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Overlast voor relatief weinig mensen

Bazaar Kameel zet Vrije School op stelten

Koelbloedig
een bom
ontmantelen
Annet van Aarsen
a.van.aarsen@hdcmedia.nl

Leiden ✱ De kameel blijft er dan wel rustig onder, de kinderen van de Vrije School waren zaterdag opgetogen over
zijn komst. Een enthousiaste vader regelde het dier voor de
jaarlijkse bazaar van de Vrije School Mareland aan de Ma-

resingel. Een markt, lekker eten, het weer, de kameel en
allerlei activiteiten maakten het volgens Ingrid Gussen tot
een zeer geslaagde dag. Met de bazaar is 3700 euro opgehaald voor de Stichting zonder strijkstok. FOTO HIELCO KUIPERS

Leidse Vierdaagse:
van initiatief naar traditie
Jeroen Bijma
Leiden ✱ Jarenlang was er in Leiden
geen plek voor de avondvierdaagse,
maar langzamerhand begint het
toch een traditie te worden in de
Sleutelstad. Dinsdag wordt het wandelevenement voor de derde keer op
een rij gehouden. En nu al zijn er
meer inschrijvingen dan ooit tevoren.
Telkens weer kwam er bij Jeroen
Weijermars een glimlach op het gezicht zodra hij in de afgelopen dagen het aantal voorinschrijvingen
zag. Dat stond dit weekend maar
liefst op zeshonderd. Het aantal dat
vorig jaar uiteindelijk meedeed aan
de avondvierdaagse. ,,Ik verwacht
dit jaar wel 750 mensen aan de start.
En met de ouders die meelopen, komen we uit op een totaal van dui-

Van driehonderd
naar duizend
lopers in drie jaar
zend lopers. Dat zou geweldig zijn.’’
En dat is waar initiatiefnemer Weijermars vier jaar geleden van droomde. Hij maakte de avondvierdaagsen
in Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten mee en vond dat er ook in
Leiden een dergelijk evenement
plaats moest vinden. Voor het eerst
sinds de jaren negentig.
Het organiseren van de avondvierdaagse in Leiden bleek erg gecompliceerd en bovendien kost het ’se-
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rieus geld’. Toch lukte het Weijermars drie jaar geleden. Met een door
de Johan Cruijff University gemaakt
eventplan stapte de 43-jarige Weijermars naar Sportbedrijf Leiden. Al
snel kwam er vervolgens een sponsor: fitnessclub SportCity.
Waar er bij de eerste editie driehonderd lopers aan de start verschenen,
worden dat er twee jaar later dus
naar verwachting zevenhonderd
meer. Dat is volgens Weijermars op
de huidige locatie, de start en finish
is bij Trigon aan de Zoeterwoudsesingel, het maximum. ,,Mochten we
volgend jaar meer deelnemers hebben, wat onze ambitie is, dan moeten we misschien naar twee locaties
kijken. Je legt dan wel een deel van
de stad plat.’’
De avondvierdaagse in Leiden, die
dit jaar van dinsdag tot en met vrijdag wordt gehouden, is naar de mening van Weijermars uitgegroeid
tot een waar familie-evenement.
,,We gaan van een initiatief naar een
traditie. We merken dat de avondvierdaagse leeft in Leiden. Bovendien hebben we gelukkig ontzettend veel vrijwilligers.’’
Het doel van de avondvierdaagse is
de kinderen aan het bewegen te krijgen en kennis te laten maken met de
stad Leiden. ,,Ik ben vrijdag tevreden als iedereen veilig binnen is gekomen en ze allemaal een grote
glimlach op het gezicht hebben. En
dat ze denken: dit was leuk, ik doe
volgend jaar weer mee.

Valkenburg ✱ Het moment suprême is vanochtend ergens tussen elf
en twaalf uur: dan haalt de Explosieven Opruimingsdienst Defensie
de ontsteking uit de ’Leidse’ vliegtuigbom, die al meer dan een week
in de Zijlwatering naast het Valkenburgsemeer ligt geparkeerd. ,,Zeer
gevaarlijk werk’’, zegt EOD-woordvoerder Suzanne van Rijn. ,,Je moet
er koelbloedig voor zijn en rustig
kunnen blijven.’’
Het tweede deel van de operatie is
een stuk minder spannend: zodra de
ontsteking er uit is, blijft er ’slechts’
een relatief ongevaarlijk stuk metaal met kruit erin over. De bom kan
dan veilig over de weg op transport
naar het strand bij de Wassenaarseslag, waar hij wordt ingegraven en
om half drie vanmiddag tot ontploffing wordt gebracht. De bom heeft
bij die klap een beetje hulp nodig:
de EOD gebruikt daarvoor springstof en een ontsteking.
,,Elke bom is weer anders’’, zegt
woordvoerder Van Rijn van de EOD.
,,De omstandigheden verschillen
ook altijd. Deze vliegtuigbom staat
op scherp. Als je zo’n ontsteking er
op een verkeerde manier uit haalt,
kan het goed mis gaan. Gevaar is er

in dit vak dagelijks, al denk ik niet
dat onze medewerkers er zo over nadenken. Ze doen gewoon hun
werk.’’

Business as usual
De klus van vanochtend is er één zoals de bommenruimers ze vaker uitvoeren. Vorige week nog was de
EOD bij vliegbasis Volkel, waar vijf
gevonden vliegtuigbommen onschadelijk moesten worden gemaakt. ’Business as usual’, al moet
het publiek niet denken dat de
blindgangers ongevaarlijk zijn. In
januari ontplofte er in Euskirchen
in Duitsland bij graafwerk zo’n
bom: de machinist van de graafmachine kwam om het leven en er vielen dertien gewonden.
Vanzelfsprekend worden er vandaag maatregelen genomen, die
overigens voor relatief weinig mensen overlast veroorzaken. Binnen de
schadecirkel van 1320 meter is er bij
enkele honderden woningen, boerderijen, een hotel en twee woonwagencentra een brief bezorgd. Iedereen in dit gebied moet tussen half elf
en kwart over 12 binnen blijven. De
N441 tussen Wassenaar en Katwijk is
in die tijd afgesloten, net als in Valkenburg de Zonneveldslaan en de
Zijlhoeklaan en een klein deel van
de noordelijke woonwijken in Wassenaar. Ook het luchtruim gaat boven de risicocirkel op slot.
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