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Leiden ✱ Wie vanochtend vanaf
half elf een kijkje neemt bij de
buitenvijver in de Leidse Hortus
botanicus, treft daar een vreemde
eend in de bijt. Vissenonderzoekster Aaf Verkade - bekend van Blik
Onderwater in Leiden - ligt er dan
naast de goudkarpers en de enige
koi van de hortus in het water. Ze
is bezig met een ’smoelenboek’ van
de vissen - een verzameling portretten - en kijkt en passant ook
naar de andere dieren die in de
vijver hun onderkomen hebben
gezocht.
Na een eerste snorkelsessie krap
een week geleden zijn de vissen en
de onderzoekster goed aan elkaar
gewend. De grote exemplaren
hebben allemaal een naam gekregen. De koi heet voortaan Clown.
De goudkarpers luisteren naar
namen als Blessyou, Orange, Stripes, Whitespots, Copper, Greyjohn
en Beluga. Als Verkade heel rustig
in het water ligt, komen de dieren
tot vlak voor haar duikmasker
poolshoogte nemen. Ze laten zich
geduldig portretteren. ,,Fantastisch’’, zegt de vissenonderzoekster.
,,De eerste die me opzocht was
Clown maar ook de anderen zoeken inmiddels toenadering. Als ze
even niet gefocust zijn op eten, dan
komen ze zó op je af. Vooral Stripes.’’ Ze komen zo dichtbij, dat
Verkade de karperluizen die de
vissen bij zich dragen kan zien
lopen. ,,Wat later op de dag krijgen
ze er echt last van, dan gaan ze
schuren aan de voet van het beeld,
dat in de vijver staat. Ik ben altijd
nieuwsgierig naar zulk gedrag’’,
zegt ze. ,,Wat ook leuk is om te
zien, is hoeveel variaties er rond
zwemmen. Niet alleen in kleur. De

Aaf Verkade heeft vanaf de kant contact met de driekleurige koi Clown en
één van de goudkarpers. Close-up (inzetjes) portretten van de witte Stripes
(links) en Greyjohn (rechts, met boven
water Nick).
FOTO’S LEIDSCH DAGBLAD & AAF VERKADE

volwassen karpers zijn allemaal of
geschubd of glad. In de school met
jonkies, die hier ook zwemt, zie
visjes die van boven en van onder
glad zijn en in het midden een
paar rijen schubben hebben.’’
Verkade krijgt bij het project veel

hulp van haar vaste vrijwilligers
uit Havenwijk-Zuid, waar het
project Blik Onderwater in Leiden
begon: de jongens Nick Noest en
Denzell Ezeh. Als ze even kunnen,
zitten ze in de hortus aan de kant,
om Aaf te assisteren.

Alle inspanningen van de drie
moeten uiteindelijk leiden tot een
mooie bijdrage van Blik Onderwater aan de Aquahortus, een grote
tentoonstelling in september in de
Leidse hortus met bijna 400 grote
en kleine aquaria en terraria.

Leiderdorp ✱ De advocaat van Jalal
O. - de verdachte van een dodelijk ongeval op 15 november op de A4 ter
hoogte van Leiderdorp - probeerde
haar cliënt gisteren tevergeefs vrij te
krijgen uit voorarrest. De rechtbank
vond dat geen goed idee. ,,Alleen al
vanwege het vluchtgevaar doen we
dat niet’’, klonk het beslist. O. zit in
elk geval tot september vast, als de
rechtbank de strafzaak behandelt.
De 25-jarige man uit Haaksbergen
koos eerder tot twee keer toe het hazenpad. Na het ongeval op de A4 was
hij eventjes gestopt om vervolgens
snel de plek van het ongeluk te verlaten. Maar de Range Rover, die hij had
geleend, was bij het ongeluk een kentekenplaat verloren waardoor het
voor de politie niet zo moeilijk was
om hem op te sporen. De tweede keer
dat de man vluchtte was in mei. Hij
was een dag vrij gelaten uit het Huis
van Bewaring, vanwege het overlijden van een oom. Op 18 juni werd hij
op verzoek van Nederland in Spanje
aangehouden.
O. zei gisteren dat hij zeker van plan
was geweest om voor de rechter te
verschijnen. ,,Toen ik werd aangehouden, was ik op de terugreis van de
begrafenis in Marokko.’’ Waarom hij
was gevlucht? ,,Omdat ik door alle
gebeurtenissen, het ongeluk, baan
weg, huis weg, oom overleden, zo’n
klap had gekregen. Ik wilde mijn
oom zelf in Marokko begraven.’’
Volgens de officier van justitie klopt
van die verklaring niks. Zij verklaarde dat de verdachte in Spanje de
bloemetjes buiten zette, terwijl de
bedroefde familie van het 66-jarige
slachtoffer uit Rotterdam nog in diepe rouw verkeerde. Spanje leverde
man vrijdag uit. Omdat zijn advocate
door de vluchtpoging de zaak nog
niet met hem had besproken, is de
inhoudelijk behandeling uitgesteld.

De Kopermolen is nu ’aan de beurt’
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Loman Leefmans
Leiden ✱ Nu de opknapbeurt van
winkelcentrum Stevensbloem eindelijk is begonnen, is het de beurt
aan de Kopermolen. Dat vindt de
PvdA die een voorstel gaat doen om
30.000 euro te reserveren. ,,Als aanzetje’’, aldus duo-raadslid Erica de
Leeuw.
Tussen de eerste opknapschetsen en
de daadwerkelijke renovatie van de
Stevensbloem zit bijna een heel decennium. Eind vorige maand is het
werk bij het winkelcentrum in de
Stevenshof eindelijk van start gegaan, voor de PvdA het juiste moment om de aandacht nu naar de Kopermolen te verschuiven. Ook dit
winkelcentrum kan wel wat herinrichting gebruiken, menen de sociaal-democraten.
Vijf maanden geleden nog, tijdens

Aanzetje voor
opknapbeurt
van 30.000 euro
een bewonersavond, klaagden veel
Merenwijkers over de Kopermolen.
Het was er troosteloos, met veel
leegstand, en een aanzienlijk deel
van de klagers ging zelfs liever naar
de Leiderdorpse Winkelhof om
boodschappen te doen. Vorm Vastgoed, eigenaar van de Kopermolen,
opperde toen al omvangrijke opknapplannen. Een nieuw dak en het
rechttrekken van de ’kronkelige
poot’ liggen in de planning. ,,En
vooral veel meer parkeerplaatsen’’,

De Kopermolen.
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zo meldde Gert-Jan Vlug van Vorm
Vastgoed toen.
Voor de parkeerplaatsen heeft Vlug
de gemeente nodig en de onderhandelingen daarover lopen nog. De
PvdA wil niet dat een dergelijk spel
van loven en bieden ervoor zorgt dat
de renovatie van de Kopermolen ook

jaren gaat duren zoals bij de Stevensbloem. ,,Daarvoor dient ook
ons voorstel, om nu alvast budget
opzij te zetten’’, aldus De Leeuw.
De ’troosteloze’ Kopermolen kreeg
onlangs nog een enorme opsteker.
In een groot regionaal onderzoek
scoorde het winkelcentrum bovengemiddeld. Dat had met de aanwezigheid te maken van drie supermarkten en veel potentiële klanten.
Maar die moeten er dan wel komen
winkelen en een ’betere buitenruimte’ kan daarbij helpen, zo stelt
de PvdA. Want het is er nu rommelig
en versteend, terwijl diverse verkeersstromen in de omgeving niet
veilig zijn. Als de Kopermolen eenmaal op de politieke agenda staat,
wat is dan het volgende wijkwinkelcentrum? De Leeuw: ,,Het beste zou
natuurlijk zijn als er daarna geen
lijst meer is.’’

