CASE 1. //Dode hoek//
Mijn zus is
Leiderdorp.
nauwlettend
overeind te
bouwplannen

raadslid voor Groenlinks in de gemeente
Dit verklaart waarom ze de lokale natuur
in de gaten houdt. Om elke grasspriet
kunnen houden duikt ze diep in alle
die het gemeentehuis passeren.

Zo ontstond er gesteggel over een stuk grond vlakbij de
A4, ongeveer 100 meter ervan af. Ooit stond er op die
grond een dorpsschooltje en later een buitenzwembad,
vertelt mijn zus. Wij hebben die plek nooit zo gekend.
Het is al tientallen jaren niks meer. Een soort dooie
hoek in het dorp. Totdat daar ineens het plan kwam om er
een nieuwe school op te bouwen. Een plan dat al snel
onmogelijk bleek, omdat de grond te dicht bij de A4 ligt.
Wetgeving bepaalt dat dit te grote gezondheidsrisico´s
met zich meebrengt voor de schoolgaande kinderen.
Een paar weken later verhuist Ayoub naar het azc in
Rijswijk. Ik bracht hem. Bij Leiderdorp de A4 op, 12
kilometer rechtdoor en de afslag na Den Haag eraf. Heel
makkelijk te vinden aldus Google maps, het ligt immers
aan de snelweg.
We parkeren de auto en stappen uit. Op het
parkeerterreintje worden we bijna aangereden door een
groep kinderen en vrouwen die fietsles krijgen. De
fietsleraar schreeuwt om over het geraas van de A4 heen
te komen. Het is niet alleen het geluid, ik kan de A4 ook
ruiken. Hè jakkes.
Ayoub en ik “checken in” en worden naar zijn
containerhuisje gebracht. Daar ontmoeten we zijn nieuwe
kamergenoot. Een kleine Afghaanse jongen die er al
maanden woont. Ayoub vraagt hoe het azc is, hoe het hem
bevalt en of hij ergens rekening mee moet houden? De
jongen vertelt dat het overdag prima te doen is, alleen
in de avond wordt hij nogal eens wakker door een trein.
“Een trein?”

Haaks op de A4 blijk een spoorlijn te lopen van niet één
rail maar vier. Het azc ligt tussen de A4 en de spoorlijn
ingeklemd.
Ayoub leert in de weken erna zijn medebewoners beter
kennen. De mensen die zijn gehuisvest aan de
´spoorlijnkant´ kampen met klachten. Tussen de bewoners
bevinden zich getraumatiseerde mensen,
oorlogsslachtoffers. Kinderen. Ik hoef vast niet
uitleggen wat het geluid van een denderende trein en het
getril van je bed oproept...
Weetje wat ik me afvraag, waarom hebben we voor deze
vluchtelingen geen beter bestemmingsplan? Hoe halen we ze
uit de dode hoek van de gemeente Rijswijk?

