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zo zijn eigen zorgen en aanbevelin-
gen.
“We juichen de rapporten alleen

maar toe,” aldus Timmermans. “In
de stad barst het van de kennis,
daarmakenwe graag gebruik van.”
De gegevens van demuurplanten-

liefhebbers worden ingetekend op
een grote kaart. Zo houdt de ge-
meentedegroeiplekken indegaten.
Sinds kort hanteert Amsterdam,

naar het schijnt als eerste gemeente
van Nederland, een gedragscode
om zeldzame planten en dieren be-
ter te kunnen beschermen.
Timmermans: “Beleidsmakers en

schoffelaars volgen nu cursussen,
zodat ze meer over beschermde flo-
ra en fauna leren. Het duurt natuur-
lijk wel een poosje voordat de ken-
nis tot alle niveaus is doorgedron-
gen.”
Want dat er soms iets misgaat,

weet hij ook. Eenvoorval inhetOos-
telijk Havengebied, intussen alweer
een paar jaar geleden, staat hem
nog helder voor de ogen. Vanaf het
voorjaar zouden de afmeersteigers
voordecruiseschepenbij denieuwe
terminal gereed moeten zijn. Maar
de zeldzame varens aan de walkant
vertraagden de werkzaamheden.
“Leg dat maar eens uit aan de crui-
seschepen die onderweg zijn uit
Amerika.”
De gedragscode moet de bescher-
ming en de zorg vergroten, maar
ook oponthoud voorkomen.
Bovendien hangt een nalatige ge-

meente een flinke boete boven het
hoofd. Hetzelfde geldt voor particu-
lieren. De boete voor het vernielen
van driehonderd tongvarens aan de
Marnixstraat, achter de voormalige
sociale dienst, bedroeg 2500 euro.
“Ach,” reageert Ten Hoopen,

“voor veel mensen stelt zo’n bedrag
niet veel voor.” De boete is, vindt
hij, te laag om het gedrag van men-
sen en van de overheid te verande-
ren. “Ze betalen de poen en halen
hun schouders op. Als de boetes
flink omhooggaan, weet je pas echt
zeker dat ze de plantjes laten
staan.”

www.groeninamsterdam.nl

‘Waarom
waarderen we
hier geen muur
met varens?’
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Wat:boottochtjemetbiologischechampagneproeverijAgoston
&Krieger.
Waar:opdeAmstel.
Wie:BramAgoston,BartKrieger,HaykeRijneveld,Angélique
Schmeinck,PaulineWingelaar,BoenTan,ArnoKoningstein.
Wanneer:dinsdag16maart2010,van16.00tot17.30.
Waarom:zelfsbiokrijgtklassenuerookchampagnevan is.
Waardering:

Met stijl en klasse is al-
les te verkopen. Een
chic bootje, eenmooi
gedekte tafel, leuke
bediening in netjes

afgewerkte pakjes en champagne,
heerlijke champagne.
BramAgoston enBart Krieger (in

het echte leven steward en beleids-
adviseur) introduceren de enige
honderd procent biologische cham-
pagne inNederland. Paarse pakjes,
witte dassen, korte baardjes, alleen
geen bril: de Viktor &Rolf van de
bubbels. “Dat bedachtmijn zus,”
zegt Agoston grinnikend. Ook zijn
Agoston enKrieger getrouwd, in te-
genstelling tot demodeheren,maar
ach, dat is een detail.
Boen Tan enArnoKoningstein, de

Viktor &Rolf van de salonboten,
waren voor deze uitzonderlijke
champagneproeverij bereid het se-
lecte publiek te ontvangen in hun
opgepoetste, elektrische (dus zeer
geruisloze) salonboot Soeverein.

Tan kooktmeestal rijsttafel,maar
voor vandaag is het champagne en
amuses, overigens gemaakt door
weer een andere biologisch bewus-
te compagnon:Hayke Rijneveld.
Na een lesje champagnemaken

op z’n biodynamisch (heeftmet an-
troposofengoeroe Rudolf Steiner te
maken,maar dat is nogal ingewik-
keld) en een cursus proeven, gaan
de eerste flessen open. Niet gesa-
breerd, zoals echt Gooischmeisje
PaulineWingelaar bij de eerste pre-
sentatie deed,maar netjes gedraaid
in een servet.
Een organic brut nature, een pre-

mier cru en een rosé brut verder –
‘lekker teut’ zegt diezelfde Pauline
Wingelaar – blijkt het een prima
middagje varen. En voorwie zich
nog afvraagtwaaromdeze heren
zich opeens tot champagne hebben
gewend: “Iedere nicht heeft wel
een fles champagne in de koelkast
liggen,” aldusAgoston. EnAgoston
&Kriegersmissie: die champagne
biologischmaken.

‘Iederenichtheeftwel

een fles champagne in

dekoelkast liggen’

LORIANNE VANGELDER

Feestje?Schuim@parool.nl

V&R,ofA&K,doenzelfookeenglaasje. LinksBramAgoston,
rechtsBartKrieger.

Chef-kokHaykeRijneveldmaaktamusesdiepassenbijdekleur
vanderosébrut.

Viktor&Rolfvandebiochampagneserverenei-
genhandig.

amsterdam 19WOENSDAG17MAART2010

cruiseschip

Haute couture in bioland

'Hoeweldeafdronkvandebrutnature iets lich-
terwasdandepremiercru,prefereer ik tochde
brutnaturevoorzijn terroir....’
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