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Over deze kwestie wil de lokale
overheid momenteel helemaal niets
kwijt, merkte het VVD-raadslid Do-
rien Verbree. Zij stelde schriftelijke
vragen over het onderwerp en kreeg
als antwoord dat informatie over de
claims geheim wordt gehouden.
Want: ’er lopen nog juridische pro-
cedures’.

Miljoen
De Oostvlietpolder ligt ingeklemd
tussen rijksweg A4, de Europaweg,
de Vlietweg en recreatiegebied
Vlietland. Lange tijd bestond er een
plan om van deze polder een groot
bedrijventerrein te maken, maar in
2010 werd plotseling besloten dat
het gebied groen moest blijven.
Door die beslissing moest de ge-
meente 22 miljoen euro afschrijven
omdat de grond aanzienlijk minder

waard was geworden.
Het besluit om de polder onbe-

bouwd te laten, werd daarna nog en-
kele malen aan de kaak gesteld in
zowel de gemeenteraad als provin-
ciale staten, maar dat veranderde de
situatie niet. Sterker nog, in 2015
werd plotseling besloten dat kleine
en al eerder ingediende bouwplan-
netjes eveneens werden uitgesloten.

Het ging daarbij hoofdzakelijk om
bewoners van de Vlietweg aan de
rand van de polder, die hun huizen
of schuren wilden uitbreiden of aan-
bouwen. Het besluit leidde tot ver-
ontwaardiging en bittere teleurstel-
ling bij de betrokkenen.

Nu blijkt dat er in totaal 7,3 mil-
joen aan schadeclaims is ingediend.
Of dat bedrag alleen de Oostvliet-

polder betreft, ook dat wil de ge-
meente ontkennen noch bevestigen.
’Is het mogelijk dat er nog meer
schadeclaims volgen’, zo staat in de
schriftelijke vragen van Verbree,
waar zij dus geen antwoord op
krijgt. De fractievoorzitter van de
VVD mag wel de dossiers inzien,
maar dan alleen ’onder oplegging
van geheimhouding’, zo antwoordt

het stadsbestuur haar.
Verbree gaat op de uitnodiging in,

maar laat het er niet bij zitten. ,,Ik
wil hier een debat over’’, meldt ze.
,,Het gaat hier om serieuze bedra-
gen. Jammer dat het geheim moet,
maar ook achter gesloten deuren zal
de VVD duidelijk maken dat we niet
vrolijk worden van dit soort finan-
ciële verrassingen.’’

Groene polder loopt alsnog in de papieren
Loman Leefmans

De Oostvlietpolder met op de achtergrond het werkterrein van de Rijnlandroute. ARCHIEFFOTO

Aan tafel zit een echte liefhebber.
Als Tiddo Bresters over zijn passie
voor oldtimers vertelt, twinkelen
zijn ogen en komt een glimlach op
zijn gezicht. „Als je met zo’n voer-
tuig onderweg bent, dan gaat het
om het bewegen van emotie. Het
zien van de auto, het horen en zelfs

ruiken van de ronkende motor,
prikkelt alle zintuigen.”

In zijn garage staan vier Volks-
wagen Kevers, de oudste is uit 1969.
Het oud-VVD-raadslid wijst naar
een van de auto’s. „Deze kleur heet
diamant blauw, sommige eigena-
ren weten ook nog de naam van de
lak.”

Aan de muur in de schuur han-
gen foto’s van Bresters’ ouders en
grootouders met hun eerste auto’s.
„Voor veel liefhebbers is zo’n voer-
tuig nostalgie’’, klinkt het liefde-
vol. ,,Een karakteristiek uiterlijk,
zoals de Kever heeft, is bij de hui-
dige auto’s verdwenen.” 

Regelgeving
De FIVA zet zich ruim 53 jaar in
voor het behoud van historische
voertuigen, ouder dan dertig jaar.
Zo probeert de organisatie invloed
uit te oefenen op de Europese
regelgeving, die in Brussel wordt

bepaald. Het is niet toevallig dat
Bresters als president voor de inter-
nationale organisatie is gekozen.
Zijn leven staat in het teken van de
oude auto’s. Hij is al ruim veertig
jaar lid van de Luchtgekoelde
Volkswagenclub en lang actief in
de FEHAC, de landelijke organisa-
tie die bij de FIVA is aangesloten.

Als president maakt hij zich
onder meer hard om de culturele
waarde van de oldtimers te behou-
den, want de vroegere tijden zijn
vervlogen. Was de auto eerst nog
een statussymbool, waar de buur-

man de blits mee maakte in de
straat, nu hebben liefhebbers te
maken met strengere regelgeving.
De oude voertuigen zijn vervuilen-
der voor het milieu dan hun opvol-
gers.

Bresters: „Aan het milieu denken
is belangrijk, maar deze auto’s
gaan niet dagelijks de weg op. Het
gaat echt om de passie voor zo’n
voertuig.” Hij vindt het dan ook
een slecht om de auto’s te elektrifi-
ceren. „Dan haal je de ziel eruit.”

Koesteren
Volgens de president moeten de
oude voertuigen dezelfde bescher-
ming krijgen als oude gebouwen.
„Neem bijvoorbeeld de Kever. Die
heeft voor een groot deel na de
Tweede Wereldoorlog de motorise-
ring bepaald en ons de mogelijk-
heid gegeven om de wereld te zien.
Dit industriële erfgoed moeten we
koesteren en beschermen.”

’Een oldtimer rijden
prikkelt alle zintuigen’

Tiddo Bresters bij een van zijn Kevers. „Het geluid van de motor is muziek in de oren.” FOTO HIELCO KUIPERS

Met elektrificeren
haal je de ziel uit
deze voertuigen

In de provincie Zuid-Holland hangen 45.239 bewakingscamera’s, meer dan
welke andere provincie ook. In deze regio hangen de meeste in Wassenaar

(121 per 10.000 inwoners), gevolgd door Katwijk (102) en Leiden (99). 
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Voor de vrijwilligers van de ijsbaan
is het kort ervoor ook een verras-
sing: CCTV heeft niets geregeld.
Even schrikken dus, want kan het
dan wel? Een belletje brengt uit-
komst: de band is net op tijd. Een
uurtje later en een optreden zou
niet meer passen in de afspraken
over geluidsoverlast.

De Chinezen maken opnames
voor de 15-delige documentairese-
rie Winter Sports Roadmap. Daarin
willen zij een beeld schetsen van de
wintersportculturen van deelne-

mende landen. Onder meer Neder-
land is opgenomen in de selectie. 

Het is de bedoeling de documen-
tairereeks volgend jaar uit te zen-
den. Met veel Nederlanders hopen
de Chinezen daarom op een stren-
ge winter compleet met Elfsteden-
tocht, want dat zou een ideaal
evenement zijn voor de serie. ,,Jul-
lie passie voor schaatsen en de
Elfstedentocht is echt bewonde-
renswaardig en verdient het we-
reldwijd gezien te worden’’, schreef
CCTV daarover enkele maanden
terug aan Kleintje Pils. Mocht het
er evenwel weer niet van komen,
dan zijn er nog genoeg andere
aspecten van de Hollandse schaats-
cultuur in beeld te brengen. Daar-
bij hoort ook een dweilorkest. 

Dat het televisiestation daarvoor
bij de Sassenheimers uitkwam, is
niet geheel toevallig. De Chinezen
kennen de band, die ook enige
populariteit geniet in China. Zo
trad Kleintje Pils op tijdens de
wereldtentoonstelling Expo ’99 en
vorig jaar bij het nationale feest
Golden Week in het Holland Flower
Park in Chefang.

Kleintje Pils in Chinese
docu schaatscultuur
Binnert Jan Glastra 

Kleintje Pils op het Leidse ijs, gefilmd door de Chinese televisie. FOTO HIELCO KUIPERS

Als ik de parkeerplaats oprijd, zie ik hem al
staan hannesen. Zijn telefoon in zijn ene
hand, een doosje met poepzakjes in zijn an-
dere hand en de hondenriem om zijn pols
leidt naar een grote witte hond die uitge-
breid zit te poepen. Hij probeert zijn glad-
de telefoon tussen zijn oor en zijn schouder
in een gladde, donzige winterjas te klem-
men, zodat hij een zakje kan lospeuteren
uit het doosje. Dat gaat niet gemakkelijk

omdat die riem aan de korte kant is. 
Het gesprek gaat door. Ik zet mijn auto in

een parkeervak en kan het tafereel blijven
volgen in mijn spiegels. Hij heeft een zakje
gepakt. Hij klemt het doosje onder zijn
arm en neemt in de vrije hand zijn telefoon
weer snel uit de gladde schouderklem. 

Ik zet de muziek in de auto uit en ont-
koppel mijn telefoon van de stereo. De
hond is klaar en wil verder lopen en rukt

zodoende aan de riem. En dat terwijl zijn
baasje nog druk aan het rapen is met zijn
ene in een poepzakje gestoken hand, ter-
wijl de telefoon nu in de hand is beland
waaraan ook de lus van de riem is beves-
tigd. De hond moet gaan zitten en doet dat
ook gehoorzaam. Het doosje zakje valt op
de grond terwijl de man probeert het zakje
met poep dicht te knopen. Dat lukt niet
omdat de telefoon niet tussen oor en dons-

jas geklemd blijft. Hij legt de telefoon met
het scherm naar boven op de parkeerplaats
en legt snel een knoop. Hij pakt de telefoon
en het doosje op, steekt het zakje poep in
zijn jaszak, geeft de hond een seintje en
loopt door. 

Als ik mijn boodschappen uit de achter-
bak heb gepakt, zie ik dat dertig meter de
verder de hond wederom gehurkt op de
parkeerplaats zit. 
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Leiderdorp ■ Voor het eerst
sinds de oprichting heeft de
Fédération Internationale des
Véhicules Anciens (FIVA) voor
historische voertuigen een Ne-
derlandse president. Leiderdor-
per Tiddo Bresters (65) maakt
zich als nieuwe voorman hard
voor de oldtimer-rijder, die met
steeds strengere regelgeving te
maken heeft. 

Leiden ■ Een muzikale verras-
sing op de drijvende ijsbaan in
Leiden, woensdagavond. Ineens
staat Kleintje Pils op het ijs, ’s
lands bekendste dweilorkest. Aan-
wezige schaatsers vinden het
prachtig en gaan al gauw feestend
op de maat van de muziek over het
ijs. Het Chinese tv-station CCTV
kan tevreden zijn. Dat legt het
allemaal vast voor een documentai-
re in aanloop naar de Olympische
Winterspelen van 2022 in Peking. 

Het college is daarover in gesprek
met de besturen van De Hazelaar

(Hazerswoude-Dorp) en het Prins
Willem-Alexanderbad (Koude-
kerk aan den Rijn). 

Dat blijkt uit het collegebesluit
om geen geld te steken in een
zwembad voor Boskoop. Zwem-
mers uit die kern kunnen prima
in De Hazelaar terecht, vinden B
en W. 

Ook in Alphen-stad zijn twee
zwembaden: De Hoorn en Aqua-
rijn.

Zwembaden Hazerswoude en
Koudekerk worden duurzamer
Erna Straatsma

Alphen aan den Rijn ■ Burge-
meester en wethouders van Al-
phen aan den Rijn zijn bereid te
investeren in verduurzaming van
de openluchtzwembaden in Ha-
zerswoude-Dorp en Koudekerk
aan den Rijn. 

Leiden ■ De ingrijpende beslissing
om de Leidse Oostvlietpolder onbe-
bouwd te laten, krijgt nog een stevig
financieel staartje. Er blijkt voor 7,3
miljoen aan planschadeclaims te
zijn ingediend bij de gemeente en
die gaat ervan uit dat een substanti-
eel deel daarvan ook daadwerkelijk
uitgekeerd moet worden. 


