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Dirigent Wim de Ru leidt als ge-
bruikelijk de repetitie met het
grootste koor van Leiden en om-
streken. Hij wordt daarin muzi-

kaal ondesteund door de Christe-
lijke Muziek- en Showband Con-
cordia en Harmoniekapel Werk-
mans Wilskracht.

Het programma begint om half
acht en eindigt rond negenen.
Tussendoor is er een pauze. Aan
het einde van de repetitie wordt
oud-burgemeester Pieter van der
Werf herdacht met een bloem-
stuk bij zijn gedenkteken. Opge-
ven voor de repetitie is niet nodig.

Vanavond weer Koraalliederen
oefenen in de Hooglandsekerk
Gertjan van Geen

Geïrriteerd staat een vrouw in de ochtend-
spits bij de gratis NS-fietsenstalling van
station Heemstede-Aerdenhout. De elek-
trische deuren gaan niet open als ze haar
OV-chipkaart bij het poortje houdt en ze
begrijpt niet waarom. ,,Hij doet het niet”,
bromt ze tegen vrouw die achter haar staat
met de fiets. Al snel ontstaat een rijtje fiet-
sers.

Er ontstaat wat ongeduld want iedereen

moet zijn trein halen. De vrouw staat intus-
sen nog geïrriteerder te wachten tot ze con-
tact krijgt met een medewerker van de NS.
De telefoon blijft maar overgaan. De vrouw
die achter haar staat en haar trein wil halen
vraagt of ze even voor mag gaan. 

Dan is er ineens contact via de intercom
bij de poort. De vrouw wordt nu woedend
op de vrouw achter haar. ,,Ik ben in ge-
sprek! U moet even wachten”, bijt ze de

vrouw toe. De toon wordt steeds agressie-
ver. Waar haalt haar achterbuurvrouw het
lef vandaan om voor te dringen? Zij kan er
niet in en dit moet eerst worden opgelost,
kijft ze.

De NS-medewerker aan de andere kant
van de intercom besluit de poort met ge-
zwinde spoed open te doen. De vrouw die
vroeg of ze even voor mag gaan, begrijpt de
woede van haar voorgangster niet. Ze be-

sluit de boze vrouw in de fietsenstalling er
nog even op aan te spreken. Wat is er nou
aan de hand?

Er volgt weer een tirade. Hoe durft ze het
in haar hoofd te halen haar gesprek te on-
derbreken? Woedend beent de kijvende
vrouw weg. De uitgescholden vrouw blijft
verbouwereerd achter. Een man met bak-
fiets die het gekijf heeft gehoord, begint
heel hard een Italiaanse opera te fluiten. 
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Annalaura Molducci ■ a.molducci@hollandmediacombinatie.nlKijvende vrouw 

Leiden ■ Naturalis is nu ruim
drie weken open en het enthou-
siasme online is groot, toch is er
ook kritiek op het museum. Na-
dat het publiek weer door de za-
len kon struinen, deden wij dat
door het netwerk van twitteraars
die over #Naturalis spraken. 

Of het de Duitse laarzen van het
meisje waren, haar hete tongpunt-
je tegen zijn kakkert? „We weten
niet precies wat het nou was dat
Wolkers deed besluiten de pagina
niet mee te nemen in het boek.
Maar waarschijnlijk is wel dat hij
het meisje in kwestie wilde be-
schermen”, vertelt Jef Schaeps. 

De scènes in zijn boeken stonden
vaak dicht bij Wolkers’ eigen leven.
Het zou zomaar kunnen dat een
van zijn vriendinnen zich zou her-
kennen in het ’Franse model dat

fout was geweest in de oorlog’. En
dat dat hem in dit geval te ver ging.
„De bladzijde is wel heel speciaal,
juist omdat hij uit Turks Fruit
komt. Deze roman is de enige waar-
van het typoscript niet meer terug
te vinden is. Waar het gebleven is?
We weten het niet. Maar Turks
Fruit is zijn bekendste boek... We
kunnen niet uitsluiten dat het ty-
poscript ooit is verkocht, of mis-
schien zelfs gestolen.”

Het typoscript was niet het enige
dat Wolkers van zijn boeken be-
waarde. Schaeps en Van Duijn von-
den de gekste dingen terug die her-
innerden aan scènes in zijn ro-
mans. „Hij beschrijft in Turks Fruit
hoe Erik staat te liften en door Olga
wordt opgepikt, wat resulteert in
een vrijpartij op de achterbank van
de auto. Het eindigt pijnlijk als hij
met het velletje van zijn piemel
vast komt te zitten in de rits van
zijn broek. Tussen de spullen die te
maken hadden met Turks Fruit -
van plaatjes uit tijdschriften tot

concertkaartjes - vonden we een
stukje van een beschadigde rits, die
hij had bewaard. Kennelijk was ook

dat echt gebeurd.”

Laura Heerlien

Seksscène zelfs te expliciet voor Jan Wolkers
Je kunt het je haast niet

voorstellen, maar er zijn
seksscènes die zelfs Jan

Wolkers te ver gingen. Eén
getypte bladzijde was zó expli-
ciet, dat hij uiteindelijk ont-
brak in Turks Fruit, waar hij
voor bedoeld was. Uiteraard lag
de pagina nog wel in een van de
opberglades op Texel en is nu
te lezen in de Universiteitsbi-
bliotheek. 

De ontbrekende pagina uit Turks fruit is te lezen in de tentoonstelling over
de nalatenschap van Jan Wolkers in de UB. FOTO HIELCO KUIPERS
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Mart van Duijn en Jef Schaeps
verhuisden begin 2019 de
artistieke nalatenschap van Jan
Wolkers van Texel naar de
Universiteitsbibliotheek Leiden
en Museum de Lakenhal.
Tijdens de Waanzinnige
Wolkers Week lichten zij
dagelijks een van die bijzondere
erfstukken uit. 

◆

Leiden ■ De jaarlijkse oefenron-
de voor de Koraalzang op 3 okto-
ber in het Van der Werfpark heeft
vanavond plaats in de Hoogland-
se Kerk.

Van der Nat is ruim zestien jaar ac-
tief in de politiek. De Koudekerker
was 9,5 jaar Statenlid in Zuid-Hol-
land en zit sinds 2014 in de gemeen-
teraad van Alphen aan den Rijn.

,,De afgelopen maanden realiseer-
de ik me dat mijn plaats in het ge-
zin, aan tafel, aan hun bed, op het
schoolplein en thuis op de bank te
vaak leeg bleef’’, zegt Van der Nat
over zijn besluit op de website van
zijn partij. Van der Nat is vader van
drie jonge kinderen. 

Iris van de Kolk (25) volgt Van der
Nat op als fractievoorzitter. Zij is
sinds maart 2018 raadslid en was
daarvoor twee jaar actief als com-
missieleid voor de SP. Commissielid
Ginet Groep vult de fractie aan als
raadslid.

Eerder deze week schreef Van de
Kolk een open brief, waarin ze het
college hard aanvalt. B en W zouden
voornamelijk oog hebben voor
’rauw kapitalisme’. Er zou sprake
zijn van afbraak van sociale voorzie-
ningen: zoals de aangekondigde
sluiting van drie buurthuizen.

SP-voorzitter
Van der Nat
weg in Alphen
Erna Straatsma

Alphen aan den Rijn ■ De Alphen-
se SP-fractievoorzitter Harre van
der Nat stapt op. Donderdagavond
neemt hij afscheid van de gemeente-
raad, ’omdat zijn gezin hem nodig
heeft’. Iris van de Kolk volgt hem op. 

Harre van der Nat. FOTO HIELCO KUIPERS


