
7
GH

dinsdag4september2012 GROENE HART

DeWindvogel strijdt voor nieuwe turbine van 65meter bij Tulip Inn
AD VAN DEN HERIK
BODEGRAVEN • De Windvogel
blijft knokken voor een grotere
windmolen. Als een ware Don Qui-
chot bindt de coöperatieve vereni-
ging de strijd aan met een reus, in
dit geval de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk.
De Windvogel verzet zich tegen

het bestemmingsplan Bedrijventer-
reinen Zuidrand Bodegraven, in een
uiterste poging nog een nieuwe tur-
bine te laten bouwen. Het huidige

exemplaar naast hotel-restaurant
Tulip Inn (het voormalige AC) aan
de N459 en dichtbij de A12 heeft na
bijna twintig jaren dienst haar beste
tijd gehad. De Windvogel wil een
vervangende molen met een as-
hoogte van maximaal 65 meter. Dit
zogenoemde middenmodel is een
verdubbeling van de 32 meter as-
hoogte van de turbine die nu nog
draait. Die kan per jaar 1.400.000
kWh leveren, goed voor de energie
aan zo’n 400 huishoudens.

Zo’n hoger exem-
plaar vindt de Wind-
vogel noodzakelijk
vanwege de twintig
meter hoge bomen in
de directe omgeving
en de gebouwen van
bedrijventerrein
Broekvelden, die tot

wel 25 meter de lucht in mogen.
Enkele jaren geleden zag de voor-

malige gemeente Bodegraven af van
een hogere turbine, met een as-

hoogte van 85 meter, op de huidige
plek. De plek zou zich daar niet voor
lenen en onder de bevolking was on-
voldoende draagvlak. Ook komen er
definitief geen windmolens langs de
N11 ter hoogte van bedrijventerrein
Rijnhoek. Dat hebben Provinciale
Staten van Zuid-Holland besloten.
De Windvogel concludeert dat er
niets anders opzit om op de huidige
plek ‘een hoge, moderne, langzaam
en beheerst draaiende turbine met
drie wieken’ te plaatsen.

Natuurlijk maakt een kunstenaar
het liefst vrij werk, maar daarvan
leven kan er bijna geen eentje. Toch
moet de schoorsteen roken. ,,De fu-
neral art die ik maak ligt geheel in
het verlengde van mijn vrije werk.
Zo veel verschil is er niet. Het is de-
zelfde beeldtaal,’’ zegt Roboodt.
Grafkunst is een groeimarkt, stelt
hij. ,,Maar je praat over maatwerk
en dat is duur. Dus heb ook ik last
van de recessie.’’
Niettemin rol-

len de bestellin-
gen nog steeds
binnen. ,,Het is
maar net welke
emoties mijn
werk bij mensen
oproept. Voor-
beelden van
mijn urnamen-
ten staan in
rouwcentra en het gebeurt regelma-
tig dat rouwenden zo door mijn
werk worden geraakt, dat het ze niet
uitmaakt wat het kost.’’
Roboodt - ‘ik word al sinds mijn

zeventiende zo genoemd en luister
niet eens meer daar mijn doop-
naam’- maakt urnen, maar ook or-
namenten op graven en accessoires
als ‘troostschalen’, waarin een
kaarsje kan worden gebrand.
Oorspronkelijk werkte de Gouwe-

naar veel met leisteen. ,,Ik kocht een
heel dak van leisteen in Ierland,
maar toen dat op was moest ik op
zoek naar ander materiaal met zo’n
mooie grijze uitstraling. En dat
werd lood.’’
Roboodt - ofwel R.J. Kleij - kwam

aanvankelijk aan zijn materiaal
dankzij een goede relatie met de di-

recteur van een lood-recyclingbe-
drijf. ,,Ik mocht gebruiken wat ik
nodig had en hoefde pas af te reke-
nen als ik wat verkocht.’’ Nu hij
naam begint te maken koopt Ro-
boodt zijn materiaal zelf in.
Ieder werkstuk is uniek en wordt

gemaakt naar wens van de op-
drachtgever. ,,Ik heb wel een boek
met voorbeelden en ik hou altijd re-
kening met het verhaal van degene

voor wie ik het stuk
maak. Maar het
blijft altijd herken-
baar van mij.’’
Van ieder stuk

maakt Roboodt een
schaalmodel. ,,Dat
werkt beter dan
een schets.’’
Roboodt werkt,

zo blijkt uit de
voorbeelden, veel

met glas. Populair is de ‘duo-urn’.
,,Kijk, dat zijn twee halve bollen,
waarvan één van glas. In de andere
bol zit de as van de overleden echt-
genoot. Als ook de tweede overlijdt
gaat de as in de tweede bol, die het
glas vervangt.’’

DUUR
Lood is duur materiaal en is net als
koper, dat Roboodt ook af en toe in
zijn ornamenten verwerkt, populair
bij dieven. ,,Maar er is bij mijn
weten gelukkig nog niets van be-
graafplaatsen gestolen. Wel een
werk dat in mijn eigen tuin stond.’’
Overigens heeft de Gouwenaar

een gigantisch atelier: de hele werk-
plaats van de voormalige Mercedes-
garage. ,,Ik werk hier anti-kraak.’’
www.roboodt.nl

Kunstenaar Roboodt specialist in grafkunst
GOUDA • Ooit ontwierp kunstenaar Roboodt een urn
voor een overleden familielid. En nu is hij één van de
weinige specialisten in Nederland op het gebied van
funeral art, ofwel grafkunst. Zijn urnamenten zijn op
begraafplaatsen door heel Nederland te vinden.

PETER VAN EIJK

Roboodt in zijn enorme atelier, waar vroeger aan auto’s werd gesleu-
teld. Hier werkt hij aan enkele ‘troostschalen’. FOTO PIMMUL

Roboodt

‘Het is maar
net welke
emoties mijn
werk oproept’
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De 10 uitdagende werken
van Kim-Lian van de M ij
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Koks gezocht voor
langste eettafel
De StichtingWelzijn Ouderen Bode-
graven (SWOB) is op zoek naar en-
thousiaste koks die willen meehel-
pen aan ‘de langste eettafel’. De te
serveren gerechten komen uit alle
windstreken, onder meer uit Suri-
name, Marokko en Irak.
Aan ‘de langste eettafel’ kan wor-

den aangeschoven in deWeek tegen
de Eenzaamheid, die duurt van
woensdag 26 september tot en met
vrijdag 5 oktober.

Boswachter John Galjé van
Staatsbosbeheer houdt zon-
dag een Doggy Day in het
Bentwoud.
Hij krijgt
hulp van
onder meer
de Honden-
sportver-
eniging
Waddinx-
veen en van
Jachthondenschool Huber-
tus.

Waarom een Doggy Day?
,,Voor allerlei recreanten organi-
seren we iets, maar nog niet
voor hondenbezitters. Ze krijgen
vaak in negatieve zin met ons te
maken als ze hun hond laten
loslopen op een plek waar dat
niet mag. Nu willen wij hen eens
positief benaderen.’’

Zijn er problemen met hon-
den in het Bentwoud?
,,Staatsbosbeheer beheert veer-
tien gebieden in de buurt en
hondenbezitters zijn daar groot-
schalig aanwezig. We horen van
alles. Over honden die vechten,
honden die achter paarden en
hardlopers aanrennen en uit-
laatcentra die twintig honden te-
gelijk losgooien. Als die dan het
fietspad over rennen, kan de
man of vrouw die ze uitlaat ze
ook niet meer in bedwang hou-
den.’’

Mogen honden op veel plaat-
sen loslopen in het Bent-
woud?
,,Op zeker veertig hectare. Het
wordt duidelijk aangegeven. Ik
spreek mensen één keer aan, de
tweede maal krijgen ze een pro-
ces-verbaal. Dat kost 85 euro.
Maar ik trof ook een hond die
achter een haas aan ging. Zijn
bazin kreeg een paar honderd
euro boete.’’

Worden mensen boos op u?
,,Sommigen zijn redelijk gepi-
keerd. Maar je moet niet ieder-
een over één kam scheren. Je
hebt hondenmensen die weten
wat appèl betekent en je hebt
hondenbezitters, die het een lief
beestje vinden, maar niet snap-
pen hoe het in elkaar zit.’’

Wat krijgen mensen zondag
te zien?
,,Vijf discplines: appèl, behendig-
heid, jachttraining, pakwerk en
schapendrijven. Het is heel leuk.
Elke hond is op te voeden, maar
je moet consequent zijn. Het is
net als met schaken: je moet een
stap vooruit denken.’’

Mag iedereen komen?
,,Ja, maar je moet je vóór 7 sep-
tember opgeven via www.groe-
nehartcentrum.nl. We hebben
plek voor vier groepen van 25
mensen.’’

JANNY ESKES

‘Een hond
moet je
consequent
opvoeden’

John Galjé,
boswachter
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