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Leiden
en omgeving

Dertig procent van alle volwassen Leidenaars heeft geen auto. Het gaat
dan vooral om stedelingen onder de 35 jaar en met een laag inkomen. Dat

blijkt uit de eerder deze week gepresenteerde stadsenquête.

30
procent heeft geen auto

Getal van de dag

Leiden ✱ In gebouw Nieuwe Ener-
gie (3e Binnenvestgracht 23) heeft
woensdag een informatiebijeen-
komst plaats over de plannen voor
het Singelpark om de Leidse bin-
nenstad. Een dag later is op dezelfde
plek een bijeenkomst over het Ener-
giepark dat ernaast is gepland. 
De Singelparkbijeenkomst begint
om 19.00 en duurt tot 21.00 uur. Daar

gaat het over de plannen om de ver-
schillende parken op een logische en
natuurlijk aanvoelende manier met
elkaar te verbinden.
De Energieparkbijeenkomst (18.00-
21.00 uur) is belegd om het definitie-
ve ontwerp van dat plan te presente-
ren. Ook staan er kraampjes met in-
formatie over andere projecten in de
buurt.

Informatiebijeenkomsten over
Leidse Singel- en Energiepark

Warmond ✱ Een sportief evene-
ment voor een goed doel, maar wel
lekker lokaal: dat is de omschrijving
van de Loop Tegen Kanker in War-
mond. Stichting Lopen Tegen Kan-
ker organiseert dit evenement zon-
dag 11 oktober voor de vijfde keer. De
loop bestaat uit een gezinsloop van 2
kilometer, die makkelijk te lopen is
voor jonge kinderen, een wandeling
van 10 kilometer langs mooie plekjes
en twee hardlooproutes, een van 5
en een van 10 kilometer. Oftewel:
voor ieder wat wils.
De opbrengst, bijeengebracht door
inschrijfgeld en donaties van spon-
sors, gaat naar dagjes uit voor kan-
kerpatiënten en hun families en
naar verschillende lokale projecten
waar patiënten van kunnen profite-

ren. Dit jaar gaat het grootste deel
van het geld naar Stichting Theater
In Kinderziekenhuizen (TIK).

Lokaal
,,We willen graag vier voorstellin-
gen van TIK sponsoren’’, vertelt Re-
né Vergeer, bestuurslid van Lopen
Tegen Kanker. ,,Twee in het LUMC
in Leiden en twee in het Spaarne
Ziekenhuis in Hoofddorp. De keuze
is op TIK gevallen omdat dat een lo-
kaal goed doel is, dat net als onze
stichting gerund wordt door vrij-
willigers.’’
,,We willen het graag lokaal houden
omdat een paar duizend euro niet
zo veel betekent voor een groot, lan-
delijk onderzoek. Het is dan maar
een druppel op de gloeiende plaat.
Bovendien hebben we het eerste jaar
wel een onderzoek gesponsord,
maar hoorden we niet wat er met het
geld gebeurd was. Dat willen we lie-
ver wel.’’

De eerste loop werd georganiseerd
toen de Warmondse Corina van
Diest na twee familieleden ook haar
moeder verloor aan kanker. Zij ver-
zamelde een groep mensen om zich
heen, onder wie Vergeer, die haar
met dit project kon helpen.
Vergeer deed jarenlang aan mara-
thonschaatsen en tegenwoordig aan
hardlopen. Hij kent de omgeving
daarom op zijn duimpje en mag
vanaf het eerste jaar de routes uit-
stippelen. ,,De wandeling komt
langs plekken die zelfs ervaren wan-
delaars nog niet kennen.’’

Beweging
Ook Vergeer heeft een familielid dat
de ziekte heeft gehad, maar zijn be-
langrijkste reden om de loop te hel-
pen organiseren, is om sport aan de
man te brengen. ,,Iedereen kent wel
iemand die deze ziekte heeft gehad.
Maar naast het steunen van goede
doelen heeft de loop ook het doel om

mensen in beweging te krijgen. Be-
wegen is gezond en kan ziektes als
kanker voorkomen. Twee jaar gele-
den hebben we zelfs een diëtiste ge-
had die ons sponsorde. Mensen met
overgewicht konden bij haar gehol-
pen worden.’’

Verwerking
De loop is volgens Vergeer dan ook
veel meer dan alleen lopen. ,,Voor
mensen die een dierbare verloren
hebben, is het een stukje verwer-
king. Maar ook mensen die de ziekte
hebben, of hebben overwonnen,
doen mee. Bij een van de eerdere edi-
ties vroeg ik wandelaars aan de kant
te gaan bij de finish, omdat het daar
te druk was. De finish is namelijk
meer voor hardlopers, dus de meeste
wandelaars deden wat ik vroeg. Eén
dame bleef echter richting de finish
lopen en gooide vol vreugde haar ar-
men de lucht in toen ze die bereikt
had. Later bleek dat zij herstellende

was van kanker en lang getraind had
om die 10 kilometer te kunnen wan-
delen. Dan weet je pas wat zo’n loop
echt betekent voor mensen.’’
In de voorinschrijving heeft nu al 30
procent meer mensen zich inge-
schreven voor de loop dan in dezelf-
de periode vorig jaar. ,,Elk jaar over-
treft het onze verwachtingen. Bij de
eerste loop hadden experts ons ge-
adviseerd rekening te houden met
driehonderd mensen. Dat werden er
zevenhonderd. Vorig jaar was dat
gestegen naar tweeduizend. De loop
is daarmee het grootste sportieve
evenement in de Bollenstreek.’’

Inschrijven
Inschrijven kan nog steeds via de si-
te lopentegenkanker.nl/inschrij-
ven.htm. Op de dag van de loop
kunnen T-shirts worden gekocht
met het logo van de stichting erop.
Sponsors zorgen onderweg voor wa-
terflesjes en versnaperingen.

De start van Lopen Tegen Kanker in een van de eerdere edities. FOTO MATTHIJS FRANSEN

Lopen Tegen Kanker: het grootste sportieve evenement van de Bollenstreek

’Het is veel meer dan alleen lopen’
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Let op: BELANGRIJK NIEUWS OVER HET
PARKEREN IN UW WIJK, staat er in blok-

letters op de brief van de gemeente Leiden op
mijn mat. Met een uitroepteken.
Ik leg hem terzijde, want mijn ervaring is dat
belangrijk nieuws van de gemeente Leiden wel
even kan wachten. Bovendien, ik houd niet van
uitroeptekens.
Twee dagen later ligt er weer een brief op mijn
mat van de gemeente Leiden. Let op: BELANG-

RIJK NIEUWS OVER HET PARKEREN IN
UW WIJK, staat erop.
Nu word ik toch een beetje nieuwsgierig. Ik
pak die andere brief erbij en scheur beide enve-
loppen open. Uit allebei komen een brief en
een blauw pamfletje tevoorschijn.
In de brieven staat dat Leiden een ’bruisende
stad vol kunst en kennis is’, waar iedereen
graag wil parkeren. Op de pamfletten staat dat
door allerlei verstandige besluiten van ons

gemeentebestuur Leiden ’nog beter bereikbaar
wordt voor bewoners, het bedrijfsleven en
bezoekers aan’, jawel, ’onze bruisende stad’.
Da’s mooi, maar waarom krijg ik die brief twee
keer? Welnu, de ene is geadresseerd aan A.
Rietveld. Dat ben ik. De ander aan ’de Bewo-
ners van dit adres’. Dat zijn wij ook.
De gemeente Leiden doet kennelijk niet graag
half werk.
Wel dubbel.

60 seconden Aad Rietveld ✱ a.rietveld@hollandmediacombinatie.nl

Zoek de verschillen

Leiden ✱ Langs de Leidse singels en
aan de randen van de stad staan de
tuinen dit voorjaar vol met nieuwe
bollen en bloemen. Niet om de stad
op te fleuren, maar om bedreigde
bijen te ondersteunen. Honderden
inwoners van Leiden, Alphen aan
den Rijn en Zoetermeer die langs
aangewezen ’bijenroutes’ wonen,
kregen een brief en kunnen de
komende weken hun gratis pakket
bollen of planten ophalen.
,,Rondom de steden is het een
bijenwoestijn’’, zegt een woord-
voerder van het project Bijen in de
Buurt. ,,Door eenzijdige landbouw,
kunstmest en bestrijdingsmidde-
len heeft de bijenstand het moei-
lijk en is er weinig voedsel voor de
diertjes.’’ Daarom zijn er ’bijenlin-
ten’ aangewezen. Deze routes van
bijvriendelijke planten, bloemen
en kruiden moeten de insecten die
zo belangrijk zijn voor bestuiving,
’bed & breakfast’ bieden. Dat wil
zeggen: voldoende voedsel uit
bloemen en nestgelegenheid.
De route in Leiden loopt langs de
singels en over de Haagweg, Ka-
naalweg en Burggravenlaan naar
de randen van de stad. Daar sluit
de lijn straks aan op de bijenlinten
in de rest van de regio. In Leiden,
Alphen en Zoetermeer zijn 1800
nieuwe planten en minstens 21.000
bollen besteld door de routebewo-
ners. Zo’n set bollen bestaat uit 132
kleine, natuurlijke bollen van acht
verschillende soorten. Bijvoorbeeld
hyacinten, scylla, tulpjes en kro-
kussen. In het plantenpakket zit-
ten twaalf meerjarige, vaste exem-
plaren, zonder de bestrijdingsmid-
delen die in tuincentra vaak op
planten zitten.

Bijenvrienden
De bestelde plantenpakketten, 150
stuks, worden deze week verspreid
door drie filialen van Intratuin.
Bollen zijn nog tot 30 september te
bestellen en worden vanaf 6 okto-
ber uitgedeeld via kinderboerderij-
en. Het project wordt gefinancierd
door Fonds 1818 en ondersteund

door de provincie Zuid-Holland.
Het is onderdeel van de Groene
Cirkel Bijenlandschap, waarin een
groot aantal partijen samen werkt
aan een bijvriendelijker landschap.
Voor bijenvrienden die niet aan de
routes wonen, heeft Intratuin
bijvriendelijke planten los te koop.
Maar groepen, zoals een wijk,
buurttuin, bejaardenhuis of school
kunnen in overleg met Hannie
Korthof, coördinator van het pro-

ject, wel aanspraak maken op
meerdere pakketten. ,,Dat soort
eigen initiatieven vinden wij heel
leuk’’, bevestigt ze. ,,Ook als ze
buiten de routes liggen.’’ Zo doen
een Leidse wijk, een buurttuin in
Zoetermeer en stadsboerderij Het
zoete land al mee.

Fietsroutes
Met een bordje laten deelnemers
zien dat ze meedoen aan de actie.

,,Straks zijn langs de fietsroutes
overal bloemen en bordjes te zien’’,
ziet Korthof voor zich. ,,Volgend
jaar herhalen we de actie nog twee
keer, zo hopen we iedereen mee te
krijgen.’’ Korthof werkt ook aan
samenwerking met boeren. ,,Als
boeren hun weilandranden, of een
ongebruikt stuk land bloemrijk
inrichten, lopen de linten ook door
over boerenland. Ik heb daar alle
vertrouwen in’’, zegt ze.

Bed & breakfastroute voor bijen 
Willemijn Sneep

Gisteren werden de eerste bollen en planten geplant die de huidige bijenwoestijn moet veranderen in bijvriendelijke
routes. In Leiderdorp namen leerlingen van de Willem de Zwijgerschool, Fonds 1818, directeur Boudewijn de Blij, burge-
meester Laila Driessen en gedeputeerde Han Weber de schep ter hand. FOTO HIELCO KUIPERS

Leiden ✱ De bewoners van een Mi-
nerva-studentenhuis aan de Nieu-
we Rijn hoeven niet langer te vre-
zen dat zij hun huis uit moeten.
Vanwege een lange periode van ge-
luidsoverlast hadden de buren van
de ’Minervanen’ de twee Alphense
eigenaren van het studentenhuis
voor de rechter gedaagd.

Dolletje
Een dolletje op straat, even wat
roepen naar een huisgenoot in een
andere kamer, de muziek gezellig
hard zetten of gewoon dronken
een kreet brallen. Het komt vaak

voor binnen de Leidse studenten-
wereld.
De buren van het Minervahuis aan
de Nieuwe Rijn kunnen echter niet
aan deze luidruchtige gewoontes
wennen en doen soms geen oog
dicht. Al vanaf 2011 hebben zij re-
gelmatig overlast en sindsdien is er
druk naar oplossingen gezocht.
Nadat bemiddelingsgesprekken
met de wijkagent en de voorzitter
van Minerva, een speciale ’geluids-
check’ whatsappgroep, het sluiten
van het dakterras en het houden
van een getuigenverhoor niet hiel-
pen, waren de buren het zat. De
pandbazen vonden op hun beurt
dat de overlast het afgelopen jaar

meeviel en hebben naar eigen zeg-
gen genoeg aan de geluidshinder
gedaan.

Rechtszaak
In de Haagse rechtszaal eisten de
’boze buren’ daarom twee weken
geleden dat de eigenaren van het
huis de huurcontracten van de ne-
gen studenten zouden opzeggen.
De rechter heeft echter besloten
dat dat geen mogelijkheid is. ,,Ie-
mand dwingen tot het ontbinden
van een huurcontract van iemand
anders, dat hij zelf niet wil opzeg-
gen, is zeer ingrijpend en komt
slechts in uitzonderlijke gevallen
voor’’, luidt de uitspraak.

Bovendien stelt de rechter dat de
verhoorde getuigen, vooral klaag-
den over ’herrie’ vanaf het reeds ge-
sloten dakterras.
De studenten zijn in ieder geval
blij dat het voor hen ’goed’ is afge-
lopen. ,,Natuurlijk zijn we opge-
lucht. We willen er niet meer te veel
over kwijt, omdat we hebben afge-
sproken het te laten rusten. Of het
hierbij blijft dat weten wij niet, dat
ligt aan de buren.’’
Of de buren verder gaan met proce-
deren is onbekend. In ieder geval
één buurtbewoner geeft aan wei-
nig te merken. ,,Ik word er maar
heel zelden wakker van en heb ze-
ker niet structureel last.’’

Mart Spierdijk

Studenten mogen blijven in Minerva-huis
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