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Leiden en omgeving

Onderzoek naar vervanging

Brug A44
maakt te
veel lawaai

DINSDAG 21 AUGUSTUS 2007

Vechtpartij na ’inval’ Amsterdammers bij Minerva
door silvan schoonhoven

- Een inval van vijftien
studenten van een Amsterdams
dispuut blijkt de aanleiding van
een flinke vechtpartij voor de
deur van sociëteit Minerva in de
Breestraat. Daarbij moest in de
nacht van vrijdag op zaterdag de
politie te paard de vechtende
partijen uit elkaar halen en de
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straat ontruimen.
,,Die dispuutsleden kwamen
onaangekondigd binnen’’, zegt
preses Peter Flierman van Minerva. ,,We zijn een besloten vereniging. Je kunt best bij ons langskomen, maar dan hebben we wel
graag dat je van tevoren even
belt. We hebben deze groep buiten gezet en daarbij vielen klap-

pen. Later kwamen er weer anderen binnen die problemen veroorzaakten, die zijn er ook uitgegooid. Het is vervelend dat dit
gebeurt tijdens de El Cid-week.
Ik weet niet of ze het met opzet
op dit moment deden.’’
Volgens de politie ging het bij
de confrontatie om een groep
van in totaal veertig tot vijftig ru-

ziënde studenten. Een 21-jarige
Leidenaar kreeg een vuistslag en
liep een opgezwollen gezicht op.
Hij zou aangifte hebben gedaan
van mishandeling tegen een 22jarige Amsterdammer. Ook politiemensen zelf kregen met agressie te maken toen ze de groepen
uit elkaar haalden.
De vechtpartij heeft volgens

Flierman niets te maken met de
reeks geweldsincidenten van vorig jaar. Het bestuur sprak toen
van een ’geweldscultuur’ binnen
Minerva en kondigde aan agressieve leden harder te gaan bestraffen. ,,Dit incident staat daar
helemaal los van’’, zegt Flierman. ,,Dit was echt een groep van
buiten.’’

Dief mobieltje
in kraag gevat
Een 23-jarige Leidenaar is aangehouden op verdenking van
het stelen van een mobieltje.
Een andere Leidenaar (18) deed
aangifte nadat vorige week donderdag zijn telefoon in een eetzaak aan de Steenstraat uit zijn
handen was gegrist. Op basis
van het signalement kwam de
politie de verdachte op het
spoor. Hij werd het afgelopen
weekeinde opgepakt.
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Laptop populair
bij inbrekers

door job de kruiff
L E I D E N / VA L K E N B U R G - De brug over de Rijn in de A44 maakt
te veel lawaai en moet worden vervangen. Rijkswaterstaat
erkent dat en doet inmiddels onderzoek naar de technische mogelijkheden. Voorlopig is er echter nog geen budget voor en moeten de omwonenden het doen met de toezegging dat er in februari nieuw asfalt op de brug komt.

Als een ’permanent onweer’, zo
beschrijft een van de bewoners
het geluid van het verkeer, vooral
het vrachtverkeer, dat over de
brug rijdt. En dat onweer hangt
met name aan de Valkenburgse
kant van de brug. Sinds de gemeente Leiden twee jaar geleden
een geluidsscherm plaatste, zitten ze aan de Voorschoterweg in
Valkenburg met ’dubbele ellende’. Bewoner C. van der Velde
noemt het nog steeds onbegrijpelijk dat dat scherm er destijds
kwam. Zelf ijvert hij ’al zes, zeven jaar’ voor maatregelen, maar
zonder veel resultaat.
Rijkswaterstaat zegt nu te erkennen dat er geluidsoverlast is
en de ’voorbereiding van de vervanging’ van de brug in gang te
hebben gezet. Op korte termijn
is daar echter nog geen geld voor
beschikbaar. ,,Maar het heeft onze aandacht en we hebben regelmatig contact met omwonenden’’, aldus een woordvoerster.
In februari 2008 krijgt de brug
wel nieuw asfalt en nieuwe vangrails. Ook worden de ’steunpunten’ aangepakt. Dat zal de geluidsoverlast misschien beper-
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Via een bovenlicht kwam een
inbreker afgelopen weekeinde
een woning aan de Middelstegracht in Leiden binnen en nam
een aantal waardevolle spullen
mee, zoals een laptop en een
iPod. Bij een inbraak in een woning aan de Pasteurstraat werd
ook een laptop buitgemaakt.
Het is nog niet zeker hoe de
dief daar is binnen gekomen,
mogelijk via een raam. Door het
ingooien van een ruit van de
voordeur verschafte een inbreker zich toegang tot een huis
aan de Witte Singel. Daar werden een laptop en een digitale
camera gestolen.

ken, maar niet wegnemen, aldus
Rijkswaterstaat. ,,Het is eigenlijk achterstallig onderhoud.’’
De werkzaamheden brengen
twee ’weekendafsluitingen’ met
zich mee.
,,Ik hoop maar dat het asfalt er
niet doorheen sijpelt’’, reageert
Voorschoterwegbewoner Van der
Velde cynisch. ,,De onderkant
van de brug is verrot en verroest,
dat ziet er niet uit.’’ Van der Velde ziet meer in bijvoorbeeld een
80-kilometerlimiet op de A44.
Een andere omwonende, J. Brederode, gelooft wel in een technische oplossing. Zij wijst erop dat
de brug die speciaal voor de busbaan is gebouwd, geen lawaai
oplevert. De oude brug in de A44
bestaat volgens haar uit ’houten
plankjes’. ,,De mensen van Rijkswaterstaat die hier kwamen meten, zeiden ’het is niet normaal,
de herrie hier’.’’
Het in Valkenburg gewraakte
geluidsscherm - kosten 1,8 miljoen - is grotendeels door Leiden
zelf betaald. Het scherm was nodig om plechtigheden op begraafplaats Rhijnhof ongestoord
te kunnen laten plaatsvinden.

den haag / leiden

Leidenaar blijkt
erg hardleers
Een 31-jarige Leidenaar is zondagnacht twee keer aangehouden omdat hij met te veel drank
op in Den Haag achter het stuur
van zijn auto zat. Nadat hij de
eerste keer een procesverbaal en
een rijverbod van vier uur
kreeg, mocht hij het politiebureau verlaten. Later die nacht
werd hij weer aangehouden en
bleek hij wederom - of nog
steeds - onder invloed. Dit keer
werd ook zijn autosleutel afgepakt.
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Terugplaatsen brug
duurt nog wel even

Joep (links) en Boris Sala bij het revolutionaire trainingstoestel, de ROM.

- De Jan van Goyenbrug
over de Vliet tussen de Hugo de
Grootstraat en Stadhouderslaan
wordt tussen maandag 3 en
woensdag 5 september teruggeplaatst. Half juni is de brug voor
fietsers en voetgangers weggehaald voor groot onderhoud.
Met een grote takelwagen werden de delen op een dieplader gelegd omdat het werk vanwege
milieueisen in de werkplaats van
de aannemer moest worden verricht. Volgens de planning zou
de klus ongeveer drie weken in
beslag nemen.
Waarom de werkzaamheden
veel langer hebben geduurd dan
was gedacht, kan een woordvoerder van de gemeente niet zeggen.
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,,Waarschijnlijk is er tussen de
aannemer en Leiden een misverstand geweest, is er onvoldoende
gecommuniceerd waardoor het
niet duidelijk was hoe lang het
werk zou duren en wanneer het
publiek weer van de brug gebruik kan maken. Hoe dat fout is
gegaan, is denk ik niet makkelijk
meer te achterhalen.’’
Wat wel duidelijk is, is dat de
brug begin september tussen zes
uur ’s ochtends en vier uur ’s
middags wordt teruggeplaatst.
Het kruispunt van de Schelpenkade met de Stadhouderslaan is
dan tijdelijk afgesloten, parkeren is onmogelijk en verkeer
moet in Tuinstadwijk rekening
houden met overlast.
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De ROM is niet bedoeld om leuk te zijn
- Ze zijn geboren in Warmond, hebben een eigen bedrijf
in Zoeterwoude en hun ROM-machine wordt verkocht van de Leidse regio tot de rest van Europa.
De broers Joep (35) en Boris (37)
Sala geloven heilig in hun Range
of Motion, een trainingstoestel
dat conditie, kracht en flexibiliteit combineert.
Het klinkt te mooi om waar te
zijn: twee keer vier minuten per
dag trainen en het uithoudingsvermogen en de kracht nemen
spectaculair toe. ,,Ik las een keer
in een blad een artikel over de
ROM’’, aldus Boris. ,,Fit in vier
minuten, stond er. Dat intrigeerde mij en ik ben me in het Amerikaanse apparaat gaan verdiepen.

kouwe drukte
ti ps: 0715356426/regioredacti e@lei dsch dagblad.n l

...............................................................................
met bijdragen van silvan schoonhoven en loman leefmans

Als eigenaar van trainingscentra
in Alphen en als sportinstructeur
kwam ik er achter dat je in een
andere richting moest gaan denken, met een andere, vernieuwende kijk op sport en bewegen.
Je kunt een uur gaan joggen, als
je dat al volhoudt, maar twee
keer vier minuten op de ROM is
beter voor de conditie.’’
De ROM combineert steppen
en roeien en maakt daarbij gebruik van weerstand. ,,Je krijgt je
eigen kracht als het ware terug’’,
aldus Joep. ,,Bij de roeibeweging
gebruik je op de ROM de spieren
in armen, buik en rug. Maar je
moet als je weer teruggaat naar
de beginpositie ook weer gewicht wegduwen. Kinetische

Wethouder Marc Witteman wil
best een cd’tje in ontvangst nemen met een protestlied tegen
het asielzoekerscentrum in het
Leidse Roomburg. Na beluistering van een fragment stelt hij
vast dat de tekst niet grof of
beledigend is en zelfs geen oproepen bevat om ramen in te
gooien. ,,Ik krijg wel dingen
onder ogen die veel erger zijn.
Dit vind ik prima, net zo aardig als een geschreven zienswijze eigenlijk.’’
De Leidse zanger en muzikant Rudy Breedveld jr zette
het protestlied in elkaar nadat
hij hoorde van de aanleg van
het azc naast zijn wijk, waar
hij een jaar geleden een huis
kocht. Het lied behandelt dan

weerstand wordt dat wel genoemd.
De
stepbeweging
spreekt voor zich, maar op de
ROM maak je hem veel ruimer
dan op een gewoon apparaat.’’
Bij de vier minuten ’roeien’ en
aansluitend vier minuten steppen, gebruik je meer dan de helft
van de spieren over een groot
deel van hun bewegingsbereik.
Op een loopband wordt een
kwart van de spieren gebruikt
over vijftien procent van hun bewegingsbereik. ,,En dat betekent
dat je op de ROM meer calorieën
gebruikt, alleen moet je daar keihard voor werken. De ROM is
niet bedoeld om leuk te zijn’’, aldus Joep. ,,Onmogelijk? Nee het
totale aantal spiercellen betrok-

ken bij de inspanning op de
ROM bedraagt veel meer dan op
de loopband. Vandaar dat resultaat. Onderzoek van TNO in
2006 heeft dat uitgewezen.’’
Met die resultaten in de hand
proberen de broers de ROM door
heel Europa te verkopen. ,,In Nederland mikken we op sportcentra, rijke particulieren en bedrijven. Een ROM kost 14.615 euro
exclusief btw’’, weet Joep. ,,Dat
lijkt veel, maar de eigenaar van
een sportschool schrikt niet van
dat bedrag. Door de relatief kleine oppervlakte die de ROM inneemt is het apparaat ook bijzonder geschikt voor bedrijfsfitness’’, zegt Joep, gediplomeerd
arbeidsdeskundige. ,,Zo ge-

Wethouder
wil best
luisteren

in Roomburg. (Roombuuurg).
Geen mens ook beweert dat de
prijzen niet dalen/ maar ’laas
mensen, dat zijn maar verhalen. Waarom drukken ze dan
dit gesukkel toch door/ zonder
maar enig vertoon van gehoor.
Dit is nu typisch verspillen van
geld/ maar dat heeft nog iemand ons duidelijk verteld/ in
Roomburg (Roombuuurg).
Ook in het geval dat b en w
ons verdooft/ en ons telkens
maar mooie dingen belooft/ als
men een één hoort en daarna
een negen/ dan zullen we hemel en aarde bewegen. Artikelen kunnen ze u altijd geven/
zonder een greintje van gevoel
of van leven/ in Roomburg
(Roombuuurg).’’

ook de - in de ogen van veel
Roomburgers - onhandige
communicatie van Leiden en
een klaagzang op Leidse wethouders in het algemeen. Dit
alles overgoten met een gezonde Leids tongval.
Hier al een voorproefje van
de tekst:
,,Veel beloven, weinig geven/
doet onze wijk in onrust leven/

Een zee van bloedrode besjes

Zwembad De Does krijgt in de toekomst 19 buren.
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Nummer 40???
Stel, je legt een nieuwe weg,
straat of plein aan. En langs
dat nieuwe asfalt staat welgeteld één gebouw. Welk huisnummer geef je dat dan? Je
zou verwachten: nummer 1. Of,
als het pand aan de ’even kant’
ligt: nummer 2.
Nou, niet in Leiderdorp. De
nog naamloze parkeerplaats
tussen zwembad De Does en

rijksweg A4 wordt volgende
week officieel door de burgemeester omgedoopt tot Amaliaplein. En aan dat nieuwe
plein bevindt zich momenteel
één gebouw: zwembad de
Does. De oude ingang van het
sportcomplex lag aan de Hoogmadeseweg, maar is na een
grondige renovatie aan de andere kant bij het plein komen
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te liggen. En wat wordt het
nieuwe huisnummer van het
zwembad? Juist, nummer 40.
Veertig? Aha, dat maakt de toekomst voorspellen wel zo makkelijk. Nu weten we precies
hoeveel appartementen of huizen de gemeente van plan is
naast het sportcomplex te bouwen, namelijk 19. Tel maar na:
2, 4, 6 enz tot nummer 38.
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Overlast zit ’m voor de hedendaagse stadsbewoner soms in
kleine dingen. In besjes bijvoorbeeld.
In Leiden-Noord kampen de
bewoners niet alleen met waterhinder, maar ook met wat
uit bomen valt. Floreslaanbewoner Veltman zegt dat zijn
straatgenoten nu al voor het
derde seizoen een zomerse
vloedgolf van felrode besjes
meemaken. ,,Je loopt ze zo
naar binnen’’, moppert hij.
,,Tot nu toe heeft het mij al
een nieuwe stoffering van de
trap gekost en heb ik die twee
keer moeten schoonmaken. Ik
ben niet uit op een schadeclaim, maar het is wel raar als
je van de straat over de stoep
de gang in moet springen om
maar niet in die rode zee van
bessen te trappen. Het meest
rotte is dat mijn huis op dit
moment te koop staat en dat

,,Het is wel raar als je over de stoep de gang in moet springen.’’
dit voor de deur misschien kopers afschrikt.’’
Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de bomen en
hun vlekkerige vruchten? Dat
moet wel de gemeente zelf
zijn, want die heeft de bomen
geplant. Kan die de bomen

niet een beetje bijsnoeien zodat het besjesleed binnen de
perken blijft? Daarover heeft
Veltman gebeld. Kan niet, deelde de dienstdoend ambtenaar
hem mede. ,,Als er een vogel
op je auto poept, ga je die ook
niet doodmaken.’’

bruikt de Spoorwegpolitie het
apparaat al om fitter te worden
en te blijven en beursbedrijven
voor hun personeel om de stress
weg te trainen.’’
,,Weinig bedrijven hebben een
eigen fitnessruimte, sommige
bieden hun personeel de mogelijkheid om tegen gereduceerd
tarief bij een sportschool te trainen’’, zegt Joep. ,,Maar slechts 15
procent of minder maakt daar
gebruik van. Bovendien vinden
veel mensen het moeilijk om
naar een sportclub te gaan. Wat is
er dan mooier dan in twee keer
vier minuten op het werk fit te
worden? Beweging is het dagelijks onderhoud van het lichaam.’’

’Milieudienst
procedureel
in de fout’
L E I D E N - Volgens wijkvereniging Pancras-West is de Milieudienst West-Holland procedureel in de fout gegaan bij de bekendmaking van het besluit om
de extra geluidshinder van de
Linkse Kerk en Bar en Boos aan
de Koppenhinksteeg te gedogen.
Voorzitter Jaap van Meijgaarden
van de wijkclub zegt dat de milieudienst het gedoogbesluit pas
heeft gepubliceerd, nadat de
stukken al ter inzage ware gelegd. Zo zouden belanghebbenden onvoldoende tijd krijgen om
te reageren.
In de gemeenteberichten in de
Stadskrant van 17 augustus staat
dat het gedoogbesluit van 14 tot
en met 27 augustus in het Stadsbouwhuis ter visie ligt. Dit betekent volgens Van Meijgaarden
dat belanghebbenden minder
dan 14 dagen in de gelegenheid
worden gesteld om hierop hun
zienswijzen kenbaar te maken.
Bovendien vindt hij het niet correct dat de stukken ter inzage
worden gelegd tijdens de schoolvakantie. ,,Daardoor zijn tal van
belanghebbenden niet in staat
tijdig te reageren. Men had makkelijk twee weken kunnen wachten. Gelet op het voorgaande zijn
wij van mening dat er een nieuw
besluit over ter inzage-legging
moet worden genomen.’’
Een woordvoerder van de gemeente zegt dat er inmiddels
contact is geweest tussen Leiden
en de Milieudienst en dat er deze
week een nieuwe aankondiging
in de Stadskrant staat. ,,Met
daarin de juiste data en termijnen. Hierdoor schuift alles
enigszins op maar voldoen we
aan de wettelijke regels.’’

Politie houdt
alcoholcontrole
De politie heeft bij een grote alcoholcontrole in de regio vier
rijbewijzen afgepakt. Er werd
afgelopen weekeinde gecontroleerd in Noordwijk, Noordwijkerhout en op de Achthovenerweg in Leiderdorp. Daar kon
een 46-jarige Leiderdorper zijn
rijbewijs inleveren omdat hij
onder invloed was. Een Leidenaar kreeg een proces-verbaal
maar mocht zijn rijbewijs houden omdat hij weliswaar te veel
had gedronken maar geen tweeënhalf keer zoveel als is toegestaan.
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KWF is op zoek
naar collectanten
KWF Kankerbestrijding zoekt
collectanten voor de jaarlijkse
collecteweek die van 3 tot en
met 8 september wordt gehouden. Wie in Leiden wil collecteren kan B. Swanenburg bellen:
071 - 5215308.

