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Niet ieder mens is handig, dus het is goed
dat er vakmensen zijn. Lieden, die goed

en eerlijk advies geven waardoor de qua handi-
ge handjes minder bedeelden op dees’ aard
ook kunnen genieten van bijvoorbeeld goed
doorlopende leidingen. Bij ons kwam er een
lelijke putlucht uit de afvoer in de douche.
Ook het water wilde maar moeizaam weglo-
pen. Drie rioolboeren hadden we over de vloer:
er werd woest ontstopt met een plummer, er

werd in de leiding gepeurd en er daalde zelfs
een cameraatje in af. Vergeefs, echter.
Ook zochten we steun bij de Doe het Zelver.
’Gooit u er maar HG in’, zei de een. Dat deden
wij dus. Omdat het niet hielp, wandelden wij
binnen bij een volgende bekwame vakman.
Die kon zichzelf nog net staande houden aan
de toonbank toen hij hoorde wat wij in de
leiding gegooid hadden. ’HG! Neeeee, dat
moet u nooit doen!’ En vervolgens werden we

gewezen op ’echt een goed middeltje’. Omdat
ook dat niet hielp, zochten we steun en begrip
bij weer een andere bouwmarktman. Die zocht
huilend van het lachen zijn collega’s in het
magazijn op. Foei foei, dat was lachen. ’Meneer
had dat er toch zeker niet echt ingegooid?’
Jawel, dat had meneer wel gedaan.
Inmiddels hebben we het gevoel dat we zijn
terechtgekomen in de serie ’Twaalf deskundi-
gen, dertien oplossingen’.

60 seconden Arie Bergwerff ✱ stadsredactie@haarlemsdagblad.nl

Verstopping

Het doek voor De Rijwieltrust valt
op 1 juni, omdat stoppen nou een-
maal een keertje moet. ,,Als je straks
met een rollator achter de toonbank
staat, dan ben je te laat. Nu zijn we
nog vitaal’’, zegt Leendert. ,,Klanten
vinden het heel erg. Ze zeggen: Wat
moet Haarlem zonder De Rijwiel-
trust?’’. 
Jaren eerder stoppen was volgens
het paar niet aan de orde. Leendert:
,,We waren er niet aan toe. Ik heb al-
tijd gezegd: ik ga tot mijn zeventig-
ste door. Dat is iets langer gewor-
den.’’

Wilt u een dropje?
Binnenstappen bij De Rijwieltrust
voelt als een warm bad. Geen vraag
over de fiets is te gek voor het vrien-
delijke echtpaar. Op technisch ge-
bied zijn de twee aan elkaar ge-
waagd. Daarnaast heeft ieder zijn
specialiteit. Zo is Truus een kei in
het bevestigen van fietstassen, aldus
Leendert. ,,Als een tas niet goed zit,
lopen de punten in de spaken.’’
Truus: ,,Een schuivende tas: dat is
ergernis.’’
Een fietshelm aanmeten, kan ze vol-
gens haar man ook al zo goed. Leen-
dert: ,,Dan kijkt ze héél precies en
stelt ze hem af.’’ Bij het verlaten van
de winkel komt steevast de snoep-
trommel tevoorschijn en klinkt de
vraag: ’Wilt u een dropje?’ Truus:
,,Voor mensen die geen drop lusten
hebben we zuurtjes en hartjes.’’
De Rijwieltrust is al sinds 1919 een
instituut in Haarlem. Bijna vijftig
jaar geleden kwam de zaak in han-
den van het echtpaar Rietveld.
Sindsdien is er weinig veranderd
aan het interieur met de ladenkas-
ten. Klanten kunnen er terecht voor
fietsonderdelen, tot het kleinste
moertje aan toe, maar ook voor ac-
cessoires als regenkleding, stoeltjes
en fietstassen. Daarnaast verkoopt
het echtpaar lampjes en schakelaars
voor thuis. ,,Als niemand het heeft,
dan heeft de Rijwieltrust het wél’’,
gooit Leendert er een slogan uit. 

Neem nou de collectie wielen. ,,Een
ander heeft drie, vier soorten. Wij
hebben er wel veertig. En als ik iets
niet op voorraad heb, dan zorg ik dat
het er komt. Al moet er geld bij.’’ 
Tot een jaar of zes geleden verkocht
het echtpaar ook fietsen, zij het op
bescheiden schaal. ,,Maar dat is weg-
geëbt’’, zegt Truus. Het lukte vol-
gens haar niet meer om klanten er-
van te overtuigen dat ze beter bij

haar een degelijke fiets konden ko-
pen dan elders een goedkoop exem-
plaar dat minder lang meegaat.
,,Dan voel je je zo onmachtig.’’
Het pand is verkocht. Wat erin komt
weet het echtpaar Rietveld niet.
Geen nieuwe Rijwieltrust in elk ge-
val. Leendert: ,,Er was een tijdje te-
rug wel iemand die de zaak wilde
voortzetten. Maar die kreeg het niet
rond met de bank.’’

De zaak loslaten kost nu geen moei-
te meer. Stapje voor stapje is het
echtpaar Rietveld aan het idee ge-
wend geraakt. Dat proces begon drie
jaar geleden, met de verhuizing van
de boven de zaak gelegen woning
naar een appartement in Haarlem-
Noord. ,,Toen we hier nog woonden
was je eigenlijk altijd met de zaak
bezig. Dan ging je in je vrije tijd toch
vaak weer naar de werkplaats.’’ Met

de twee kinderen was het destijds
reuze handig om dichtbij de zaak te
wonen. Op werkdagen speelden de
kleintjes achterin de winkel, in de
box. 
,,We gaan straks een nieuwe fase in’’,
zegt Truus. Het echtpaar wil vaker
gaan fietsen - ,,nee, niet elektrisch,
zolang het kan op eigen kracht’’ - en
meer van Nederland zien. 
Onder één dak bijna vijftig jaar sa-

menwerken, dat zou menig stel op-
breken. ,,We verschillen wel eens
van mening, maar we hebben nooit
ruzie’’, zegt Leendert. ,,Ruzie ma-
ken is energie verspillen’’,vindt
Truus.
Leendert: ,,Als je de hele dag samen
bent heb je s’avonds geen smeuïge
verhalen, nee. Maar dat is niet erg.’’
Truus: ,,Soms is niks zeggen ook
goed.’’

Rijwieltrust: instituut verdwijnt 

Het echtpaar Rietveld werkt al vijftig jaar samen in de winkel. Zonder ruzie. FOTO UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER

Haarlem ✱ Banden, zadels, spaken.
Alles gaat weg voor de helft bij De
Rijwieltrust in de Zijlstraat. Toch
willen Leendert (72) en Truus Riet-
veld (70) het beslist geen ’ophef-
fingsuitverkoop’ noemen. ,,Anders
lijkt het net of we failliet zijn’’, zegt
Truus. ,,We stoppen gewoon.’’

Judy Nihof
j.nihof@hollandmediacombinatie.nl

Op 1 april verschijnt Boerdams boek
met tips en recepten: ’De hippe ve-
getariër’. Zo heet ook haar succes-
volle blog, waarmee ze in 2013 start-
te. Twee van de vijf Haarlemse vege-
tarische hotspots uit haar boek wil
Boerdam alvast verklappen: restau-
rant De Nieuwe Koningin en Blen-
der. ,,De Nieuwe Koningin heeft een
heel leuk concept, met allemaal klei-
ne gerechtjes. Het is geen vegeta-
risch restaurant, maar ze hebben er
hele leuke vegetarische opties.’’
Blender blinkt volgens haar in de ca-
tegorie ’ontbijt’, vanwege de verse
yoghurt met verschillende toppings
om uit te kiezen. ,,Past helemaal in
de trend van lekker en gezond.’’
Boerdam is blij dat steeds meer res-
taurants de vegetariër serieus ne-
men, en veel koks met creatievere
gerechten voor de dag komen dan de
geijkte salade met geitenkaas of een
paddenstoelenrisotto. ,,Het is veel
slechter geweest’’, zegt Boerdam.
,,Er zit een enorme stijgende lijn in,

al is bij veel restaurants nog verbete-
ring mogelijk.’’
Op haar negende besloot Boerdam
vlees van haar menu te schrappen.
Al etend van haar bord pasta bolog-
nese - notabene haar lievelingseten -
ging de knop om. ,,Ik zag het gehakt
opeens als stukjes dode koe. Ik wilde
geen dood dier eten.’’ In haar stu-
dententijd at ze vleesloos, maar te
vet omdat ze niet goed oplette. ,,Ik
kwam best aan. Dat ergerde me zo
dat ik me ben gaan verdiepen in ge-
zond en lekker vegetarisch eten. Zo
is mijn blog ontstaan.’’ Van alleen
dat blog zou ze naar eigen zeggen

kunnen leven, maar daar kiest ze
niet voor. Haar baan als voedingsex-
pert voor een internationaal com-
municatiebureau - ze geeft adviezen
aan voedingsbedrijven - wil ze niet
opgeven. ,,Ik wil mezelf graag op
meerdere vlakken uitdagen. Het is
heel inspirerend en interessant om
bezig te zijn met externe partijen.’’
Hoewel ze in Amsterdam woont en
werkt, blijft Haarlem trekken. ,,Het
is nu nog iets te vroeg om terug te
gaan, maar stel dat ik een gezin
krijg, dan is Haarlem nummer 1 om
weer te gaan wonen.’’

Op 21 april komt Boerdam naar res-
taurant Staal in Haarlem voor een
‘Eat and Read’ in samenwerking
met boekhandel H. de Vries. ,,Dan
wordt er een driegangendiner ge-
kookt uit mijn boek.’’

Na blog, nu boek van hippe
vegetariër Isabel Boerdam
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Judy Nihof

Haarlem ✱ Haarlem mocht niet ont-
breken in het boek van ’hippe vege-
tariër’ Isabel Boerdam. In veertien
Nederlandse steden zocht de blog-
ger telkens naar vijf plekken waar je
lekker en gezond vleesloos kunt
eten. In Haarlem, waar ze opgroeide
en op het Stedelijk Gym zat, vond de
25-jarige Amsterdamse met gemak
een reeks ’hotspots’. ,,Het was lastig
om er vijf te kiezen.’’

Op voorhand, zo’n onderwijsinstel-
ling kun je zonder meer een aan-
winst voor de stad noemen. Einde-
lijk een universitaire onderwijsin-
stelling in Haarlem met een heuse
campus er bij. Je kunt je echter
afvragen of de Koepel daarvoor
nou de aangewezen plek is.
Het college en wethouder vastgoed
Jeroen van Spijk (D66) menen van
wel. Er wordt nadrukkelijk voorge-
sorteerd op deze nieuwe invulling.
De bestuurders zijn daarvoor be-
reid tot een uitzonderlijke stap:
daar waar de gemeente druk doen-
de is om vastgoed te verkopen wil
het nu dit miljoenen kostende
gevangeniscomplex overnemen
van het Rijksvastgoedbedrijf. Met
de bedoeling het meteen door te
verkopen aan de Stichting Panopti-

con die er onder meer een Univer-
sity College wil onderbrengen.
Maar er zijn nog tien partijen die
serieuze belangstelling hebben
getoond voor de aankoop van de
Koepel. Over wie die partijen zijn
hult het Rijksvastgoedbedrijf zich
in stilzwijgen, laat staan dat er een
glimp valt op te vangen van de
ideeën die deze kandidaten hebben
met het monumentale complex.

Buitenspel
Deze partijen, waaronder naar
verluidt de grote ontwikkelaars en
bouwers in Nederland, lijken op
voorhand al buitenspel te staan als
het Rijk instemt met de door de
gemeente voorgestelde verkoop-
constructie. Dat is jammer, want
dan weten we niet wat zij van plan
zijn met het complex. Welke kan-
sen laat Haarlem hier dan liggen?
Een casino, dat al zo lang op het
wensenlijstje van de gemeente
staat, een prachtige markthal on-
der het koepeldak?

De grote wens van de gemeente is
om het nu gesloten bolwerk open
te breken. Niet alleen door letter-
lijk gaten in de muren rond de
gevangenis te maken, maar vooral
door hier een bestemming moge-
lijk te maken die het gebied bij de
binnenstad moet gaan trekken. Het
gebied moet voor elke Haarlemmer
toegankelijk worden en aantrek-
kingskracht krijgen. Een toe te
juichen voornemen natuurlijk. De
vraag is echter of dat met een Uni-
versity College met zo’n vijfhon-
derd studenten op een campus en
een hotel kan worden bereikt. Er
zal geen hek om staan, het gebied
zal grotendeels openbaar toegan-
kelijk zijn, maar wat heeft een
gemiddelde Haarlemmer te zoeken
op het terrein van een campus of
een hotel? Is dit de levendigheid
die de gemeente in dit deel van de
vergrote binnenstad voor ogen
heeft? De kans om de Koepel een
invulling te geven waar de hele
stad wat aan heeft dient zich maar
een keer aan!

Henk Geist

Wil de stad een University
College in de Koepel?
Het Haarlemse college van B en W
en de gemeenteraad zijn er ogen-
schijnlijk al uit. Er is een duidelij-
ke voorkeur voor de nieuwe be-
stemming van de voormalige Koe-
pelgevangenis in Haarlem-Oost.
Hier moet een University College
komen in combinatie met onder
meer een hotel.

Haarlem ✱ Een dronken fietser is
dinsdagavond opgepakt door de po-
litie vanwege het vernielen van een
autospiegel. Hij deed dat in bijzijn
van zijn tweejarige dochtertje. De
politie heeft voor haar een zorgmel-
ding gedaan bij Veilig Thuis. Het
conflict ontstond toen de man mid-
den op de weg fietste, waarop een
automobilist hem toeterend duide-
lijk maakte dat ze er niet langs kon. 

Dronken man in
Noord aangehouden

Haarlem ✱ De hulpdiensten zijn
woensdag in actie gekomen nadat er
brand was uitgebroken in een wo-
ning in de Voorzorgstraat in de
Leidsebuurt. In de gang ontdekte de
bewoner van het pand rook waarop
hij de hulpdiensten alarmeerde. De
brandweer en elektriciteitsbedrijf
Liander zijn een onderzoek gestart.
De straat was door de werkzaamhe-
den minder goed bereikbaar.

Brand in Haarlemse
Voorzorgstraat

Haarlem ✱ De verbouwing duurde
iets langer dan verwacht, maar dins-
dag 12 april om 10.00 uur is het zo
ver. In het pand op de hoek van de
Tempeliersstraat en de Houtstraat,
onder coffeeshop Willie Wortel
opent over minder twee weken de
tweede Jouw Marktkraam van Haar-
lem de deuren. Bij dit concept kan
iedereen die maar wat te verkopen
heeft een marktkraam huren.

Jouw Marktkraam
Haarlem Centrum 

Heemstede ✱ Een 36-jarige man uit
Hoofddorp moest dinsdagmorgen
vroeg zijn rijbewijs inleveren. Om-
streeks 00.15 uur zag de politie een
personenauto over de Heemsteedse
Dreef in Heemstede heen en weer
slingeren. Bij controle bleek te be-
stuurder te veel alcohol te hebben
genuttigd. Hij blies 760 ug/l, dit is
drieënhalf maal meer dan het toege-
stane maximum.

Hoofddorper raakt
rijbewijs kwijt

Geen krant ontvangen? Lezersservice
088-824 1111 - 

haarlemsdagblad.nl/service
Directie: F. Demmers en G. J. Oelderik. 
Hoofdredactie: Gerben van ’t Hek, Peter Hovestad
en Hugo Schneider.
Hoofdkantoor:
Haarlems Dagblad is een uitgave van Holland
Media Combinatie B.V. Edisonweg 10, Postbus 2,
1800 AA Alkmaar 072-5196196. Fax: 072-
5124152.
Regioredactie: Chef: Bill Meijer. Kantoor: Stations-
plein 86, Postbus 507, 2003 PA Haarlem
Tel.: 088 - 8241200 Fax: 088 - 8241212
redactie@haarlemsdagblad.nl 
KRANT OP INTERNET: haarlemsdagblad.nl
E-mail: internetredactie@hollandmediacombina-
tie.nl
Abonnementen en bezorginformatie: Voor alle
informatie over o.a. abonnementen zie
www.haarlemsdagblad.nl/service, of bel de
afdeling Lezersservice, 088 - 8241111. Hier kunt u
tevens uw bezorgklacht doorgeven. Opzeggen
abonnementen met inachtneming van een
opzegtermijn van tenminste één maand voor
het einde van de abonnementsperiode. Adverten-
tieverkoop: Voor de advertentiemogelijkheden
bel 072-5196398 of zie: hollandmediacombina-
tie.nl/advertentiemogelijkheden 
(Persoons)gegevens: Op de verwerking van (persoons)
gegevens van lezers van deze uitgave, bijvoorbeeld in
het kader van de uitvoering van de abonnementenover-
eenkomst of in verband met deelname aan puzzels en
prijsvragen, is de Privacy Verklaring van Telegraaf Media
Groep N.V. van toepassing. Deze Verklaring is te vinden
op www.tmg.nl/privacy .
Rechtenvoorbehoud: Alle rechten ten aanzien van (de
inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbe-
houden en berusten bij Holland Media Combinatie B.V..
Van alle gepubliceerde werken van beeldende kunste-
naars aangesloten bij een CISAC organisatie zijn de
publicatierechten geregeld met Pictoright te Amster-
dam. Op het gebruik van deze uitgave zijn de Algemene
Gebruiksvoorwaarden TMG van toepassing, die te
vinden zijn op wwwl.tmg.nl/gebruiksvoorwaarden.
© Holland Media Combinatie B.V., 2016 

Haarlems Dagblad

Colofon

Analyse

Velsen-Zuid ✱ De Koninklijke Ma-
rechaussee onderzoekt nog waarom
een 33-jarige automobilist uit Bever-
wijk woensdag op de vlucht sloeg,
nadat hij op de A22 ter hoogte van
Velsen-Zuid voor een controle
staande was gehouden. 
De man ging er vandoor toen mare-

chaussees hem wilden oppakken,
omdat zij ontdekten dat zijn rijbe-
wijs vermoedelijk was vervalst.
Maar mogelijk zit er nog meer ach-
ter het voorval. Bij het wegrijden
raakte de Beverwijker met zijn auto
een van de uniformdragers, die ver-
volgens een aantal keren op de wa-
gen heeft geschoten. De auto is in
elk geval door een kogel geraakt,

stelt een woordvoerder van de mare-
chaussee. Het schietincident wordt
nog onderzocht. Dat is gebruikelijk. 

Geraasd
De marechaussees hadden de Bever-
wijker gisterochtend rond kwart
voor vier langs de kant van de weg
gezet, omdat hij kort daarvoor in de
richting van Alkmaar over de A9 was

geraasd. De man probeerde dus uit
alle macht te voorkomen dat hij
werd gearresteerd. Hij koos ook
geen eieren voor zijn geld nadat hij
onder vuur was genomen. De mare-
chaussees zetten de achtervolging
in, maar de Beverwijker wist uit het
zicht te raken door de lichten van
zijn auto te doven.
Politieagenten in Zaandijk kregen

de wagen van de vluchter enige tijd
later in het vizier en zij wisten hem
uiteindelijk wel te pakken te krij-
gen. 

Tweede auto
Tijdens de arrestatie van de Bever-
wijker kwam opeens een tweede
personenauto aanrijden. De twee in-
zittenden van die wagen, een 23-ja-

rige plaatsgenoot van de verdachte
automobilist en een 30-jarige man
uit Zandvoort, stapten uit en poog-
den daarna te verhinderen dat de ge-
vluchte Beverwijker werd gearres-
teerd. Ook zij zijn daarom opgepakt
en voor verhoor overgedragen aan
de marechaussee. De auto’s van de
mannen werden voor onderzoek in
beslag genomen.

Wilde achtervolging van Beverwijker door marechaussee na schoten op A22 
Carlo Nijveen

Vegetarische
feiten
De interesse in vegeta-
risch eten is de laatste
jaren exponentieel geste-
gen. Dit is vooral te zien in
de leeftijdsgroep van 16
tot 34 jaar, waar de inte-
resse groeide van 5% naar
maar liefst 25%. Op dit
moment eet 3% van de
Nederlanders boven de 18
jaar geen vlees. 


