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De voorkant
De stedenbouwkundige die door de gemeente
is ingehuurd om een hoogbouwvisie op te stellen, vindt het belangrijk om daar ’aan de voorkant’ al goed over na te denken. Hij hoopt dat de gemeente en hij ’aan
de voorkant’ ook een beetje kunnen sturen. Je zou bijvoorbeeld spelregels kunnen opstellen ’aan de voorkant’. Daarbij is hij dan wel afhankelijk van wat de bewoners hem ’aan de voorkant’ meegeven.
De wethouder neemt het meteen over. Hij benadrukt hoe belangrijk
het is dat zaken al ’aan de voorkant’ voor iedereen duidelijk zijn.
Je hoort dat steeds vaker, mensen die ’aan de voorkant’ zeggen als ze
’vooraf’ bedoelen, of ’aan het begin’. Doorgaans zijn dat ambtenaren, of
werknemers van adviesbureaus. Meestal hebben ze het over dingen
waar geen voor- en achterkant aan zit.
Mij leiden ze af, die rare formuleringen. Ik ga me zitten afvragen wie dat
’aan de voorkant’ heeft bedacht en waarom die zoveel navolging krijgt.
Ik ga bedenken welke dingen een voorkant hebben en welke niet. De
spreker die zegt dat ’ie aan de voorkant iets gaat regelen, is mij kwijt.
Op internet zie ik dat er veel gebeurt aan de voorkant. Ouderenorganisaties vragen zich af ’hoe we ons aan de voorkant kunnen voorbereiden
op de vergrijzing’. Een debatclub adviseert gemeenten vaker ’te sturen
aan de voorkant’. De Nederlandse Zorgautoriteit wil ’niet meer alleen
acteren op zaken die aan de achterkant misgaan, maar ook aan de voorkant randvoorwaarden scheppen’.
Journalisten doen er ook aan mee. In NRC lees ik een stuk van een redacteur die vindt dat brieven van ambtenaren ’kritischer aan de voorkant
getoetst moeten worden door taalambassadeurs’.
Ik weet niet wat taalambassadeurs zijn, maar ik hoop
van harte dat ze in brieven van ambtenaren de woorden ’aan de voorkant’ consequent met een rode pen
doorstrepen.
Aad Rietveld
a.rietveld@mediahuis.nl

Verbetering
communicatie
over N206

Gertjan van Geen en Nina Eshuis in de Haarlemmerstraat.

Bommelding Leonardo College
voorzorg afgesloten. De leerlingen van middelbare school
moesten zich verzamelen bij
een voetbalveld in de buurt,
totdat duidelijk werd wat er
precies aan de hand was.
De politie heeft anderhalf
uur gezocht naar een mogelijke
bom, maar niets gevonden.

getal van de dag

711

hutspotmaaltijden
Cateringmedewerkers van DZB Leiden en groothandel Sligro
Leiden bereidden deze week 711 hutspotmaaltijden voor de Leidse Voedselbank. Ingrediënten: 100 kilo peen, 85 kilo ui, 230 kilo
aardappel en 400 gehaktballen.
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Elke meter verkennen
Pim van der Hulst

Leiden n Het Leonardo College aan de Noachstraat in Leiden is gistermiddag ontruimd
vanwege een bommelding. Het
bleek loos alarm.
De melding kwam rond twee
uur binnen. De politie rukte
met veel eenheden uit en de
Brandts Buyskade werd uit
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Leiden n Leidsch Dagblad-journalisten Nina Eshuis en Gertjan
van Geen doen uitgebreid onderzoek naar de staat van de Haarlemmerstraat. Verderop deze
krant brengen ze een reconstructie: hoe de winkels op het laatste
stukje Haarlemmerstraat, tussen
Pelikaanstraat en Haven, langzaam uitstierven.
„Er valt eigenlijk veel meer over de
Haarlemmerstraat te vertellen dan
wij opschrijven”, constateert onderzoeksjournaliste Nina Eshuis. Samen met collega Gertjan van Geen
werkt Eshuis aan een reeks verhalen
over de lange winkelstraat, waarin
verleden, heden en toekomst aan
bod komen.
Dat de straat veel betekent voor
Leidenaren, merken Eshuis en Van
Geen tijdens hun onderzoek. „Toen
we met ondernemers van vroeger
spraken op de redactie, kwam duidelijk naar voren wat voor mooie
tijd ze hebben beleefd. Daar komt
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nostalgie bij kijken”, zegt Eshuis.
Van Geen vult aan: „Vroeger flaneerde iedereen door de Haarlemmerstraat, nu winkelen consumenten
veel doelgerichter.”
Om de kleine en fundamentele
veranderingen in de Haarlemmerstraat in beeld te brengen, zoekt het
duo voor elk pand uit welke winkels
zijn gekomen en gegaan. Ze spreken
met ondernemers, wethouders en
centrummanagers om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van
de staat van de straat.
Dat is „monnikenwerk”, volgens
Eshuis. Hoe pak je dat überhaupt
aan, alle panden van zo’n lange
straat in kaart brengen? Van Geen:
„Eerst hebben we zelf data verzameld en foto’s van alle winkels gemaakt. Maar ons geluk was dat een
Leidse jongen is begonnen met Locatus, een onderzoeksbureau dat informatie over winkels in heel Nederland verzamelt. Hier gingen ze zelfs
terug tot de jaren negentig.”
De journalisten zochten zelf de
coördinaten bij de winkels, stelden
een enorm Excel-bestand van zes-

duizend regels op en ook ondernemers hielpen met de verzameling
van historische informatie. Het resultaat: een kaart waarop lezers per
pand kunnen bekijken welke win-

Haarlemmerstraat
onderzocht: ’Zoiets
vind je nergens’
kels daar hebben gezeten. Eshuis:
„In alleen een geschreven tekst krijg
je dat niet voor elkaar: zo’n volledig
beeld van een straat geven.”
Van Geen schreef in het verleden
al over de Haarlemmerstraat, artikelen over de ’uitvaart’ van winkels die
failliet gingen. Nu verkent hij met
Eshuis elke meter, tot zijn genoegen. „Het is een begrip in Leiden.
Waar ga je heen als je gaat shoppen?
Naar de Haarlemmerstraat. Nergens
in Nederland vind je zo’n straat van
een kilometer lang.”
Regio 6-9: Veel meer over de
Haarlemmerstraat

Valkenburg n
Valkenburgers die langs de N206
wonen, krijgen van de gemeente Katwijk een uitnodiging voor een digitale
technische uitleg over de
onderzoeken naar het ophoogmateriaal Beaumix.
Met de informatieavond op 21 april wil wethouder Rien Nagtegaal
zijn belofte nakomen om
de inwoners beter op de
hoogte te houden. Daarin
schiet hij tot nu toe tekort,
vindt de gemeenteraad.
De wethouder houdt op
26 april als proef een
spreekuur op Facebook.
Daarnaast gaat hij ’in gesprek met de inwoners die
daar behoefte aan hebben, om te luisteren naar
hun zorgen en suggesties’.
Wie dat op regelmatige
basis wil doen, kan vanaf
29 april deelnemen aan
een nieuw buurtoverleg.
Aannemer Boskalis, die
zich tot nu toe hult in stilzwijgen, heeft ook beloofd de communicatie
’aanzienlijk te verbeteren’.
Daar maakt het bedrijf
een medewerker voor vrij.

Leiden verwacht volgend jaar half miljoen bezoekers
Leiden n Leiden trekt volgend
jaar circa een half miljoen toeristen, dagjesmensen en congresgangers. Dat is ’een voorzichtige
inschatting’ van Meta Knol,
hoofd van het organisatiecomité
Leiden European City of Science
2022.
In de aanloop daar naartoe, is wel
twee ton extra nodig, bovenop het
half miljoen dat de stad al vooraf
aan de bijzondere reeks evenemen-

ten uitgeeft. En bij dat extra organisatiegeld, zetten vooral de raadsfracties van SP en de Partij voor de
Dieren vraagtekens. ,,Waarom is opeens zéven ton nodig?’’, aldus Thomas van Halm van de SP.
Nou, dat legde Knol in een digitale presentatie haarfijn uit aan een
groep raadsleden. Leiden mag zich
in 2022 European City of Science
noemen en kan zich daarmee nadrukkelijk als internationale kennisstad profileren. Het hoogtepunt

van de reeks evenementen vormt
een groot wetenschapscongres dat
van 13 tot 16 juli plaatsheeft.
Knol en kompanen organiseren
daar nog een aanzienlijk aantal activiteiten omheen. Zoals bijvoorbeeld
Elke dag een stukje Wijzer; ’een programma van 365 dagen voor iedereen met een nieuwsgierige geest’. En
het project Kennis door de Wijken,
waarmee geprobeerd wordt om alle
101 buurten en wijken van Leiden,
Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegst-

Jubileumeditie in 2022

Mooiste File in het
klein als voorproefje
Passanten houden even
stil of kijken om. Met
beschilderde bollen en
een versierde auto wordt
in Noordwijk aandacht
gevraagd voor de Mooiste File van Nederland.
Nienke Weijermars

Noordwijk n De Mooiste File is een
jaarlijkse parade van met bloemen
versierde, luxe auto’s. ,,Die wordt altijd gehouden in aansluiting op het
Bloemencorso van de Bollenstreek’’,
zegt Marjolijn van der Jagt namens

de Mooiste File. Doorgaans komen
daar zo’n dertigduizend bezoekers
op af, alleen dit jaar even niet. „Vorig
jaar zou de 25ste editie zijn, maar die
kon vanwege corona niet doorgaan.
Dit jaar lukt het weer niet door, dus
nu mikken we op volgend jaar’’, aldus Van der Jagt namens de organisatie van de Mooiste File.
Voor en na de korte optocht door
het dorp wordt de fleurige stoet van
personenauto’s op de Koningin Wilhelmina Boulevard tentoongesteld.
Om de bezoekers dit keer alvast
warm te maken voor de jubileumeditie van 2022 staan er nu een versierde auto en twee geschilderde
manshoge bollen. Van der Jagt: „We
hebben toch iets neergezet om een
beetje het accent op de Bollenstreek

te leggen. Meer mag nu niet en dat
snap ik ook wel. We hebben gekeken
naar wat wel kan.”
Jessica Keet is de bloemenarrangeur en is deze vrijdag druk met het
versieren van de enige wagen. Ze
heeft een ontwerp bedacht dat goed
aansluit bij de reuzenbollen. Die
kunstwerken zijn een project van de
Gildemeesters Bollenstreek. Op de
boulevard is een bol versierd met tekeningen van de Keukenhof en de
ander met karakteristieken van van
de regio. Ze staan er nog het hele
weekeinde. Van der Jagt gaat ervan
uit dat de Mooiste File volgend jaar
doorgaat en wel op 22, 23 en 24 april:
„We vieren dat groots. Het is de 75ste
editie van het Bloemencorso en de
25ste editie van de Mooiste File.”

Jessica Keet (rechts) bezig met het versieren van de personenauto.
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geest en Voorschoten te koppelen
aan vormen van wetenschap.
,,Kleinschalig, zodat iedereen kan
meedoen’’, aldus Knol.

Toegankelijk
De opzet van het complete en twaalf
maanden durende wetenschapsfeestje, kost naar schatting tussen de
zes en acht miljoen. Het leeuwendeel daarvan komt van Europese
fondsen en donaties. Leiden zegde
eerder een half miljoen toe en wordt

nu om nog eens twee ton gevraagd.
Ondanks enkele bedenkingen stemt
een ruime raadsmeerderheid daarmee in. Niet in de laatste plaats omdat volgens ramingen van de organisatie, het City of Science-project
circa tien miljoen euro oplevert voor
Leiden, en een economische spin-off
in de jaren daarna. ,,Het gaat voor
iedereen toegankelijk worden’’, aldus de enthousiaste PvdA-wethouder Marleen Damen. ,,Het wordt
geen elitair feestje.’’

