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LANGERAAR

Liannekrijgt
volgendeweek
haartraplift
De 17-jarige Lianne Hoogervorst
die al enkele jaren aan haar rol-
stoel is gekluisterd, krijgt op 4
september de vurige gewenste
trap-lift. Het betekent dat de
jonge vrouw, die de ziekte van
Lyme heeft, weer in haar eigen
huis kan douchenwanneer zij wil.
Met het geld dat de bezoekers

van de Langeraarse feesten in de
daarvoor bestemde melkbussen
hebben gestopt (680 euro) en een
fikse korting die de leverancier
Handicare geeft, kan de traplift
aangelegd worden.
„Wij kunnen onmogelijk ieder-

een persoonlijk bedanken die
geld hebben gegeven. Het is hart-
verwarmend. Ook de vele reac-
ties doen ons goed. Mijn dochter
Lianne is ongelooflijk blij,’’ zegt
moeder Nienke van Tatehoven.
Een eerder verzoek bij het

Wmo-loket van de gemeente
Nieuwkoop werd afgewezen.

BERT WOUDENBERG
BOSKOOP/HAZERSWOUDE | Het
is voor kwekers in de regio
Boskoop een raadsel waarom
de verkoop van bomen en plan-
ten achterblijft. Zij hopen juist
op groei omdat de roep om
meer ‘groen’ zo luidt klinkt
in de samenleving.
„De roep in grote steden om ver-
groening van daken, schoolpleinen
en tuinen wordt steeds luider,’’
stelde beursvoorzitter Jan Willem
Griep gisteren bij de opening van
het Plantarium, de internationale
vakbeurs voor de boomkwekerij.
„Dat is niet voor niets, want groen
zorgt voor verkoeling en schone
lucht, voorkomt overstromingen na
zware regenval, dringt vandalisme
terug en geeft meer woonplezier.’’
Die positieve maatschappelijke

ontwikkeling zien de kwekers ech-
ter nog nietmeteen terug in de ver-
koopcijfers van bomen en planten.
„Wat ik wel zie ik zijn sprankjes van
licht herstel, mede dankzij de aan-

trekkende economie, maar op be-
drijfsniveau zijn er nog duidelijke
verschillen,’’ aldus Griep. Voor hem
geldt daarom eens te meer dat er
meer ingezet moet worden samen-
werken en innovatie in de boom-
kwekerijksector. Om die reden
haalt de beursorganisatie van Plan-
tarium de banden verder aan met
andere beurzen zoals GROEN-Di-
rekt en GrootGroenPlus.
Griep: „Hoe moeilijk dat samen-

werken soms ook is, ik geloof in de
kracht ervan om vernieuwing aan

te jagen en zo de weg te vinden
naar de harten en de portemon-
nees van onze klanten.’’ Dat steeds
meer ondernemers serieus werk
maken van die samenwerking
vindt de voorzitter van Plantarium
een gelukkige ontwikkeling.
Een andere kans voor een betere

verkoop van bomen en planten in
binnen- en buitenland is volgens
Griep het internet. „Daarin zijn
nog forse slagen te maken. En ook
dat, zo is mijn overtuiging, doe je
niet alleen.’’

N De laatste
hand wordt
gelegd aan
de gisteren
geopende
kwekers-
vakbeurs
Plantarium.
ARCHIEFFOTO
MARTIN
SHARROTT

Verkoopplantenblijftachter

Bewegende geschiedenis in 3D op
de smartphone. Of: terugreizen in
de tijd. Zo kan het ambitieuze Ti-
meTravel-project van hetWoerdense
bedrijf The Missing Link het beste
worden samengevat. Hier werken
vijftien archeologen, historici en
ontwerpers aan een uniek, wereld-
omvattend project.
Uiteindelijk moeten 50.000 histo-

rische plekken over de hele wereld
gecoverd gaan worden. Van de Pira-
mide van Gizeh tot aan het Ro-
meinse Castellum van Bodegraven.
Directeur Boudewijn Goudswaard

(Archeoloog van het Jaar in 1990)
was vorig weekeinde apetrots toen
hij in zijn eigen gemeente de Bode-
graven-app mocht lanceren. „Wat is
er mooier dan, terwijl je door het
centrum van je eigen het dorp ban-
jert, virtueel door het houten Ro-
meinse fort te lopen? Zo sta je op de
plek zelf oog in oog met het verle-
den van die plek.’’

Extra’s
De app werkt met 360 graden foto’s,
uitlegtekstjes en allerlei extra’s, bij-
voorbeeld foto’s van opgravingen.
„Deze app hoort bij de Romeinen-
tentoonstelling in het streekmu-
seum. We zijn nu met de gemeente
in gesprek om buiten het museum
meer bekendheid aan de app te
geven,’’ vertelt Goudswaard. Dan
denkt hij aan foldertjes bij de VVV,
infoborden en vier grote stoeptegels
in het wegdek met het logo van Ti-
meTravel. „Als je op de tegel gaat
staan, bevind je je midden in de 360
gradenfoto en vallen de beelden van

heden en verleden precies samen.’’
Hoewel je met de Bodegraven-app

louter naar de Romeinse tijd kan
reizen, het aantal haltes op de reis
kan eindeloos worden uitgebreid:
Tweede Wereldoorlog, 19de eeuw,
opstand en prehistorie.
In de vergaderkamer in het Woer-

dense kantoorpand staat een flinke
bibliotheek met een groot aantal
wetenschappelijke boeken over op-
gravingen, zoals een hele rij over de
Betuweroute. „Ik zeg weleens: ‘Wat

wij doen is archeologie op zijn kop’.
Er wordt zo veel kennis vergaard
dat in rapporten en boeken voor
vakgenoten belandt. Verder gebeurt
er weinig mee. Wij willen die kennis
gebruiken, wij willen de schakel zijn
tussen alle kennis en het publiek.’’

TimeTravel kan een aanvulling
zijn op een rondleiding door een
professionele gids. „Als ik met mijn
kinderen op vakantie naar Zuid-
Frankrijk oude, hete stenen ga bekij-
ken, beginnen ze al na een minuut
te gapen als ik begin te vertellen.
Saai! Je hebt vaak veel kennis nodig
om je een voorstelling te maken van
het verleden. De app geeft meteen
het compleet beeld. We maken het
ook mogelijk met de app een selfie
te maken in het verleden. Zo kan je
direct een foto delen van het hele
gezin in een historisch decor.’’
HetWoerdense bedrijf werkt in dit

project samen met het Delftse de-

Light Interactive. Voor het pure teke-
nen wordt een beroep gedaan op
freelancers overal ter wereld. Grof-
weg kost de productie van een app
tussen de 10.000 en 30.000 euro.

Verdienmodel
„We zijn bezig met een verdienmo-
del. Voor de app kunnen we geld
vragen en er kunnen advertorials
komen. Op een nette manier na-
tuurlijk. We zijn in Amsterdam met
de Bijenkorf bezig. Daarnaast kan
je de app ook koppelen aan allerlei
spelletjes zoals zoek de schat. Of aan
fietsroutes.’’
Inmiddels zijn er apps van Bode-

graven, Amsterdam, Cuijk, Boxmeer
en Dalfsen. ,,We zijn nu bezig met de
castella van Zwammerdam en Kat-
wijk-Brittenburg; een door de zee
verzwolgen fort dat we weer uit het
water laten oprijzen!’’
www.timetravelconcepts.com

Tijdmachineopjemobiel
WOERDEN |Een 360 graden
streetview van een win-
kelstraat in hartje Bode-
graven. Dat kennen we
van Google Maps. Maar
hoe zag die plek eruit in
de Romeinse tijd? Voor
dat soort vragen heeft
eenWoerdens bedrijf
apps ontwikkeld.
HANS-PAUL ANDRIESSEN

Woerdens bedrijf maakt apps van 50.000 plekken op aarde

BERGAMBACHT

Fietsster (82)
overleden
Een 82-jarige vrouw uit Bergam-
bacht is gisteren in haar woon-
plaats overleden nadat ze met
haar fiets onder een aanhanger
terechtkwam. Het ongeluk ge-
beurde rond 17.00 uur op de Bo-
venberg toen de vrouw in aanrij-
ding kwamenmet een bestelauto
met aanhanger die vanuit Berg-
ambacht richting Schoonhoven
reed. De vrouw overleed ter
plaatse aan haar verwondingen.
De 31-jarige bestuurder uit

Stolwijk is meegenomen voor
verhoor. De politie is op zoek
naar getuigen van de aanrijding.

OUDEWATER

Celstrafen
vrijspraak
geëist
Een pistool en 89 patronen vond
de politie in december in de auto
van de 35-jarige Ad H. uit Oude-
water, maar volgens de man is hij
er ‘ingeluisd’ omdat hij een
moordplan had verklapt. Ook de
officier van justitie bleek gisteren
in de rechtszaal niet meer over-
tuigd van zijn schuld: „Ik weet
het gewoon niet.’’
Ze vroeg vrijspraak voor het

bezit van het vuurwapen en de
munitie, maar niet voor drugs,
drie gestolen fietsen, een boks-
beugel en stroomstootwapen die
de politie ook had aangetroffen
in zijn woning. Hiervoor eiste de
aanklaagster 9 maanden celstraf.
In een vriezer ontdekte de po-

litie een kilo amfetamine, maar
volgens H. waren de drugs van
een voormalige vriend. Die zou
de amfetaminen hebben opge-
borgen omdat hij de verdovende
middelen niet in zijn eigen huis
wilde bewaren.
Volgens de verdachte moet die

vriend het pistool en de munitie
in zijn auto hebben verstopt om
hem ‘een oor aan te naaien’. De
man zou boos zijn omdat de Ou-
dewaternaar diens plan had ver-
klapt om de nieuwe vriend van
zijn ex te vermoorden. H. had
deze gewaarschuwd, waarna deze
de politie had ingeseind en de
woning van de vriend was door-
zocht op zoek naar een wapen.

GROENE HART

Neerslagtekort
teruggelopen
De flinke regenbuien van de laat-
ste dagen hebben ervoor gezorgd
dat het neerslagtekort iets is te-
ruggelopen. Dat heeft het Hoog-
heemraadschap van Rijnland ge-
constateerd.
Er is de laatste dagen, lokaal

variërend, tussen 40 en 80 milli-
meter neerslag gevallen.
Dit bleek ook uit de resultaten

van de grondboringen die Rijn-
land deed om de vochthuishou-
ding in de dijken te beoordelen.
Omdat de neerslag verspreid in
het gebied is gevallen, inspecteert
Rijnland nog wel de zeer droog-
tegevoelige waterkeringen, in elk
geval zo’n 40 kilometer.
Door het voorspelde droge en

zonnige weer dit weekeinde kan
het neerslagtekort echter wel
weer oplopen.

ZZ Het Romeinse Castellum van Bodegraven op de
nieuwe app van The Missing Link.
Z Winkels op de plek waar ooit het Castellum was.
ILLUSTRATIES THE MISSING LINK
N Boudewijn Goudswaard toont het Castellum op
zijn tablet. FOTO PETER FRANKEN

Wat ismooier dan
virtueel door het
fort te lopen?
–Boudewijn Goudswaard


