
L E I D E R D O R P - Het is maan-
dagochtend, het motregent en
de vakantie is voorbij. Een ide-
aal moment om bij Leiderdorp
aan te sluiten in de file op de A4
richting Den Haag. Alleen, hij is
er niet.

Bij de rotonde boven het
Shell-station valt het al op: daar
beneden op de A4 is het welis-
waar druk, maar rijdt het lekker
door. Het stoplicht op de sluip-
route bij de pomp staat uit. Het
zou ook niets te doen hebben.
Er is geen file te omzeilen.

Sinds dit weekeinde bestaat de
A4 bij Leiderdorp niet langer
uit twee rijbanen over de Oude
Rijn, maar uit drie eronderdoor.
Daarmee is tussen Amsterdam
en Rotterdam de laatste flessen-
hals uit de snelweg verdwenen.

,,Ik vond het al een beetje gek
vanmorgen’’, zegt een werkne-
mer bij het Shell-station. ,,We
beginnen altijd extra vroeg om
de file voor te blijven, want
anders kom je er niet meer
door. Dan heb je hier veel, heel
veel sluipverkeer. Maar nu is
het stil, stil, stil.’’

Het hangt er nog wel om. De
drie banen hebben door werk-
zaamheden nog een slinger en
omdat er nog gewerkt wordt
ligt de maximumsnelheid in de
tunnel langs Leiderdorp en de
Leidse wijk Roomburg op 80
kilometer per uur. Dat haalt de
stoet dicht opeen rijdende au-
to’s net niet, ook al omdat me-
nigeen bij het ingaan van de
tunnel onwillekeurig even de
rem aantikt. Gevoelsmatig lijkt
een file nabij.

,,Maar we merkten vanmor-
gen wel al bij Roelofarendsveen

dat het veel beter doorreed’’,
zegt Frank. Hij en collega John
rijden vrijwel dagelijks met hun
vrachtwagen over de koploper
uit de file top tien. ,,En hier
staat het dan altijd vast omdat
het van drie naar twee banen
ging. Dus dit zal wel schelen,
ja.’’

Het verschil is op de terug-
weg uit Den Haag goed merk-
baar. De rit tussen Roelofa-
rendsveen en het Prins Claus-
plein bij Den Haag kost op deze
natte maandagochtendspits net
iets meer dan tien minuten.

Op de terugweg kost het
alleen al vijf minuten om van
de oprit op de A4 richting Am-
sterdam te komen. Daarna
duurt het bijna veertig minuten
om bij de afslag naar Leiden-
Noord te komen. Hier liggen
voorlopig nog twee banen, over
de Oude Rijn heen. Ook wordt
er nog hard gewerkt aan de
tunnel en de verbreding van de
snelweg. Je kunt ze het bijna
horen zingen als ze aan de
andere kant uit de tunnel te-
voorschijn schieten: het staat
stííííl aan de overkant...’’

’Ik vond het al een beetje gek vanmorgen’
door binnert glastra

Het initiatief om de wandelvier-
daagse weer te houden in Leiden,
komt van korfbalvereniging Tri-
gon. De club wilde het evene-
ment eigenlijk vorig jaar al
nieuw leven inblazen. Studenten
Sportmarketing van de Hoge-
school van Amsterdam zouden
het plan maken om de vierdaag-
se er in een jaar of vijf weer bo-
venop te helpen.

Het plan werd echter zo en-
thousiast ontvangen, dat het
aantal aanmeldingen veel hoger
leek te zullen liggen dan de ver-
eniging aankon. ,,Heel veel scho-
len wilden eraan meedoen’’, zegt
Jeroen Weijermars van Trigon.
,,Daar konden we nooit genoeg
vrijwilligers voor vinden.’’ Beslo-
ten werd daarom, voor de orga-
nisatie op zoek te gaan naar een
grotere partij. Gebrek aan vrij-
willigers was na 1999 een belang-
rijke oorzaak van het stuklopen
van de vierdaagse. Dat risico wil-
de Trigon bij de herstart niet di-
rect weer lopen.

Een club die de organisatie wel
aankan en dat als het goed is ook
jaren kan volhouden, is gevon-
den in het Sportbedrijf van de
gemeente. Ook is voor de organi-
satie de stichting Sport in beeld
opgericht. Sportschoolketen
Sportcity wordt hoofdsponsor.
Door de tijd die de veranderde
opzet kostte, lukte het niet de
avondvierdaagse nog in 2011 van
de grond te krijgen.

Ook dit jaar denkt de organisa-
tie nog aan een enigszins beperk-
te opzet. Zij richt zich met name
op de kinderen in de Professo-
ren- en Burgemeesterswijk. Start
en finish zijn op elk van de vier
avonden bij Trigon, aan de Zoe-
terwoudsesingel. Als de vier-
daagse succesvol verloopt, breidt
de organisatie het aantal wijken
in 2013 verder uit.

De Sportcity Avond4Daagse is
van 29 mei tot en met 1 juni. Deel-
nemers kunnen 5 of 10 kilometer
wandelen, steeds langs een ande-
re route. Weijermars is nog op
zoek naar sponsors en partners
om van de finish een klein feestje
te kunnen maken. ,,Met bloe-
men, T-shirts ’ik heb de vier-
daagse overleefd’, een springkus-
sen, zoiets. Gewoon om het een
beetje sjeu te geven. Een soort
micro Via Gladiola, zeg maar.’’

Eerste keer sinds 1999 

Vierdaagse
keert terug
in Leiden
door binnert glastra

L E I D E N - Leiden doet voor het eerst sinds 1999 mee aan de
wandelavondvierdaagse. De daarvoor opgerichte stichting
Sport in beeld organiseert het wandelevenement samen
met het gemeentelijk Sportbedrijf Leiden. Als hoofdspon-
sor is sportschoolketen Sportcity bereid gevonden.

Avondvierdaagse

Wandelvierdaagses zijn er
sinds 1909 en zijn een initia-
tief van de Koninklijke Neder-
landse Bond voor Lichamelijke
Opvoeding (KNBLO). Met
name na de Tweede Wereld-
oorlog werden de vierdaagses
enorm populair. Tegenwoordig
zijn er meer dan driehonderd
vierdaagses in het land, met
totaal ongeveer 300.000
deelnemers.

leiden

Weer brand aan
de Liviuslaan
In de nacht van zondag op
maandag is er brand geweest in
een camper die geparkeerd
stond op de Liviuslaan. Het
vuur sloeg over op twee auto’s.
De politie heeft de camper
weggesleept voor onderzoek.
Het onderzoek naar een eerdere
brand aan de Liviuslaan, in
december in een parkeergarage
onder een flat, heeft niets opge-
leverd. Buurtbewoners hoorden
na de brand een paar jongens
wegrennen, maar de politie
heeft de oorzaak niet kunnen
vinden. Ook een technische
oorzaak is niet uit te sluiten.
Eerder kondigde de politie al
aan dat het moeilijk zou wor-
den om de oorzaak vast te stel-
len. Nu is het onderzoek offici-
eel afgerond.

den haag/leiden

Werkstraffen
na mishandeling
Twee mannen (42 en 33) en een
vrouw (35) uit Leiden zijn giste-
ren door de Haagse rechtbank
veroordeeld tot werkstraffen
van 78 uur waarvan 40 uur
voorwaardelijk wegens openlijk
geweld in de Lombokstraat. Het
drietal kreeg daar op 3 oktober
2009 tijdens het Leids Ontzet
ruzie met een jongeman. Vol-
gens de 42-jarige heeft het
slachtoffer de ruzie uitgelokt.
De man zou een mes hebben
laten zien en hebben gedreigd
de Leidenaar en zijn familie af
te maken. Vervolgens zou de
Leidenaar het slachtoffer een
duw hebben gegeven waardoor
deze tegen de muur viel. Het
slachtoffer zegt echter dat hij
door drie personen is afgeram-
meld.

leiden

COC-middag voor
roze families
Het COC in Leiden verzorgt
zondag 18 maart samen met
hulporganisatie Fiom een the-
mamiddag voor ’roze families’;
over de uitdagingen waarmee
homo- en lesbostellen met
kinderen of kinderwens te
maken hebben. Belangstellen-
den kunnen vanaf 12.30 uur
terecht aan de Langegracht 65
in Leiden. Meer informatie:
www.cocleiden.nl.

Brand Liviuslaan. FOTOSTUDIO ROBIN

De actie tegen het omzagen van
de bomen, die moeten wijken
voor een tijdelijke parkeergara-
ge, staat deze maandagochtend
gepland voor acht uur. Maar de
werknemers van Pius Floris
Boomverzorging uit Leiderdorp
zetten om vijf over zeven de

kettingzagen aan. Ze adviseren
actievoerders die dan al aanwe-
zig zijn, om uit de weg te gaan.
Als ze daar geen gehoor aan
geven, komt de politie. Die
sommeert ze buiten de hekken
te gaan staan.

De demonstranten - buurtbe-
woners en leden van Groen-
Links, Partij voor de Dieren,
Milieudefensie en Bomenbond -
hadden toch al niet de illusie
dat zij de bomen konden red-
den van deze ’barbarij’, zegt
Dick de Vos van de PvdD. ,,Het
enige wat wij tegenover het
geweld van de cirkelzagen kun-
nen stellen, zijn gedichten.’’

De dichters Pink Meltzer,
Anton Korteweg en Frank Fabi-

an van Keeren kunnen zich, met
de krakende megafoon die De
Vos ze geeft, nauwelijks ver-
staanbaar maken. ,,Wat is dít
een drama. Ik word er helemaal
naar van’’, zegt Meltzer. Als zij
daar een gedicht voordraagt
overstemmen kettingzaag en
takkenversnipperaar haar woor-
den.

Machtspolitiek
Dat de bouw van de garage
wordt doorgezet, is volgens
Pieter Kos van GroenLinks een
staaltje ouderwetse machtspoli-
tiek. ,,Eigenlijk is er geen meer-
derheid voor. SP en D66 hebben
allebei in hun partijprogramma
staan dat ze die tijdelijke garage

op het Morspoortterrein niet
willen, maar vanwege afspraken
in het college gaan ze er toch
mee akkoord. Ze hebben zich
een oor laten aannaaien. Dat is
diep triest, een schande voor de
politiek.’’

Maarten ’t Hart komt rond
half negen aanfietsen. Hij luis-
tert naar de toespraken van De
Vos en Kos en zegt dat hij daar
eigenlijk niet zo veel aan toe te
voegen heeft. Hij zou midden
op het parkeerterrein, waar
straks de garage wordt ge-
bouwd, een boompje planten.
Maar dat gaat niet lukken, daar
raast de vernipperaar. En dus
graaft hij met een klein schepje
een plantgat in de holle stronk

van een omgezaagde kastanje.
Hij duwt er een jonge es in en
schept wat aarde op de wortels.
Dat het boompje het goed gaat
doen, lijkt onwaarschijnlijk.
Dat is ook niet echt belangrijk,
vindt Gerrit-Jan de Bruyn van
de Bomenbond. ,,Hij wordt
toch weer omgehakt.’’

Dat de garage op het Mor-
spoortterrein goed zijn voor de
Leidse middenstand is volgens
’t Hart een fabeltje. ,,Het idee is
dat mensen vanuit deze garage
de binnenstad in lopen, maar
dat doen ze niet. Een gebrek
aan parkeerplaatsen is niet het
probleem. De binnenstad is niet
gezellig. Ze moeten gewoon de
Breestraat opknappen.’’

Pink Meltzer draagt een bomengedicht voor. Achter het hek worden populieren gekapt en aan stukken gehakt. FOTO DICK HOGEWONING

Kettingzaag en takkenversnipperaar op Morspoortterrein overstemmen gedichten

Machteloos protest tegen bomenkap
door aad rietveld

L E I D E N - Vanachter een hek
kijken tientallen demon-
stranten machteloos toe, hoe
veertien grote populieren op
het Morspoortterrein worden
gekapt. Schrijver Maarten ’t
Hart plant uit protest een
jonge es op de stoep van de
Morssingel, in de holle
stronk van een kastanje.

Volgens Van Duijn ’wordt er
maar wat geroepen’. ,,Als iemand
zegt dat er misschien belasting-
kantoren gaan sluiten, staat dat
meteen in de krant. Ik weet nog
van niks, De Belastingdienst
heeft nog geen contact met mij
opgenomen, laat staan het mi-
nisterie van financiën. Mocht het
wèl zo zijn, dan is dat vervelend
maar geen ramp. We zitten hier
op een dusdanig mooie locatie
dat ik denk dat ik de vrijkomen-
de ruimte zo weer kan verhu-
ren.’’

Staatssecretaris Frans Weekers
(VVD) van Financiën overweegt
22 van de 40 kantoren in Neder-
land te sluiten omdat hij van het
kabinet 400 miljoen euro moet
bezuinigen. De ingreep zal naar

verwachting niet leiden tot ge-
dwongen ontslagen bij het per-
soneel van de Belastingdienst.

Wel tot langere reistijden omdat
als het kantoor in Leiden sluit,
Den Haag de dichtstbijzijnde

stad is met een belastingkantoor.
Vast staat wel dat dit jaar de kan-
toren in Heerenveen, Helmond
en Hilversum sluiten.

Een woordvoerder van het mi-
nisterie van financiën bevestigt
de bezuinigingplannen, maar
zegt dat er nog geen definitieve
plannen zijn voor het vertrek van
het Leidse belastingkantoor. ,,Er
zij meerdere manieren om geld
te besparen. Zo kijken we hoe we
procedures simpeler kunnen
maken, hoe werkprocessen een-
voudiger kunnen, maar ook naar
besparingen op onroerend goed.
We investeren namelijk liever in
mensen dan in gebouwen. We
zijn daarover nog in gesprek, on-
der meer met de ondernemings-
raad. In de loop van dit jaar is er
meer bekend, maar dan horen de
medewerkers dat als eerste.’’

De Leidse wethouder Robert
Strijk (Financiën/D66) vindt het
altijd vervelend als er werkgele-
genheid verdwijnt uit stad. Hij is
op de hoogte van het feit dat de
plannen nog niet definitief zijn. 

,,Medio dit jaar volgt een be-
sluit hierover van de Belasting-
dienst. Laten we dat eerst af-
wachten. Ik heb overigens niet
de illusie dat ik als wethouder
rijksbezuinigingen kan beïn-
vloeden."

Over vertrek fiscus uit Leiden wordt nog volop gesproken 

’Belastingdienst huurt tot 2017’

De fiscus in Leiden zit in de Escher-toren. ARCHIEFFOTO HIELCO KUIPERS

door eric-jan berendsen

L E I D E N - Het huurcontract
van de Belastingdienst voor de
huisvesting in de Escher-to-
ren op het terrein van de voor-
malige Groenoordhallen aan
de Willem de Zwijgerlaan,
loopt nog tot 2017. Dat zegt
Cees van Duijn, directeur van
de Nederlandse Vastgoed
Groep, die eigenaar is van de
toren. Daarmee reageert hij
op een mogelijk vertrek van
de fiscus uit deze stad.
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'Een gebrek aan parkeerplaatsen is niet het probleem. De binnenstad is niet gezellig' Maarten 't Hart
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KATW I J K - Het eetevenement
VisCulinair komt er ook dit jaar
vrijwel zeker niet in Katwijk. Ci-
tymanager Wilma Hagebeuk
vindt de ondernemers uit het
dorp niet enthousiast. Toch staat
de deur nog steeds open. ,,Als ze
graag willen, is het morgen geor-
ganiseerd.’’

Hagebeuk is nog altijd positief
over VisCulinair, maar de liefde
moet wel van twee kanten ko-
men, stelt ze. Ze is nog steeds te-
leurgesteld over het afblazen van
het evenement, vorig jaar. Op
verzoek van de restaurants werd
er een dag gekozen aan het einde
van het seizoen: 2 september.

Dan konden de ondernemers
beschikken over voldoende per-
soneel, was de uitleg.

Maar uiteindelijk ging er toch
een streep door. Hagebeuk:
,,Twee belangrijke ondernemers

twijfelden over meedoen. Op een
gegeven moment moest ik de
knoop doorhakken. Later zeiden
ze dat ze toch hadden willen in-
stappen. Dat is achteraf dan heel
jammer. Ik baalde als een stek-
ker, ook al omdat het die dag
schitterend weer was.’’

Hagebeuk vindt het VisCuli-
nair nog steeds perfect bij Kat-
wijk passen. ,,Vis en Katwijk ho-
ren bij elkaar. De eerste keer in de
Zwaaikom was het een succes. Ik
geloof er nog steeds in. Je moet
het de tijd geven om het uit te
bouwen. Ook voor de regio is het
een interessant evenement.’’

De citymanager neemt geen
initiatief meer om VisCulinair
van de grond te krijgen. ,,Ik heb
de prioriteiten momenteel er-
gens anders liggen. Ik focus me
op dingen die moeten, daar
hoort VisCulinair even niet bij.’’ 

VisCulinair komt
er ook dit jaar niet

De komende maanden is er van
alles te doen. De jeugdcentra in
Katwijk hebben te kampen met
teruglopende bezoekersaantal-
len, maar bij Scum bruist het
nog altijd. ,,Al gebeurt het op
een andere manier dan vroe-
ger’’, zegt bestuurslid Nicoline
Kuyt.

Vroeger had je groepen die
zich specifiek aan een muziek-
stroming verbonden. ,,Je orga-
niseerde een avond hardrock en
daar kwamen die jongeren op
af. Het was makkelijk en duide-
lijk’’, legt Kuyt uit. ,,Maar dat is
tegenwoordig niet meer zo. We
stonden vroeger bekend als een
hardrockcentrum, maar tegen-
woordig doen we aan alle mu-
zieksoorten en allerlei activitei-
ten. Wat opvalt is dat de jeugd
zich niet meer specifiek ver-

bindt aan een stroming, ze
vinden meer muzieksoorten
leuk.’’

Scum is ooit begonnen in een
van de kruithuisjes die nu
plaats moeten maken voor
tennisbanen. Vijftien jaar gele-
den werd het huidige pand
betrokken. Om de ontwikkelin-
gen bij te houden, is een moder-
ne accommodatie nodig. Het
huidige pand voldeed toenter-
tijd uitstekend. ,,Maar er is veel
veranderd. We moeten kleinere
groepjes iets bieden. Dan moet
je meerdere zalen hebben. Dat
maakt het nodig om de boel bij
ons te renoveren. Nu kan het
eigenlijk niet als je in de twee

zalen optredens of activiteiten
hebt. De houten afscheiding
werkt niet meer zo goed, soms
moeten we een kleed ophan-
gen.’’

Vijf jaar geleden trok Scum
aan de bel bij de gemeente met
het verzoek om het pand te
mogen opknappen. ,,We hebben
met wethouder Binnendijk
gesproken. Op zich verliep dat
positief, al deed hij geen toezeg-
ging. We hebben wel het een en
ander aangedragen.’’

Maar Scum wil zich voorbe-
reiden op de toekomst. ,,Er is
nog niks concreets, maar we
vinden dat het tijd wordt om
serieus aan de slag te gaan. We
willen graag dat er nu wat gaat
gebeuren om een grootschalig
jongerencentrum te worden.
Dat is ons uiteindelijke doel.’’

Het jubileum wordt twee
maanden gevierd en opgeluis-
terd met allerlei optredens. Er
staan ook veel – onvermijdelijke
– reünies op het feestprogram-
ma (info: scumkatwijk.nl).

Het jeugdcentrum vormt ook
het kloppende hart van de fees-
ten tijdens oud en nieuw. In
samenwerking met andere
verenigingen en instellingen
wordt een groot evenement
gehouden in diverse tenten.

Jeugdcentrum Scum is na
30 jaar nog altijd een begrip
door rob onderwater

KATW I J K - Scum had het ver-
jaardagsfeestje graag in een
gerenoveerd jeugdcentrum op
het parkeerterrein Noorddui-
nen in Katwijk willen vieren.
Maar de wensen voor de 30-
jarige zijn nog niet gehono-
reerd. Dat heeft het humeur van
de vrijwilligers niet aangetast.
,,We maken er een gezellige
boel van.’’

de stelling

Geef uw mening

www.leidschdagblad.nl

Ruil de euro
maar weer in

voor de gulden
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