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’Ik was heel graag in de herfstvakantie al opengegaan. Dat lukt niet’ Jelle te Loo

Na de sloop van het viaduct van
de A4 bouwde Rijkswaterstaat
een brug over de Oude Rijn

voor fietsers en voetganger.
Maar sinds een paar weken is de
hellingbaan aan de Leiderdorp-
se kant van het water gesloten.
Rolstoeler Jos Steijger klaagde
al in deze krant, dat hij nu niet
meer van Leiderdorp in Zoeter-
woude kan komen.

Oppasopa Leo van den Berg
komt met de kinderwagen met
zijn kleindochtertjes - 9 maan-
den en twee jaar oud - ook de
brug niet meer over. Hij zou nu
moeten omlopen naar de Stie-

renbrug, maar dat is ook niet
verantwoord, aldus Van den
Berg. ,,Het voetpad van de Hoge
Rijndijk is zo smal, daar kun je
amper met een gewone kinder-
wagen lopen, laat staan met een
duo-kinderwagen. Dan zou ik
over het fietspad moeten lopen
en dat is niet veilig.’’

Van den Berg denkt dat veel
mensen de dupe zijn van het
sluiten van de hellingbaan. Hij
spreekt er in een brief aan
Rijkswaterstaat zijn verbazing

over uit. ,,Ik begrijp niet dat
een departement waar veel
landgenoten terecht trots op
zijn, gezien de bijzondere wer-
ken in het verleden, niet bij
machte is om een creatieve
oplossing voor dit probleem op
te hoesten. Met zoveel knappe
koppen zou dit een appetje-
eitje moeten zijn.’’

Rijkswaterstaat heeft gezegd
dat er pas eind 2014, als het
werk aan de A4 klaar is, een
oplossing komt voor het lang-

zaam verkeer van Leiderdorp
naar Zoeterwoude. Van den
Berg vindt dat onbestaanbaar.
,,Ik begrijp dat u met grote,
belangrijke zaken bezig bent,
maar ik ben nog van de genera-
tie die is opgevoed met gezeg-
den als ’het zijn de kleine din-
gen die het doen’. Wellicht is er
bij u toch nog een ingenieur te
vinden die een passende, betaal-
bare oplossing kan verzinnen.
U zou er ontelbare betrokkenen
een enorm plezier mee doen.’’ 

’Met zoveel knappe koppen zou dit appeltje-eitje moeten zijn’

Brug Leiderdorp zit oppasopa dwars 
door aad rietveld

L E I D E R D O R P - Nu de helling-
baan naar de brug over de Oude
Rijn in Leiderdorp is afgesloten,
weet de Leidse oppasopa Leo
van den Berg niet meer hoe hij
met zijn kleindochters van
Zoeterwoude in Leiderdorp
moet komen. Hij deed zijn
beklag bij Rijkswaterstaat.

Het is de hoogste tijd om een
kijkje op het klimeiland in
wording te nemen. We spreken
af bij het Watersportcentrum
van de ouders van Jelle: Ger-
hard te Loo en Astrid van der

Kooy. Met een sloep vaart Jelle
naar de overkant van de plas.

Daar is het een drukte van
jewelste. Mannen zagen het
hout voor de plateaus op maat.
Beschut tussen de bomen staan
de houten palen van zo’n vijf-
tien meter hoog. Jelle wijst op
de vier aan het begin. ,,Ze moe-
ten de toren gaan vormen. Hier
komen plateaus. Bezoekers
kunnen straks met de trap
vanaf vier verschillende hoogtes
in verschillende moeilijkheids-
graden een parcours afleggen.’’

Drie jaar geleden kwam de
vader van Jelle op het idee om
een klimeiland in Vlietland te
maken. Dat paste wel in het
straatje van Jelle. Hij zat toen
nog op de opleiding voor sport-
management in Den Haag,
maar studeerde in maart af.

Vader en zoon werden en-
thousiast, vooral ook toen nieu-
we zekeringssystemen op de
markt kwamen. ,,Wie gaat klim-
men, wordt zo vastgezet, dat
loskomen van de zekeringslijn
vrijwel onmogelijk is’’, legt Jelle
uit. ,,Nu we ons over de veilig-
heid niet zo’n zorgen hoeven te
maken, kunnen we ons vooral
focussen op het plezier.’’

Parcours
Leuk wordt het, al zegt de ini-
tiatiefnemer het zelf. ,,Bezoe-
kers zijn zo’n tweeënhalf tot
drie uur bezig met het afleggen
van het parcours. Ouders die
geen zin hebben, kunnen hun
kinderen laten klimmen, terwijl
ze zelf een rondje lopen over
het eiland of op het terras bij de
blokhut gaan zitten.’’

Jelle loopt naar de splinter-
nieuwe houten hut, naast het
klimparcours. ,,Deze hebben we
zelf gebouwd. Hier is bergruim-
te, maar ook de kassa en we
leggen er een terras aan.’’

Zonnepanelen
Er is geen stroom of stromend
water op het eiland, dat slechts
via een dijk verbonden is met
de rest van Vlietland. ,,Het is
een uitdaging daar iets op te
vinden. Elektriciteit willen we
opwekken via zonnepanelen
bovenop de begintoren. Verder
denken we erover om hier wa-
tertanks te plaatsen. We kunnen
gratis bekertjes water uitdelen.
Dat past beter op zo’n eiland
dan flesjes water.’’

Voor wat betreft het rioolwa-
ter, denkt Jelle aan de plaatsing

van een helofytenfilter. Die
zuivert het water op een na-
tuurlijke manier.

Pas tegen het eind van het
seizoen is het klimpark klaar.
,,Best jammer’’, merkt Jelle op.
,,Ik was heel graag in de herfst-
vakantie al opengegaan, maar
dat lukt niet. Er was vooral veel
vertraging doordat de grond
hier veel zwakker bleek te zijn
dan verwacht.’’

De manager mikt nu op eind
oktober. Vervolgens krijgt hij
samen met Pim Segaar ter plek-
ke instructies van vijf dagen.
Daarna hoopt Jelle zijn klim-
park nog een paar weken te
kunnen openen. ,,Dan kunnen
we alles goed uittesten, voordat
we in maart het grote publiek
ontvangen.’’
Meer info: www.hetklimeiland.nl

Jelle te Loo bij het toekomstig klimparcours: ,,We kunnen ons focussen op het plezier.’’ FOTO DICK HOGEWONING

Jelle te Loo: ’Vanaf maart ontvangen we het grote publiek’

Klimeiland krijgt nu snel vorm 
door marieta kroft

V L I E T LA N D - Het heeft even
geduurd, maar nu wordt er
volop gewerkt op het Klimei-
land in de recreatieplas van
Vlietland. Op twee na staan
alle twintig palen verankerd
in de grond. Nu de brugge-
tjes, kabels, touwen en pla-
teaus nog. Jelle te Loo, de
operationeel manager, verwacht
in november een paar weken
open te gaan. Het grote pu-
bliek verwelkomt hij in
maart, wanneer het nieuwe
seizoen begint.

De weigering
van de bouw-
vergunning is
de gemeentelij-
ke reactie op
een uitspraak
van de Raad van
State, die vorige
week vaststelde
dat het gebruik
van het pand in
de Oegstgeester
winkelstraat
niet past bin-
nen het bestemmingsplan.

Dat het gebruik van de eerste
verdieping van het pand als kin-
derdagverblijf illegaal is, staat
buiten kijf. Het gebruik van de
begane grond en de tuin is discu-
tabel: daar zijn volgens het be-
stemmingsplan zowel maat-
schappelijke voorzieningen als
dienstverlening mogelijk. De
buren die bij de rechtbank be-
zwaar maakten tegen de komst
van Tomtiedom, wisten echter
aan te tonen dat een kinderdag-
verblijf desondanks niet is toege-
staan.

De gemeente heeft eventueel
de mogelijkheid om ontheffing
te verlenen van het bestem-
mingsplan. Burgemeester en

wethouders
willen daar ech-
ter niet aan, om-
dat ze ervan uit-
gaan dat een
ontheffing uit-
eindelijk bij de
rechter zal
sneuvelen.

Hoe lang het
duurt voordat
het kinderdag-
verblijf daad-
werkelijk de

deuren moet sluiten, valt nog
niet te zeggen. Volgens een
woordvoerder van de gemeente
Oegstgeest zal dat vooral afhan-
gen van de vraag of de directie
van Tomtiedom bezwaar gaat
aantekenen tegen het besluit van
het gemeentebestuur. Een be-
zwaarprocedure kan de boel nog
ongeveer anderhalf jaar rekken.
Legt Tomtiedom zich neer bij het
besluit van de gemeente, dan kan
het snel gebeurd zijn met het
kinderdagverblijf.

Eigenaar Randy Schneider laat
weten ’verbaasd’ te zijn over het
besluit van de gemeente. ,,Wij
zijn nog aan het nadenken hoe
we hierop moeten reageren.’’

Eigenaar verbaasd over besluit

Tomtiedom
Oegstgeest
moet dicht
door ruud sep

O E G S T G E E S T - Kinderdagverblijf Tomtiedom aan de De
Kempenaerstraat in Oegstgeest moet dicht. Dat is het di-
recte gevolg van het besluit van burgemeester en wethou-
ders om de bouwvergunning van het kinderdagverblijf -
dat al ruim twee jaar open is - te weigeren.

Tomtiedom. FOTO LEIDSCH DAGBLAD

R E G I O - Horeca- en recreatieon-
dernemers uit Leiden en omge-
ving kunnen binnenkort deelne-
men aan een cursus ’Ambassa-
deurs van het Landschap Leid-
sche Ommelanden’. Daar leren ze
over natuur, cultuurhistorie en
landbouw in de regio.

Het idee achter de cursus is,
dat zij daarna vragen van hun
gasten over de omgeving beter
kunnen beantwoorden en na-

tuurarrangementen gaan aan-
bieden. De deelnemers krijgen
na afloop een gevelbordje ter
herkenning van hun ’ambassa-
deurschap’ van de Leidsche Om-
melanden.

De cursus wordt georgani-
seerd door natuureducatie-insti-
tuut IVN en Land van Wijk en
Wouden. De provincie Zuid-Hol-
land voorziet de cursus van een
subsidie.

Cursus over Groene Hart voor
kroegbazen en restaurantiers 

leiden

Fotoalbums
Leidens Ontzet
Twee fotografen van het
Leidsch Dagblad hebben zich
tijdens Leidens Ontzet onderge-
dompeld in het feestgedruis om
zoveel mogelijk mensen op de
foto te zetten. Ben jij door een
van onze fotografen gekiekt?
Kijk dan snel op www.leidsch-
dagblad.nl/fotoalbum om de
foto’s te bekijken.

voorschoten

Leidenaar op
straat overvallen
Een 21-jarige Leidenaar is gister-
nacht omstreeks 2.45 uur op
straat beroofd van onder meer
zijn portemonnee. De man
fietste vanuit het centrum van
Leiden over de Trompweg naar
de Stevenshof toen hij opeens
werd vastgepakt en viel. Het
slachtoffer werd geslagen. De
berover vluchtte met twee ande-
re jongens in de richting van
station De Vink.

leiden/voorschoten

Zwemmen voor
kankerbestrijding
Een groep studenten van de
Hogeschool Leiden houdt zater-
dag 20 oktober een zwemevene-
ment om geld op te halen voor
de strijd tegen kanker:
swim4cancer. In zwembad Het
Wedde in Voorschoten moeten
zwemmers vanaf 19.30 uur zo
veel mogelijk baantjes trekken
en zich laten sponsoren door
vrienden, familie, kennissen en
bedrijven. Het inschrijfgeld
bedraagt 7,50 euro per deelne-
mer. Deelname is echter gratis
wanneer een zwemmer voor
minimaal 20 euro wordt ge-
sponsord. Inschrijven kan op
swim4cancer@hotmail.com.

leiderdorp 

Stand van zaken
rond rijksweg A4
De stand van zaken rond de
verbreding en ondertunneling
van rijksweg A4, is het onder-
werp van verschillenden presen-
taties. Die worden morgen
gegeven in het Informatiecen-
trum A4 aan de Bospolder 11,
gelegen op de grens van Hoog-
made en Leiderdorp. De lezin-
gen duren dertig minuten en
beginnen om 13, 14 en 15 uur.

voorschoten

Opening van
buurthuis
Het nieuwe buurthuis Vlietwijk
wordt morgen feestelijk ge-
opend. Iedereen is tussen 15 en
18 uur welkom aan de Einstein-
laan 2f in Voorschoten.

FOTO STEFAN TETELEPTA

V O O R S C H OT E N - De gemeente
Voorschoten heeft voor de leve-
ring van hulpmiddelen als rol-
stoelen, driewielfietsen en scoot-
mobielen contracten afgesloten
met drie leveranciers: Welzorg
Nederland, Harting-bank en Ve-
gro Verpleegmiddelen. Tot nu
toe was er alleen een contract met
de firma Welzorg.

Inwoners kunnen voortaan
kiezen uit de drie leveranciers.
Wie overstapt, levert zijn huidi-
ge hulpmiddel bij Welzorg in en
krijgt een gelijkwaardig exem-
plaar via één van de nieuwe leve-
ranciers. Gebruikers van hulp-
middelen krijgen nog een brief. 

Kiezen uit
leveranciers
van rolstoelen

Driessen, die nu nog in Benne-
broek woont, bedong bij haar
sollicitatie naar het ambt van
burgemeester, dat de gemeen-
te een woning in Leiderdorp

voor haar zou regelen. Die is
nu gevonden op Brugwacht
100. Het huis aan het water telt
zes kamers, heeft een ruime
tuin en een garage waar twee
auto’s in passen.

Huizen aan de Brugwacht
van het type waar Driessen
gaat wonen, staan te koop voor
ruim zes ton. De gemeente
huurt het huis voor vijf jaar.
Dat zou goedkoper zijn dan
kopen. De lasten bedragen
jaarlijks 36.000 euro.

Ambtswoning burgemeester
Driessen aan de Brugwacht
L E I D E R D O R P - Er moet nog
wat achterstallig onderhoud
worden weggewerkt, maar
dan heeft burgemeester Laila
Driessen onderdak in ’haar’
Leiderdorp. De gemeente
huurt voor haar een woning
aan de Brugwacht.

De laatste keer dat Estec de
zwaar beveiligde hekken open-
de voor publiek is bijna twintig
jaar geleden. Jean-Jacques Dor-
dain, de directeur-generaal van
ESA, wil vaker open dagen gaan
organiseren.

Het Estec Test Centre is een
van de belangrijkste attracties.
Het is het grootste testcentrum
van Europa en daarmee een van
de grootsten ter wereld. Mo-
menteel worden de Galileo-
satellieten en de ruimtesonde
naar Mercurius er getest. In de
vacuumkamer worden vaartui-
gen aan -180 graden blootge-
steld.

Op verschillende plekken zijn
presentaties. Bijvoorbeeld over
ruimtetelecoop Planck, die
kosmische achtergrondstraling
onderzoekt, en over toekomsti-
ge Europese missies naar de
Saturnusmaan Titan.

André Kuipers arriveert rond
lunchtijd. Hij treedt op in de
grootste presentatieruimte op

het Estec-terrein- de tennis-
baan. Bezoekers kunnen zich-
zelf laten fotograferen in ge-

wichtloze toestand. Ze kunnen
zichzelf ook onderwerpen aan
een trainingsapparaat voor

gewichtloosheid. Bij de ope-
ningsceremonie lanceert Estec-
directeur Franco Ongaro een
miniatuurraket. Over het ter-
rein lopen stormtroopers en
andere figuren uit Star Wars
rond. Over de hele route kun je
drie uur doen, zegt De Dalmau.
Onderweg staan ruimtevaartre-
likwieën, zoals een teruggevon-
den onderdeel van de zonne-
vleugel van de Hubble Space
Telescope en een fragment van
de Cluster-raket die in 1996 bij
de lancering ontplofte.

’Open dag complexer dan een lancering’
door silvan schoonhoven

vervolg van voorpagina

N O O R DW I J K - Het organise-
ren van de open dag op het
grootste ruimtevaartcentrum
van Europa is ’ingewikkelder
dan een lancering’, zegt
hoofd communicatie Juan de
Dalmau. ,,Lanceren doen we
elke maand, dit niet.’’

André Kuipers in Estec. FOTO ANP/KOEN VAN WEEL

Praktisch

De open dag is zondag vanaf
10 uur. De laatste bezoekers
worden om 15 uur toegelaten
en een uur later eindigt de
open dag. Bezoekers moeten
zich registreren. Dat kan via
www.esa.nl. Zonder registratie
komen kan ook, maar de
inschrijving bij de receptie kan
vertraging opleveren.
Parkeren op het terrein kan
niet. Geadviseerd wordt om
per openbaar vervoer te ko-
men (bus 33 stopt voor de
deur) of met de fiets. Er rijden
ook shuttlebusjes uit Katwijk
en Noordwijk.

Zo luidt het vonnis van de
rechtbank Den Haag in de
zaak tegen de Tilburger. Advo-
caat Assouiki is niet eens met
de veroordeling van haar cli-
ent. Ze laat via haar secretares-
se weten in hoger beroep te
gaan.

De officier van justitie eiste
twee weken geleden bij de be-
handeling van de rechtszaak
drie jaar cel en TBS, omdat hij
het gevaar voor herhaling
groot achtte. De Tilburger is
namelijk eerder veroordeeld
voor soortgelijke overvallen in
woningen.

Ruzie
Bovendien is uit onderzoek
gebleken dat de man aan per-
soonlijkheidsstoornissen leidt

en een gebrekkige ontwikke-
ling heeft, zo motiveerde de
aanklager.

De Tilburger ontkende ook
maar iets met de overval te ma-
ken hebben. Weliswaar liep hij
die zaterdagavond rond het
tijdstip van de overval van de
ene naar de andere bushalte in
Wassenaar, hij ontkende een
uitstapje te hebben gemaakt
naar de Dr. Weederlaan om
daar de alleenstaande vrouw te
mishandelen en te beroven van
70 euro en nog wat kleinighe-
den. Hij vierde vakantie op
Duinrell. Toen de man een
hoog oplopende ruzie kreeg
met zijn vriendin, vertrok hij
met de bus naar huis.

Vrijspraak
Zijn advocate vond dat de
overval door haar cliënt niet
kon worden bewezen en vroeg
daarom om vrijspraak. Maar
na een korte schorsing besloot
de rechter hem niet vrij te la-
ten.

Advocaat in hoger beroep

Vijf jaar celstraf
voor woningoverval 
door marieta kroft

D E N H AA G/WA S S E NAA R - Een
34-jarige Tilburger moet vijf
jaar de cel in voor de overval op
een 67-jarige vrouw uit Wasse-
naar op 22 oktober vorig jaar.
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