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ProRail kapt vanaf eind deze week 44 bomen langs het spoor bij Leiden
Lammenschans. Ze kunnen tegen de bovenleiding aan waaien en het trein-

verkeer stilleggen. Tachtig bomen volgen mogelijk later dit jaar. 

Getal van de dag

44
Bomenkap bij Lammenschans

Madeleines zijn een soort zompige, kleffe
cakejes die voorverpakt per twintig in

Franse supermarkten liggen. Echte madeleines
vind ik niet zo lekker; anders ligt het met
overdrachtelijke. Een madeleine gedoopt in
bloesemthee, luidt de anekdote, voerde Marcel
Proust terug naar Illiers-Combray, het dorpje
van zijn jeugd. Dat klinkt als heel bijzonder,
maar iedereen heeft madeleinemomenten.
Vermoedelijk voortdurend. Ze doemen op,

vluchtig als dromen en verwaaien meestal even
snel. 
Terwijl ik ’s ochtends om 8.43 uur over de
Burgemeester Bruins Slotsingel in Alphen
reed, op weg naar de redactie, zag ik hoe het
ochtendlicht zilverwit op het natzwarte asfalt
glinsterde. Hé, dacht ik, terwijl ik richting de
Máximabrug reed, het is niet meer donker. De
dagen beginnen alweer te lengen. En inder-
daad, zei mijn weerapp: zon op 08:43. 

Januari 1966. Mijn moeder reed over de A4 in
onze Opel Kapitän, met mijn opa naast haar op
de voorbank en ik, 5-jarig kleutertje, midden
op de achterbank. In een felle opklaring glans-
de de laaghangende zon zilverwit op het asfalt.
Vol straalde het licht door de voorruit de auto
in. Mijn moeder kneep haar ogen tot spleetjes.
Mijn opa sloot zijn ogen, liet de warmte welda-
dig op zijn gezicht vallen en zei: ,,Wat heeft de
zon alweer kracht, hè.’’

60 seconden Wilfred Simons � w.simons@hollandmediacombinatie.nl

Zon op

In Uithoorn wordt donderdag be-
kend gemaakt hoeveel en aan welke
projecten in de regio dit jaar geld
wordt gegeven. De bewonersverte-
genwoordigers zullen demonstra-
tief afwezig zijn om hun ongenoe-
gen te uiten over de ondoorzichtig-
heid van het Schipholfonds. Ze noe-
men het uitdelen van geld aan
projecten in de regio ’een pleister op
de wonde van de hinder die Schip-
hol de leefomgeving aandoet’.
,,Meermalen heeft de bewonersaf-
vaardiging in SLS in gesprekken
met het bestuur aangegeven dat zij
tegen alle afspraken in niet betrok-
ken zijn bij SLS projecten. De totale
bewonersvertegenwoordiging van
de Omgevingsraad accepteert niet
langer dat de keuze voor projecten
gebeurt in een ondoorzichtig proces
waarin feitelijk alleen provincie
Noord-Holland en Schiphol partici-
peren’’, wordt in een persbericht
aangegeven.
,,Het fonds is destijds ingesteld door
en voor bewoners. De provincie en
Schiphol bedisselen in achterkamer-
tjes wie wel of niet wordt gecom-
penseerd en welke projecten in aan-
merking komen voor een bijdrage
uit de SLS.’’

Schoffering
De bewonersvertegenwoordigers
wijzen er op dat na de evaluatie van
de eerste bestedingen van het Schip-
holfonds is afgesproken dat de sa-
menwerking en communicatie met
hen verbeterd moest worden. Het
niet nakomen van die afspraken vin-
den ze ’onacceptabel en een schoffe-
ring van de gemaakte afspraken in
het Aldersakkoord’. Ze willen hel-
derheid over de verdeling van het
geld.
Het Schipholfonds zegt in een eerste
reactie ’niet erg onder de indruk’ te
zijn van het demonstratief wegblij-

ven van de bewonersvertegenwoor-
digers. ,,Wij staan volledig achter
het proces dat is gevoerd naar de be-
kendmakingen aanstaande donder-
dag.’’
Het leefbaarheidsfonds geeft soms
grote bedragen uit aan de gemeen-
ten. Halfweg en Zwanenburg kre-
gen als dubbeldorp een bedrag van

elf miljoen euro, onder meer voor
een nieuw dorpshuis in Zwanen-
burg. Dat gebouw staat er na jaren
nog steeds niet, maar het geld blijft
wel gereserveerd omdat er uitzicht
is op realisatie. Hoe concreet dat uit-
zicht is, moet nog blijken omdat er
procedures tot de Raad van State
dreigen.

Protest tegen Schipholfonds
Bart Boele

Regio � De bewonersvertegenwoor-
digers van de Omgevingsraad
Schiphol boycotten donderdag een
feestelijke bijeenkomst van de
Stichting Leefomgeving Schiphol
(SLS).

Bewoners vinden dat ze te weinig te zeggen hebben bij de verdeling van het
geld om overlast van Schiphol te compenseren. ARCHIEFFOTO ANP

Sexting, het versturen van seksueel
getinte foto’s en video’s via sociale
media, wordt gedaan door stelletjes,
maar het komt ook voor dat die beel-
den ongewild bij anderen terecht-
komen. Als die eenmaal op het inter-
net staan, is het heel moeilijk dat on-
gedaan te maken. De politie Kat-
wijk, Bureau Halt en het
Welzijnskwartier hebben daarom
een virtueel spel laten maken door
het Katwijkse bedrijf Sociaal dat
jongeren bewust moet maken van
de risico’s. ,,Het gevaar zit vooral in
het gemak’’, zegt politieagent Her-
man Oude Veldhuis. ,,Vroeger moest
je een foto eerst laten afdrukken, nu
staat die binnen vijf seconden op in-
ternet. Wij willen bereiken dat jon-
geren voorzichtig zijn en beseffen
wat de risico’s zijn van het delen van
beelden online.’’ 
Het spel ’Shitzooi’ wordt gespeeld
in het Mobile Media Lab op het
schoolplein, een vrachtwagen van
de politie die door heel Nederland
rijdt en jongeren mediawijs moet
maken. De brugklassers vormen het
rechercheteam dat uitzoekt wie
naaktbeelden van de fictieve scho-
liere Juul heeft doorgestuurd en op
een pornowebsite heeft gezet. Ze
doen dat door het bekijken van poli-
tieverhoren op YouTube, het uit-
pluizen van accounts van de perso-
nages op sociale media en het onder-
zoeken van de telefoon of laptop van
een verdachte. 

Aangifte
In een van de video’s die worden ge-
toond, doet Juul samen met haar va-
der aangifte op het politiebureau in
Katwijk. Ze vertelt in een verhoor-
kamer gedetailleerd wat haar is
overkomen en dat ze door de situ-
atie het huis niet meer uit durft (’ie-
dereen weet het’). Het filmpje heeft
ze gestuurd naar klasgenoot Sem,
toen ze nog verkering met hem had.
Het was nooit de bedoeling dat ie-
mand anders dat zou zien. De leer-
lingen van Pieter Groen luisteren
aandachtig, op papier worden eerste

aantekeningen gemaakt en de ver-
dachten worden op sociale media
opgespoord. Er zijn direct enkele
potentiële daders, onder wie beste
vriendin Laura, ex-vriendje Sem en
schoolvriend Daan. 
Rik (12), die in de eerste klas van het
vwo zit, is behoorlijk onder de in-
druk van het spel. ,,Ik vind het heel
interessant om te zien hoe de politie
te werk gaat’’, zegt hij. ,,Ze nemen
het echt serieus, dat vind ik wel een
prettig idee.’’ Zelf heeft hij nog
nooit met sexting te maken gehad.
,,Ik wist niet dat mensen van mijn
leeftijd al naaktfoto’s maken en dat
rondsturen. Ik heb het gelukkig nog
nooit meegemaakt en ik zou het ook
nooit doen.’’ 
Hij is best voorzichtig online, vindt
hij zelf. DM’en, privéberichten naar

elkaar sturen, doet de 12-jarige al-
leen met bekenden. ,,Ik heb al mijn
accounts op privé staan. Zo kan ik
zelf bepalen wie mij mag volgen en
mijn foto’s kan zien.’’ Wat de 12-jari-
ge Rik zou doen als een foto van een
vriendin zou worden verspreid? ,,Ik
zou haar helpen en zorgen dat ze
nog wel gewoon naar school durft.
Zij kan er niets aan doen.’’
De leerlingen mogen na elke video
kiezen hoe ze verder gaan. ,,Willen
jullie nu het verhoor van Sem of van
Daan horen?’’ Tussendoor bespre-
ken de politieagenten met de kinde-
ren wat ze hebben ontdekt. Zo ver-
denkt fictief persoon Sem zijn
vriend Daan van het hacken van
WhatsApp. Een van de Pieter Groen-
leerlingen zoekt direct uit of dat
mogelijk is. ,,Hier staat dat het niet

kan!’’ roept ze. ,,Maar er zijn ook an-
dere manieren. Jullie kijken toch
weleens in elkaar telefoon? Een foto
doorsturen is dan zo gebeurd’’, ant-
woordt politieagent Oude Veldhuis.

Geen bewijs
Een leven kan door sexting behoor-
lijk worden verziekt, blijkt uit de
voorlichting die de kinderen in een
tweede lesuur krijgen van Bureau
Halt en het Welzijnskwartier.
Slachtoffers krijgen geregeld te ma-
ken met depressie, schaamte, angst
en pesterijen. De scholieren worden
ook gewezen op andere gevaren op
het internet: een volwassene die
zich online voordoet als een ander
(grooming) en het afpersen van ie-
mand met pikante beelden die van
hem of haar zijn gemaakt (sextorti-

on). ,,Ik had nog nooit van die din-
gen gehoord’’, zegt scholier Rik. ,,Ik
heb echt geleerd dat je moet oppas-
sen. Een foto maken is één ding,
maar doorsturen moet je al hele-
maal niet doen.’’
Het spel ’Shitzooi’ heeft vier moge-
lijke uitkomsten, afhankelijk van de
keuzes die de ’rechercheurs’ tijdens
het politieonderzoek maken. Eén
daarvan is dat de tieners wel weten
wie de video heeft verspreid, maar
dat ze geen bewijs hebben. Dat be-
wijs is wel nodig om iemand te kun-
nen straffen, wordt door de agenten
benadrukt. ,,Zo leren we ze ook dat
de politie niet elke zaak kan oplos-
sen. We hopen dat ze daardoor nog
meer de gevolgen inzien’’, aldus
Den Butter. Zijn collega Oude Veld-
huis.: ,,Eigenlijk zijn kinderen die

nog niet op internet zitten onze be-
langrijkste doelgroep. Hoe eerder
wij ze voorlichten, hoe beter. Wat ve-
len niet beseffen is dat het strafbaar
is om een naaktfoto of -video van
een minderjarige op je telefoon te
hebben staan. Dat wordt gezien als
kinderporno.’’ Gelijk wissen dus, is
zijn boodschap aan de pubers. 
Het Mobile Media Lab staat vandaag
en morgen nog bij de locatie Pieter
Groen. ,,Het zou prachtig zijn als
ook andere gemeenten met dit spel
aan de slag gaan’’, zegt Den Butter.
,,Sociale media is booming. In plaats
van reguliere voorlichting geven
over sexting en andere gevaren van
internet, hebben we nu ook een spel
dat zich afspeelt in de digitale we-
reld waarin jongeren zich begeven.
Dat spreekt ze echt aan.’’ 

Brugklassers van het Andreas College spelen in het Mobiele Media Lab van de politie het mediaspel ’Shitzooi’. FOTO TACO VAN DER EB

’Rechercheurs’ van het Andreas College speuren naar dader die naaktbeeld  van scholiere online heeft gezet

Sextingzaak oplossen in  virtueel spel

Katwijk � Wie heeft er weleens een
seksueel getinte foto doorgestuurd
gekregen via WhatsApp? Van de
veertien brugklassers steekt één
leerling van het Andreas College in
Katwijk zijn vinger in de lucht. Hoe-
wel dat in deze digitale tijd ’weinig’
lijkt, is elke keer dat dat ongewenst
gebeurt er een teveel, vindt politiea-
gent Huibert den Butter. ,,Wekelijks
maakt iemand op het politiebureau
in Katwijk melding van sexting of
cyberpesten. Huisartsen zien steeds
vaker inwoners die als gevolg daar-
van psychische klachten hebben. De
jeugd geeft zich door sociale media
letterlijk steeds bloter. Het is een se-
rieus probleem. Niet alleen in Kat-
wijk, maar in heel Nederland.’’ 

Om de opritten ongelijkvloers te
kunnen oversteken wordt over een
lengte van 500 meter een verdiepte
bak aangelegd voor de fietsers.
De aanleg van de fietsroute gaat
daarmee dwars door de knoop Lei-
den-West, die de komende jaren vol-
ledig op de schop gaat voor de aan-
leg van de Rijnlandroute. Door de
ingreep gaat die klus ruim een jaar
langer duren. Vandaag buigt het
provinciebestuur zich over het plan.

Het fietspad valt nogal prijzig uit,
met name door de ingewikkelde
kruising van de A44 ter hoogte van
de aansluiting met de Plesmanlaan.

Ruim 15 miljoen voor snelfietspad
Leiden � De provincie Zuid-Hol-
land is bereid maximaal 15,6 miljoen
euro uit te trekken voor de aanleg
van de snelfietsroute tussen Leiden
en Katwijk. Het geld komt bovenop
de 6,8 miljoen die de provincie en de
gemeente Leiden eerder al apart
hebben gezet voor het project.

Alieke Hoogenboom 
a.hoogenboom@hollandmediacombinatie.nl

Zo valt te lezen op de website van
de Esports Game Arena, dat de
competitie na de zomer, in samen-
werking met SERA en Alphens.nl,
gaat organiseren.
Vertegenwoordigers van ARC, Al-
phense Boys, AVV Alphen, Alphia,
Bernardus, BSC, Zwammerdam,
Hazerswoudse Boys, Aarlander-
veen, Floreant en VV Koudekerk

zullen in de zogenaamde SERA
eDivisie de strijd aangaan om het
virtuele kampioenschap in het
computerspel FIFA 18 Ultimate
Team. 
,,Als je ziet hoe populair de eDivi-
sie Eredivisie is, dan kan een com-
petitie in Alphen aan den Rijn na-
tuurlijk niet achterblijven”, vertelt
Jurre van Eyndhoven, medewer-
ker Alphens.nl en SERA, op het di-
gitale thuis van het in oktober vo-
rig jaar geopende gameparadijs in
de Raadhuisstraat. 
,,Het is echt iets van deze tijd en
een mooie uitbreiding van het be-
staande voetbalaanbod, waar de
focus ligt op de jongeren. We zijn
blij dat alle clubs positief reageer-

den. Voor de jeugd is het mooi dat
zij straks in de eigen clubkleuren
van bijvoorbeeld VV Koudekerk de
club kunnen vertegenwoordigen
binnen de gemeente.”
Alle deelnemers aan de eDivisie
dienen verbonden te zijn aan de
vereniging die ze vertegenwoordi-
gen. Op korte termijn zullen in de
kantines van de clubs eerst voor-
rondes georganiseerd worden.
Daarbij gaan de leden onderling
uitmaken welke drie vertegen-
woordigers gaan strijden om het
kampioenschap van Alphen aan
den Rijn. 
Voor de liefhebbers zijn de compe-
tiewedstrijden live te volgen via
Twitch en Alphens.nl.

Alphense club vormen eDivisie
Robert Toret

Alphen aan den Rijn � In navol-
ging van Ajax, Feyenoord en PSV
krijgen ook de clubs uit de ge-
meente Alphen aan den Rijn hun
eigen eSporters die de vereningin-
gen gaan vertegenwoordigen in
een virtuele voetbalcompetitie.

Overlast
Het Leefbaarheidsfonds Schiphol geeft geld aan personen en
projecten in het gebied waar de meeste overlast is. In Zuid-Holland
zijn dat Alphen aan den Rijn, Teylingen, Oegstgeest, Kaag en Braas-
sem, Lisse, Nieuwkoop en Noordwijkerhout.
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