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Tessa

’Ik zat eerst op een school in
Nederhorst. In groep 5 bleef ik

zitten en toen kwam ik in een
minder leuke klas terecht, waar ik
niet veel vriendinnen had. De juf
van groep 7 kon geen orde houden;
ze schreeuwde vaak tegen ons,
terwijl dat niet echt nodig was.
Daarom ging ik vanaf dit jaar naar
CSV.

Toen ik vorig jaar een dagje
kwam wennen, vond ik het gelijk
een leuke school. Ik weet nog dat
Channah een spreekbeurt hield
over Gambia en Dominique over
New York. Ze hadden een Power-
Pointpresentatie gemaakt en dat
was helemaal nieuw voor mij. Op
mijn oude school hadden we maar
twee digitale schoolborden, maar
niet in mijn klas.

Ik vond alle meiden in mijn
nieuwe klas aardig. Van jongs af
aan ga ik eigenlijk meer met jon-
gens om omdat ik voetballen erg
leuk vind. Ik heb een tijdje in een
jongensteam gevoetbald. Ook doe
ik stoere dingen zoals motorcross
en op een quad rijden. Op CSV ben
ik niet het enige meisje dat van
voetballen houdt; er zitten meer

sportieve meiden in de klas. Daar-
om heb ik nu veel meer vriendin-
nen en speel ik minder met jon-
gens.

Het was wel wennen dat het hier
veel groter is dan op mijn oude
school. CSV heeft twee verdiepin-
gen, een voetbalveldje en een mooi,
groot grasveld aan de achterkant
van de school. Het enige dat klei-
ner is, is de gymzaal. Meester Ben
geeft heel goed gymles: hij legt
alles rustig uit, zodat je het beter
begrijpt.

Ik vind het jammer dat ik niet
langer op deze school kan blijven.
We hebben een vrolijke klas en
maken veel leuke grappen. Het is
gezellig, maar als we serieus moe-
ten zijn, dan zijn we serieus. Vol-
gend jaar moet ik weer nieuwe
vrienden maken. Toch heb ik zin
om naar een nieuwe school te gaan,
vooral natuurkunde, gym en teke-
nen lijken me leuk. Ik zie wel op
tegen al dat huiswerk.

Wat ik later wil worden, weet ik
nog niet. Ik ben goed in tekenen,
sporten en met kleine kinderen
omgaan. Misschien wordt het iets
met die dingenn’.

Tess toen.

!!Tessa 12 jaar: ’Ik
doe stoere
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’Na de basisschool ging ik naar
de mavo in Bussum. De

eerste twee jaren waren best lastig
omdat er allemaal bestaande club-
jes waren. Ik had weinig vrienden
en voelde me soms best eenzaam.
Op de middelbare school was ik
een stille leerling, die altijd oplette
en netjes mijn huiswerk maakte. Ik
had een goede gymdocent en
kwam erachter dat ik gym heel
leuk vond en er ook goed in was.
Hij heeft mij geïnspireerd om door
te gaan met sport.

Vanaf de derde klas ging het
sociaal iets beter. Ik paste mezelf
aan door niet alleen over sport en
gezonde leefstijl te praten, maar
me te verplaatsen in de leefwereld
van andere meiden.

Ik slaagde cum laude voor de
mavo en deed daarna de havo in
Almere. Daar had ik BSM (Bewe-
gen, Sport & Maatschappij) als
examenvak en leerde ik sportieve
vriendinnen kennen die dezelfde
interesses deelden. Ik zat daar
helemaal op mijn plek. Nu ben ik
derdejaars op de ALO (Academie
voor Lichamelijke Opvoeding) in
Amsterdam. Ik weet nog niet zeker

of ik gymdocent wil worden, maar
deze opleiding is sowieso goed
voor mijn persoonlijke ontwikke-
ling. Ik was altijd best onzeker en
leer nu om voor een groep te staan,
mijn mond open te doen en men-
sen aan te sturen als docent.

Het studentenleven gaat een
beetje aan me voorbij; ik woon nog
thuis en hou niet zo van kroegen,
drinken en feestjes. Om toch nieu-
we mensen te leren kennen, ben ik
vorig jaar weer begonnen met
voetballen bij de voetbalclub in
Nederhorst, waar ik nog steeds
woon. Mijn teamgenoten zijn
allemaal heel aardig.

Als ik mijn opleiding heb afge-
rond, word ik misschien wel perso-
nal trainer of leefstijlcoach, want
ook voeding vind ik heel interes-
sant. Ik ben nog nooit echt verliefd
geweest, misschien omdat ik te
kieskeurig ben. Een jongen moet
natuurlijk wel sportief en gespierd
zijn en een beetje dezelfde interes-
ses hebben als ik. Ik hoop dat ik
over tien jaar een relatie heb en
ergens in een dorp woon. Ik ben
niet zo’n stadsmens. Ooit wil ik
ook graag kinderen.’

De Tess van nu.
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Soest " Vroeger voldeed een oud
bushokje aan de rand van een veldje
om de jongeren van een enigszins
droge hangplek te voorzien, tegen-
woordig wordt daar een kjoep voor
uit de kast getrokken. Wat overigens
op hetzelfde neerkomt, al is een
kjoep twee keer zo diep als een stan-
daard bushokje en moet de naam
wat hipper klinken. Het is een ku-
bus van 2,20 bij 2,20 meter, met twee
open kanten en twee bankjes en een
tafel erin. Vandalismebestendig en
geluidsarm. Aldus de gemeente, die
deze week de vergunningen voor de
plaatsing heeft verleend.

De gemeente Soest heeft vijf
kjoeps besteld. Drie komen er in
Soest, twee in Soesterberg. De Soes-
ter exemplaren worden neergezet
op de Oostergracht, de Zuidergracht
en bij de parkeerplekken bij het ge-
meentehuis aan de Dalweg. Ooster-
gracht en Zuidergracht zijn vlak bij
elkaar op het bedrijventerrein, de
Dalweg is middenin Soest.

Samenspraak
Het noorden, oosten en zuiden van
Soest blijft derhalve kjoeploos. De
locaties zijn gekozen in samen-
spraak met jongeren en andere in-
woners. De twee Soesterbergse
hangplekken komen aan de Kamp-

weg net over het viaduct van de A28
en bij de kruising Rademakerstraat/
Kerklaan. Deze locaties liggen alle-
bei op Zeister grondgebied.

Omwonenden van de gemeente-
tuin - het groen bij het gemeente-
huis van Soest - waren niet blij met
het oorspronkelijke idee om de
kjoep in het groen te zetten. De
buurt klaagt al langer over jongere-
noverlast in het parkje en prijst de

avonden dat het regent omdat de
jongeren dan weg blijven. Dit kwam
ook naar voren tijdens een inspraak-
sessie in de gemeenteraad over jon-
gerenoverlast, medio vorig jaar. Een
overdekte hangplek is het laatste
waar de buurt op zit te wachten.

Volgens buurtbewoners verzame-
len zich vrijwel dagelijks grote groe-
pen kinderen en jongeren in de ge-
meentetuin, wat op zich geen pro-

bleem hoeft te zijn maar wel verve-
lend wordt als er vrijwel dagelijks
geluidsoverlast is en drugs gedeald
wordt. Buurtbewoners voelen zich
bovendien geïntimideerd en be-
dreigd, zo zei een omwonende vorig
jaar in de gemeenteraad.

Om de buurt tegemoet te komen
hebben burgemeester en wethou-
ders besloten de kjoep daarom niet
in de gemeentetuin te zetten, maar
er net buiten, aan de kant die het
verst van de woningen vandaan ligt.

Toezicht en handhaving
De gemeente Soest denkt met de
plaatsing van de kjoeps de overlast
te kunnen verminderen. Soest kop-
pelt de plaatsing van de hangplek-
ken daarom aan het maken van af-
spraken met de jongeren over het
netjes houden van de hangplek en
het rekening houden met de buurt.
Ook worden toezicht en handha-
ving beloofd.

Omwonenden kunnen bezwaar
maken tegen de door burgemeester
en wethouders verleende vergun-
ningen. Daarna kan de buurt even-
tueel ook nog naar de rechter stap-
pen.

OVERLAST Eigenlijk een bushokje met een hippere naam

’Kjoeps’ voor hangjeugd Soest
Ze moeten de overlast van hangjongeren juist ver-
minderen maar omwonenden van de gemeentetuin
- het groen achter het gemeentehuis - hadden daar
duidelijk weinig vertrouwen in. In overleg met de
buurt heeft de gemeente Soest daarom besloten de
daar geplande ’kjoep’ een stukje verderop neer te
zetten, bij de parkeervakken aan de Dalweg. In to-
taal plaatst Soest vijf van deze ’kjoeps’.

Eric Lorier

Voorbeeld van een kjoep. FOTO PR
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Muiden " In een verklaring noemt
het college van b en w de uitbreiding
van de bedieningstijden ’verant-
woord en noodzakelijk’. De provin-
cie Noord-Holland wordt daarom
gevraagd om de tijden in ieder geval
voor de vaarseizoenen 2021 en 2022
te verruimen naar dagelijks tussen
09.00 uur en 21.00 uur. De Amster-
damse Poortbrug gaat dan per uur
twee tot drie keer open.

Nu gebeurt dat alleen ’s morgens
en in de namiddag, tijdens de zoge-
heten bloktijden. Met de komst van
de zelfbedieningssluis bij de Krijgs-
man is straks vaarverkeer tussen de
Krijgsman en de Muidertrekvaart
mogelijk, waardoor er meer boten
en sloepen de brug moeten passe-
ren. Het huidige bedieningsregime
is daarvoor niet meer toereikend, al-
dus het college.

Bedientijden
Aan de verruiming van de bedientij-
den stelt het college wel voorwaar-
den, met name over de bereikbaar-
heid, veiligheid, monitoring en bij-
sturing. Hiermee willen b en w ge-
hoor geven aan de zorgen van veel
inwoners en de Stadsraad Muiden,
die fel tegen de verruimde ope-
ningstijden van de brug zijn.

Zo moet de brugwachter inspelen
op verkeerssituaties en het open-
draaien van de brug afstemmen met
de Zeesluis en de Spieringbrug. Als
er een bus aankomt, moet de brug
dicht blijven. Ook moet de Vesting
bereikbaar blijven voor nood- en
hulpdiensten, vindt het college.
Daarom mag de brug niet opengaan
als er hulpdiensten onderweg zijn.

Daarnaast wordt iedere vier we-
ken getoetst wat de effecten zijn van
de verruimde brugbediening en ko-
men er ’vinger aan de pols’-gesprek-
ken met de inwoners van het ves-
tingstadje. Blijkt uit de monitoring
dat de situatie ongunstiger uitpakt

dan verwacht, dan zal de gemeente
’passende maatregelen’ nemen, zo-
als het instellen van blokuren voor
brugopening. Dat geldt ook wan-
neer er herhaaldelijk sprake is van
acute situaties.

Tot slot wil Gooise Meren onder-
zoeken of de huidige doorvaar-
thoogte van de Amsterdamse Poort-
brug van 70 centimeter verhoogd
kan worden naar anderhalve meter,
net als de nieuwe bruggen over de
Muidertrekvaart. Hierdoor kunnen
sloepen onder de brug door varen
zonder dat deze open hoeft.

Gooise Meren wil de route via de
Muidertrekvaart ook faciliteren om
te voorkomen dat de bewoners van
de Krijgsman via het gevaarlijke
Amsterdam Rijnkanaal richting de
Vecht gaan. Bovendien is de Muider-
trekvaart een officiële recreatierou-
te. Bruggen op deze route zijn ver-
plicht regelmatig open te gaan.

De Stadsraad Muiden had in
maart een praktijksimulatie georga-
niseerd om aan te tonen dat het
opendraaien van de brug geen kwes-
tie is van enkele minuten, zoals het
college aangeeft, maar zeker een

half uur duurt. ’Al die tijd zitten de
inwoners van de Vesting als ratten in
de val’, aldus de Stadsraad, die vreest
voor chaotische taferelen binnen de
vestingmuren. Het college vindt
echter dat deze proef niet voldoende
representatief is.

Ook het advies van de Stadsraad
Muiden om blokuren in te stellen,
heeft het college niet in overweging
genomen. Volgens b en w levert dat
een verslechtering op voor het vaar-
verkeer. Ook zouden blokuren meer
overlast betekenen voor de bewo-
ners van de Vesting.

SCHEEPVAART Wel voorwaarden op gebied van bereikbaarheid en veiligheid

Ondanks protesten gaat
Muider brug vaker open
De Amsterdamse Poortbrug in Muiden gaat vanaf 1
juni toch twee tot drie keer per uur open. Daarmee
leggen burgemeester en wethouders van Gooise
Meren de bezwaren van veel inwoners naast zich
neer. Wel stelt het college voorwaarden aan de ver-
ruimde bedientijden, om dit deel van Muiden toe-
gankelijk en leefbaar te houden. Ook wordt onder-
zocht of het verhogen van de brug een structurele
oplossing kan zijn.

Agnes Zuiker

De inwoners van de Vesting zouden als ratten in de val zitten als de brug openstaat. ARCHIEFFOTO STUDIO KASTERMANS
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Archeologisch
graafwerk loont
in Oud-Loosdrecht

Loosdrecht " Archeologisch
graafwerk langs de Porseleinha-
ven in Loosdrecht heeft maan-
dagmorgen al meteen opvallen-
de vondsten opgeleverd. Onder
meer een fundament van de kos-
terijwoning van de vermaarde
dominee Joannes Mol.

Mol is in Loosdrecht zo’n beetje we-
reldberoemd, want de geestelijke
startte in 1774 de porseleinfabriek,
waarmee hij in de tien jaar die volg-
den geschiedenis maakte. Hij pro-
duceerde aan de Oud-Loosdrechtse-
dijk, startend met een uit Weesp af-
komstige fabrieksinventaris, ladin-
gen kostbaar Loosdrechts porselein,
dat in die tijd gretig aftrek vond bij
de gegoede stand. Met zijn werkge-
legenheid wilde hij lokaal ook de
werkloosheid en armoede aanpak-
ken.

Op de plek waar de fabriek moet

hebben gestaan zijn na de sloop van
de Ireneschool daar, bij opgravingen
in 2002 en 2003, al resten van funda-
menten gevonden, evenals stukken
porselein. Nu wordt een stuk vlak

daarnaast onderzocht. Vooruitlo-
pend op de bouw van de tweede rij
herenhuizen, die aan de Porselein-
haven moeten verrijzen. Archeolo-
gisch onderzoek is dan verplicht, ze-

ker als de verwachting is dat er wat
te vinden is.

Vandaar dat leden van ADC Ar-
cheoprojecten deze week aan de slag
zijn. Een graafmachine heeft tot op
zo’n anderhalve meter als een sleuf
getrokken, en haalt vervolgens
voorzichtig laagje na laagje weg.
Aan een zijde van de sleuf is een
muurtje tevoorschijn gekomen. Ar-
cheoloog Nikander Karagiannis is
voorzichtig bezig grond weg te ha-
len. „De fundering van een huis is
dit”, legt hij uit.

Aardewerk
Projectleider Niels Bouma vertelt
dat ze precies wisten waar ze moes-
ten zoeken. Zelf was hij tien jaar ge-
leden betrokken bij eerder onder-
zoek een paar meter verderop. „Er
zijn hier al eerder opgravingen ge-
weest. Het oudste dat we hebben ge-
vonden is 14e eeuws aardewerk. Aan
de zijde van Oud-Loosdrechtsedijk,
laat-Middeleeuws.” Hij vindt deze

plek, tussen de Porseleinhaven en de
Oud-Loosdrechtsedijk, een bijzon-
dere locatie.

„Alleen al omdat er hier in de
streek heel veel turfwinning is ge-
weest. Dat is dan weer opgehoogd
met Amsterdams stadsafval, dat je
hier overal kunt vinden.” Op de
grond langs de sleuf liggen inmid-
dels hoopjes met scherven aarde-
werk. „Geen porselein hoor, ik denk
dat we dat hier niet vinden”, zegt
Bouma. Bijzonder is volgens hem
dat de fundering van het huis op
houten blokken lijkt te hebben ge-
staan, met daar bovenop turven.

De archeologen zijn nog een groot
deel van de week bezig langs de Por-
seleinhaven. Eind deze week hopen
ze verslag te kunnen uitbrengen.

Hans van Keken

Kosterij befaamde ds. Mol gevonden

De fundamenten van vermoedelijk de kosterij van dominee Mol.
FOTO’S MEDIA HUIS


