
!!Ik krijg weer ruimte in mijn hoofd.
Het is fijn om mijn aandacht weer
op iets anders te kunnen vestigen

De in Oekraïne geboren en getogen arts Tamara Rybak
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Verheijen zegt dat tijdens een van de
rondleidingen deze zondag. Het is
vandaag een van de activiteiten in
het Energiepark op deze ’dag van de
verhalen’ van Leiden European City
of Science 2022.

De bouwvallig uitziende water-
gasfabriek en het naastgelegen re-
gulateursgebouw dateren van 1905
en 1902. ,,Het terrein is nu nog van
de gemeente’’, vervolgt Verheijen.
,,Als Leiden dit jaar de gebouwen
verkoopt aan de ontwikkelaar, dan
kunnen we verder plannen. We zit-
ten nu nog in de fase van de waarde-
bepaling.’’

De ontwikkelaars Guido Winkler
en Iemke van Dijk van EST art foun-
dation maakten samen met de archi-
tect plannen voor de nieuwe be-
stemming van de gemeentelijke
monumenten. Zo wordt het oude
ketelhuis in de fabriek omgetoverd
tot theater. Ook komen er atelier- en
tentoonstellingsruimtes, een kook-
studio, bibliotheek en horeca. In het
regulateursgebouw komt in elk ge-
val een ijssalon.

Spoorlijn
Verheijen zit vol met ideeën, zoals
het op de een of andere manier in
herinnering brengen van de spoor-
lijn die er lag voor de aanvoer van
steenkool en cokes. ,,Hoe fantastisch
zou het zijn als er een opstapbootje
in de Maresingel komt?’’, wijst hij
op het water pal langs het industri-
eel erfgoed.

Er zijn meer verhalen op het Ener-
giepark te beluisteren. Bijzonder is
dat van John Rip (40). Hij was een
tijdje dakloos, klopte aan bij de
eveneens op het Energiepark gele-
gen daklozenopvang De Binnenvest
en met dank aan een ervaringsdes-
kundige kwam hij er weer bovenop.

Rip zit samen met medewerker

Rob Verdoorn al een uur klaar in het
nabij gelegen Stadsbouwhuis als de
eerste bezoeker verschijnt: de ver-
slaggever. Kennelijk schortte er iets
aan de publiciteit voor deze dag,
want aan zijn verhaal ligt het niet.
Rip vertelt over zijn trieste verleden
dat begon toen hij op zijn 18e zijn 14
jaar oudere moeder plotseling ver-
loor. Hij kwam op straat, raakte ver-
slaafd aan de drugs, ging dealen om
zijn verslaving te kunnen betalen.
Op een gegeven moment gaf zijn
oma hem onderdak, maar ook dat
ging niet goed. ,,Ik stal bij haar om
aan drugs te kunnen komen.’’

Inmiddels heeft Rip zijn leven
weer aardig op de rit, woont in Hil-
legom en hij verzorgt presentaties
onder meer op scholen. Het is zijn
missie om anderen te waarschuwen.
Al zes jaar is hij clean. Nu volgt hij
een opleiding om als ervaringsdes-
kundige anderen bij de Binnenvest
te helpen. Helaas is zijn oma al een
poosje overleden. Dat het weer goed
gaat, heeft ze niet meegekregen,
zegt hij met een spijtige blik.

Rustig
Er druppelen nog enkele bezoekers
binnen, maar verder blijft het rustig
op de verhalendag, erkent ook ’stad-
maker’ Janine Mol van de organisa-
tie. ,,Elke maand gaan we activitei-
ten organiseren, omdat we het Ener-
giepark levendiger willen maken. 22
mei, 16 juni, 24 augustus en 10 sep-
tember in elk geval. Vandaag was de
eerste keer. Misschien moet het nog
bekender worden.’’

Van watergasfabriek tot ex-drugsverslaafde: verhalen brengen het Leidse Energiepark tot leven

marieta kroft

Verhalen brengen Energiepark tot leven
Leiden " Nog een jaar of drie en
dan hoopt architect Jelle Verhei-
jen dat de restauratie van de oude
watergasfabriek en het ernaast
gelegen regulateursgebouw in
volle gang is.

Bezoekers hangen aan de lippen van Jelle Verheijen tijdens de rondleiding in en omdewatergasfabriek.FOTOHIELCOKUIPERS
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Leiden " ’In sommige wijken
bracht nog niet eens een kwart van
de kiesgerechtigden een stem uit’. In

Leiden stokte bij de recente verkie-
zingen het opkomstpercentage op
54 procent. Dat is volgens Vos ’histo-
risch laag’, al weet hij dat niet zeker.
In ieder geval was het vier jaar gele-

den nog 57 procent, ook al niet een
percentage om als lokale overheid
trots op te zijn.

Uit een onderzoek van Ipsos blijkt
volgens Vos dat veel inwoners geen
vertrouwen hebben in de lokale po-
litiek. ’Een veeg teken’, vindt de
voorman van PS.

Andere onderzoeken wijzen uit
dat plaatsgenoten met een lage op-
leiding, inwoners met een beschei-
den inkomen, jongeren en etnische

minderheden het minst vaak een
stem uitbrengen. ’Opzienbarend is
bovendien dat de opkomst onder
vrouwen dertien procent lager was
dan onder mannen.’

Afspiegeling
Hoewel het een landelijk beeld be-
treft, wil Vos dat het stadsbestuur er
in Leiden iets aan gaat doen. Anders
dreigt de mening en politieke voor-
keur van een grote groep stadsgeno-

ten ondergesneeuwd te raken. De
samenstelling van de gemeenteraad
bijvoorbeeld, is met een lage op-
komst geen goede afspiegeling van
de werkelijke politieke verhoudin-
gen in Leiden. Daarom besluit Vos
met de vraag ’Wat gaat het college
doen om burgers die dreigen af te
haken weer bij de gemeentepolitiek
te betrekken, en is het college bereid
om met een actieplan te komen?’

POLITIEK Na ’historisch lage’ opkomst verkiezingen: gemeenteraad geen juiste afspiegeling

’Lage opkomst opkrikken’

Loman Leefmans

Wat gaat het stadsbestuur doen om de lage op-
komst bij verkiezingen op te krikken. Dat is de vraag
die fractievoorzitter Thijs Vos van Partij Sleutelstad
(PS) stelt in een brief.


