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PETER TEFFER
LA PAZ/GOUDA • In het centrum
van de Boliviaanse stad La Paz is de
kans aanzienlijk dat als een toerist
iets gaat eten of drinken, hij dat
doet in een café of restaurant met
een Nederlandse eigenaar. Twee Ne-
derlanders, waaronder een Gouwe-
naar, zijn (mede-)eigenaar van acht
cafés en restaurants. Ze worden al
de ‘Dutch maffia’ genoemd en de
honger om nog meer etablissemen-
ten te openen is nog niet gestild.
Het begon allemaal eind jaren ne-

gentig, vertelt Gouwenaar Rick de
Rave in het Megacenter, een winkel-
centrum naar Amerikaans model in
het zuiden van La Paz.
Nadat de reislustige
Rick Gouda had verla-
ten voor een rondreis
door Zuid-Amerika,
belandde hij in 1998
in het Boliviaanse
stadje Copacabana.
,,In een hotel daar
stond een bar leeg.
Samen met een Aus-
traliër heb ik daar die
bar opgezet en ver-
noemd naar de twee
eilanden Isla de Sol en
Isla de Luna. Wist ik
veel dat Zuid-Amerika
vol zit met cafés die
Sol y Luna heten,’’
aldus De Rave.
Copacabana bleek

na enkele jaren echter
te klein voor De Rave en hij ver-
huisde naar La Paz, het politieke en
economische centrum van het land.
Daar opende hij een café dat hij ook
Sol y Luna noemde en dat sindsdien
een succesvolle uitgaansgelegenheid
is geworden voor toeristen die in
een van de vele hostels in de buurt
logeren.
Reisgidsen als Rough Guide zijn

positief over hetDutch-owned insti-
tution, serving strong coffee and
cold beer. De Rave: ,,Ik heb veel ge-
reisd, dus ik weet wat een reiziger

zoekt. Koud bier, sterke koffie, goede
muziek. Dat was in Copacabana en
zelfs in La Paz destijds moeilijk te
vinden.”

KONINGINNEDAG
Vier jaar geleden kreeg Rick de Rave
gezelschap van de Amsterdammer
Dennis Lindenburg. ,,Ik kwam als
klant in Sol y Luna en er werd mij
gevraagd of ik Nederlandse muziek
had voor Koninginnedag. Dat had ik
en al snel werkte ik in het café,’’
aldus Lindenburg. Na enige tijd

wilde Lindenburg meer en kocht hij
een discotheek en een café.
Lindenburg: ,,Wie heeft er niet de

jongensdroom gehad om een disco-
theek te hebben!” Veel van de
nieuwe ondernemingen kwamen
voort uit de behoeftes van de Neder-
landers zelf.
,,We zijn het Steakhouse begon-

nen, omdat ik op geen enkele plek
in La Paz een fatsoenlijk stuk vlees
kon halen. En de Ierse pub Dubliner
hebben we hier in het Megacenter
opgericht om een goede bar in de

buurt te hebben van waar we
wonen,” zegt Lindenburg.
De ondernemingen van de ‘Dutch

maffia’ zijn geconcentreerd op twee
locaties. De op toeristen gerichte
bars en restaurants zitten in een ge-
bied in het centrum dat ze '4 Cor-
ners' hebben genoemd. De cafés in
het Megacenter, in de duurdere wijk
Zona Sur, hebben de rijkere Bolivia-
nen als doelgroep.
Die laatste groep is een stukmoei-

lijker te bereiken dan de eerste, zegt
De Rave. ,,Toeristen gevenmeer geld
uit en zeiken minder.”

Toch blijven de twee uitbreiden.
In het Megacenter komt een disco-
theek en er zijn plannen voor een
Italiaans restaurant. De Rave: ,,Mis-
schien nog een shoarmatent.”

GOUDSE KAAS
Er is niet bijzonder veel dat het duo
mist uit Nederland. ,,Natuurlijk mis
je je familie en vrienden, maar we
zijn allebei getrouwd met Bolivi-
aanse vrouwen en hebben hier kin-
deren”, zegt Lindenburg.
Wel is het altijd leuker om grap-

pen te maken in je eigen taal, vult
De Rave aan. En: ,,Gouda mis ik
niet, maar een stuk Goudse kaas:
dat zou wel lekker zijn.”

Officier van justitie mr. R. de Rijck
eiste bij de Haagse rechtbank tegen
de directeur (35) uit Berkel en Ro-
denrijs en een vrouw uit De Meern
(41) gevangenisstraffen van tien
maanden. Ook zouden de vennoot-
schappen van het tweetal beide een
boete van 200.000 euro moeten be-
talen.
Een Stolwijker (43) hoorde een

werkstraf van 100 uur tegen zich

eisen en een boete van 10.000 euro
voor zijn bedrijf.
Volgens het Openbaar Ministerie

was het uiterst lucratief om grote
hoeveelheden BN3, dat in de rozen-
teelt wordt gebruikt, vanuit Rusland
naar Nederland te importeren.
Daarbij zouden de verdachten geen
enkele oog hebben gehad voor het
gezondheidsrisico, dat het gebruik
van BN3met zich mee zou brengen.

Na een melding kwam de Alge-
mene Inspectiedienst (AID) in juli
twee jaar geleden in actie. Op een
drietal adressen werd de admini-
stratie en de aanwezige hoeveelheid
BN3 in beslag genomen. Daaruit
concludeerde het Openbaar Minis-
terie dat vanaf 2008 door een vrouw
van Russische afkomst uit den
Meern ongeveer 125.000 kilo BN3 in
Nederland is ingevoerd.

FACTUUR
Het middel zou vervolgens via tus-
senhandelaar Agrona BV bij detail-
handel Double Your Flowers in Stol-
wijk terecht zijn gekomen. De eigen-
aar van dit bedrijf was een voorma-
lige rozenkweker, die door zijn con-
tacten wist dat er in deze sector
grote behoefte was aan een plant-
versterker. ,,Ik wist dat plantverster-

kers waren toegestaan en was mij
van geen kwaad bewust, zei de man.
,,Het middel werd keurig op de fac-
tuur vermeld.’’
De rechtbank confronteerde de

man met het gegeven dat het mid-
del ook tegen spint werd gebruikt
hetgeen duidde op bestrijding.
De vrouw uit DeMeern verzorgde

de import. Zij meldde de invoer bij
de douane en betaalde daarvoor een
heffing van 6 procent.
Volgens het Openbaar Ministerie

hadden de drie verdachten hun
huiswerk beter moeten doen. Dan
waren zij er achter gekomen dat
BN3 in geen enkele land in Europa
is toegestaan. De advocaten pleitten
voor vrijspraak omdat niet is vastge-
steld dat BN3 een bestrijdingsmid-
del is.
Uitspraak volgt over twee weken.

‘Van geen kwaad bewust’
DEN HAAG/MOORDRECHT/STOLWIJK • De directeur van
het in Moordrecht gevestigde bedrijf Agrona BV hield
het erop dat achter de cryptische naam BN3 een on-
schuldige biologische plantversterker schuilging. Het
Openbaar Ministerie zag er echter een levensgevaar-
lijk verboden bestrijdingsmiddel in, waarmee grof
geld te verdienen was.

FRANK DE KLERK

Kwekers gaan voorbij aan gezondheidsrisico’s

Gouwenaar
bestiert acht
kroegen
in La Paz

Dennis Lin-
denburg
(links) en
Gouwenaar
Rick de
Rave in hun
cafe Sol y
Luna.
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Het ‘Neder-
landse’
Mexicaans
restaurant
in La Paz.
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BODEGRAVEN

Noggeen tips
overvalwinkel
De overval op speelgoedwin-
kel Intertoys aan de Kerk-
straat in Bodegraven is nog
niet opgelost. Sterker nog:
sinds de overval in de vroege
middag van woensdag 23
mei zijn geen bruikbare tips
binnengekomen over de
dader. Hij bedreigde het aan-
wezige personeel met een
mes en nam een niet door de
politie bekendgemaakt geld-
bedrag mee. De man van
pakweg 25 tot 30 jaar
vluchtte per fiets. Een zoek-
tocht door een flink aantal
agenten leverde 23 mei geen
spoor naar de opvallend ge-
klede dader (rood-wit-blauw
petje en een zwarte trai-
ningsbroek met Feyenoord-
logo) op. Gisteren werd in
Bodegraven op de plek van
de overval een stoepbord
neergezet dat mogelijke ge-
tuigen opriep zich te melden
bij de politie. Zo’n oproep
werd gisteravond ook op tv
gedaan in het opsporingspro-
gramma van de regionale
zender Omroep West.

Auto rijdt door na
ongevalmetfiets
Een 33-jarige fietser uit Wilnis
is gewond geraakt bij een onge-
val. De man werd op zijn fiets
aangereden door een auto die
daarna is doorgereden. Het on-
geval vond rond half acht plaats
op de kruising Schoutenlaan
met de prines Margrietlaan. De
politie is op zoek naar getuigen
van het incident.

OUD ADE

Oude zoutloods
vandehand
De provinciale zoutloods op de
grens van Oud Ade en Leider-
dorp is gekocht door Baak sier-
bestrating uit Nieuwe Wetering.
De loods was al een jaar of vijf
eigendom van de gemeente
Kaag en Braassem die er aan-
vankelijk het eigen strooizout in
zou opslaan. Zover is het echter
nooit gekomen. De gemeente
bouwde een nieuwe zoutbunker
bij de gemeentelijke werkplaats
op het Veenderveld in Roelofa-
rendsveen. Het perceel in Oud
Ade is bijna 9.000 vierkante
meter groot. Baak heeft de silo
met het omliggende bosgebied
gekocht voor bijna een half mil-
joen euro met de verplichting
het bos in stand te houden en te
onderhouden. De verkoop is
voor de gemeente Kaag en
Braassem precies kostendek-
kend. Eventuele winst was naar
de provincie Zuid-Holland ge-
gaan.

BODEGRAVEN

Voetballes
voormeisjes
Voetbalvereniging Bodegraven
geeft zaterdag 16 juni een voet-
balclinic. Niet zomaar een, deze
is alleen bedoeld voor meisjes
vanaf vier jaar. Daarbij krijgt de
club hulp van twee speelsters
van FC Utrecht: Tula de Wit en
Heleen Heemskerk. De training
van dit duo begint om 12.30 uur
op het sportcomplex aan de
Groene Zoom. Meer informatie
op www.vvbodegraven.nl


