
KEES VAN TOL
NIEUW-LEKKERLAND

D
e gemeente Nieuw-Lekker-
land moet ervoor zorgen dat
de oude begraafplaats aan
de Lekdijk niet verwordt tot

een kale zandvlakte.

Dat vinden Bas de Lange en Nico
de Bie. Ze zijn lid van de werkgroep
Karakteristieke Gebouwen en
Dorpsbehoud van de historische
vereniging West-Alblasserwaard.

Het behoudvan de oude dodenak-
ker bij de watertoren gaat de man-
nen aan het hart. Samen met andere
vrijwilligers hebben ze onlangs het
zogeheten drenkelingenhuisje uit
1843 opgeknapt.

Dit grijze, houten gebouwtje op
een fundament van steen is van
oudsher gebruikt om drenkelingen
op te baren die uit de Lek waren op-
gevist. Dergelijke gebouwtjes wor-
den steeds schaarser in Nederland.
Er staan er onder meer nog een paar
op de Waddeneilanden en aan de
IJssel.

Volgens De Lange werden eer-
tijds ook zwervers hier opgebaard.
De eenvoudige houten baar staat er
nog steeds en in een gemeentelijk
depot bevindt zich een aan de bin-
nenkant met zink beslagen kist,
waarin het stoffelijk overschot bo-
ven de grond werd bewaard, voor-
dat het ter aarde werd besteld.

Een dubbele rij metershoge coni-
feren leidt naar dit gebouwtje ach-
teraan op de begraafplaats, maar de
takken zijn zo uitgegroeid dat er
bijna geen doorkomen meer aan is.
De werkgroep wil ze vervangen
door geboomte dat minder breed

uitwaaiert. De dodenakker, is ruim
150 jaar oud en telt circa driehon-
derd graven met daarin vaak ver-
scheidene bijzettingen. Sporadisch
vinden er nog begrafenissen plaats.
NieuwLekkerland zet sinds 1962
verreweg de meeste doden bij op de

begraafplaats aan de Schonenburg-
laan.

Sommige graven op de oude be-
graafplaats dateren van omstreeks
1850, waaronder enkele monumen-
tale familiegraven van het beroem-
de scheepsbouwers- en redersge-

slachtSmit,waarvan FopSmitde be-
kendste is.

De gemeente heeft tal van grafste-
nen weggehaald waarvoor de nabe-
staanden geen onderhoudskosten
willen betalen. Die zijn vervangen
door bordjes. Daardoor zijn er op
het met zand bedekte terrein kale
stukken ontstaan die bij De Lange
en De Bie de angst hebben doen
postvatten dat het mettertijd een
complete zandvlakte wordt.

Ze zijn blij dat de gemeende de
werkgroep heeft toegestaan om het
drenkelingenhuisje op te knappen.
,,Nu maar hopen dat de rest van de
begraafplaats ook in de huidige
vorm bewaard mag worden.’’

Ze stellen dat de begraafplaats
een monument is voor de inwoners
van Nieuw-Lekkerland waarvan de
waarde niet in geld is uit te druk-
ken. Ze doelen dan niet alleen op de
indrukwekkende grafmonumenten
van de familie Smit en de oorlogs-
graven, maar even goed op de laat-
ste rustplaats van een kindje dat
ooit verdronk.

Een woordvoerder van de ge-
meentestelt dater gesprekkengaan-
de zijn met de historische vereni-
ging over de toekomst van de be-
graafplaats. Inzet is dat de dodenak-
ker zijn karakter behoudt. ,,Het re-
guliere onderhoud gaat gewoon
door en er zijn nog niet zo lang gele-
den bomen geplant,’’ aldus een
woordvoerder.

Bas de Lange (rechts) en Nico de Bie bij het drenkelingenhuisje. FOTO RICHARD VAN HOEK

Werkgroep neemt 150 jaar oud drenkelingenhuisje onder zijn hoede
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Twee computers, twee digitale

camera’s en twee mobiele tele-

foons. Dat was de buit van inbre-

kers die het in het afgelopen week-

einde hadden voorzien op een

woning aan de Wolwevershaven in

Dordrecht. De inbrekers wisten de

woning binnen te komen door de

voordeur open te breken.

De gemeente Sliedrecht houdt

morgen een oefening met drinkwa-

ter. Er wordt een calamiteit met de

drinkwatervoorziening in scene

gezet. Op het Bonkelaarplein ver-

rijst een distributiepunt voor wa-

ter. Zestig kinderen van de groepen

8 van de Johannes Calvijnschool

figureren bij de oefening.

DORDRECHT

SLIEDRECHT

Inbraak in woning

Oefenen met drinkwater

DORDRECHT

Twee mannen van 20 en 56 jaar zijn

afgelopen weekeinde op de vuist

gegaan na een verkeersruzie. De

20-jarige automobilist zou in de

Houttuinen in Dordrecht de ver-

keerde rijrichting hebben gekozen,

waarop de 56-jarige man hem

daarop aansprak. Daarna gaven de

twee elkaar een pak rammel.

DORDRECHT

H
etLombardgebied inhetcen-

trum van Dordrecht wordt

heringericht.Grootsteopere-

ratie wordt de vervanging

van de kade van de Spuiboulevard

ten noorden van de Spuihaven.

De gemeente is gisteren begon-

nen met de eerste werkzaamheden,

herbestrating van Elfhuizen. De

straat is tot eind oktober afgesloten,

verkeer wordt omgeleid. Ook de

fietsroute via Elfhuizen naar de bin-

nenstad wordt opgeknapt en daar-

door veiliger, aldus de gemeente.

Vervolgens gaan de Spuiboule-

vard ten noorden van de Spuihaven,

Nieuwe Hilstraat, Bethlehemplein,

Lange Breestraat en Spuiplein op de

schop.
Delen van de Lombardstraat en

Boogjes vallen ook binnen de herin-

richting.
Heel het gebied krijgt gebakken

klinkers, zoals die elders in de bin-

nenstad liggen. De Lange Breestraat

krijgt bovendien een markering met

natuursteen.
Meest ingrijpend is de vervanging

van de kade van de Spuiboulevard

ten noorden van het water, zegt M.

Beringer van de gemeente. De kade

wordt weggebroken en de lage

muurtjes verdwijnen. Er komt een

rechte kade, vergelijkbaar met die

bij Intree aan de andere kant van

het Achterom. De vormgeving sluit

erbij aan. ,,Een fraaie cosmetische

verbeterering,’’ vat Beringer samen.

Erkomenverderbomenen lantaarn-

palen. Daarmee moet het gebied er

volgens Beringer ook veiliger op

worden. Op het Bethlehemplein

worden ook bomen geplant, drie

stuks.
Als alles volgens de plannen ver-

loopt, is het Lombardgebied voor de

zomer heringericht.

Mannen op de vuist
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DORDRECHT
Dordtenaar Jelte Thoma (67) heeft

samen met de 22-jarige Coen Strie-

gel zijn 73-jarige vriend en teamge-

noot Alex van Strien het leven gered.

De vriend zakte plotsklaps in elkaar

nadat hij een potje tafeltennis had

gespeeld bij Tafeltennisvereniging

Dordrecht. Het liep door het onmid-

dellijke optreden van het tweetal

maar net goed af. Thoma vindt dat

te weinig mensen verstand hebben

van reanime-

ren. ,,Ik hoop

dat meer mensen een cursus gaan

volgen, zodat ze weten wat te doen.’’

SportDichtbij
Elke wedstrijd
vuurwerk
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‘Cosmetische verfraaiing’
van het Lombardgebied

StichtingWantij werpt nieuwe barrière op tegen V
lijbrug

Dordrecht
Gorinchem

Leerdam

Werkendam

Noordeloos
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15

14

14

15

Nieuwe kade Spuiboulevard

DORDRECHT
Stichting Het Wantij zegt opnieuw

een probleem gevonden te hebben,

dat aanleiding zou moeten zijn om

de bouw van de brug over de Vlij stil

te leggen.
De stichting wist de bouw al enke-

le malen eerder stil te leggen, maar

tot nog toe slaagde de gemeente er

steeds in de zaken recht te breien,

waarna de bouw werd hervat.

Volgens secretaris C. Goosen van

Het Wantij houdt de gemeente zich

niet aan vergunningen van het wa-

terschap om in de dijken te werken.

Die zouden wel voorzien in de aan-

leg van landhoven aan de boven-

kant van de dijken, maar staan niet

toe dat er pijlers onderaan de dijken

worden gebouwd.

Goosen is verbijsterd dat het wa-

terschap dat heeft laten gebeuren:

,,Die vergunningen zijn er niet voor

niets. Je hebt het wel over de veilig-

heid van hetachterland.’’Het water-

schapzoekt inmiddels uitof zijnstel-

ling klopt.
De gemeente is zich ondertussen

van geen kwaad bewust. ,,Wij heb-

ben vergunning van het waterschap

en we houden ons aan de voorwaar-

den.’’

Man redt vriend
na hartaanval

Het werk in de dijk om de Vlijbrug te bouwen is volgens de Stichting Het Wantij illegaal. FOTO RICHARD VAN HOEK
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Dordrecht
Coniferen blijven branden
in wijk Dubbeldam
De Dordtse wijk Dubbeldam
wordt al maanden geteisterd
door branden in coniferen.
Zaterdagochtend gingen er
weer tien in vlammen op.
Dichtbij pagina 1
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DEN HAAG

De kinderopvangbranche pakt du-
bieuze internetbureaus in de gast-
ouderopvang aan. Vanaf 1 januari
worden de kwaliteitseisen en het
toezicht verscherpt. Er komen on-
der meer landelijke normen voor de
basistraining van ‘oppasmoeders’
en de GGD zal bij twijfel ook gast-
ouders zelf controleren.

Hiermee wil brancheorganisatie
de MOgroep het imago verbeteren.
,,Ouders moeten weten waarop ze
moeten letten,’’ aldus de MOgroep
Kinderopvang.

De branche ergert zich aan de
wildgroei van internetbureaus die
tegenbetalingslechts gastouders re-
gistreren, maar niet controleren.
Door gastouders alleen te registre-
ren, krijgen dezen subsidie. Met de
nieuwe eisen kan de GGD voorko-
men dat internetondernemers zich
als gastouderbureau registreren.

Uit onderzoek van kenniscen-
trum E-Quality, dat vanmiddag
wordt gepresenteerd, blijkt dat de
gastouderopvang met een negatief
imago kampt. Veel ouders denken
dat de gastouderopvang minder
kwaliteit en deskundigheid heeft,
omdat er geen opleidingseisen aan

zijn verbonden. Ze
kiezen liever voor

‘professionele’ kinderdagverblijven
met geschoolde leidsters.

Abonneeworden?
Vuldebon inopdepagina
Meningen.Bellenkanook:

o 088-0505050

Dordrecht
Jarig Bibelot viert
feestje voor jong en oud
Poppodium Bibelot in Dor-
drecht vierde dit weekeinde
zijn 40ste verjaardag. De en-
treeprijs voor allerlei activitei-
ten was symbolisch: 40 cent.
Dichtbij pagina5
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In veel huishoudens is afgelopen weekeinde de kerstboom opgezet.
Deze vrouw uit Nieuw-Beijerland vond een slimme manier om haar spar
met zware kluit te versjouwen: op de step van zoontje Sam. Hoewel er
al vanaf tien euro een Nordmann-spar te koop is, liggen de prijzen van

de goede, dure kerstbomen dit jaar 20 tot 25 procent hoger dan in
2006. Dat meldt tuincentrum Intratuin. Er dreigt een kerstboomschaars-
te: veel verkopers hebben niet de aantallen gekregen die ze hadden
besteld. FOTO ARIE KIEVIT

Offensief
tegen slechte
gastouders

ROTTERDAM

P
olitieagenten balen ervan
dat ze verplicht boetes moe-
ten uitdelen voor kleine ver-
grijpen, zoals het niet kun-

nen tonen van een identiteitsbe-
wijs. Dat zegt de politievakbond
ACP. Het uitdelen van boetes is
meer een doel dan een middel ge-
worden, zegt voorzitter Gerrit van
de Kamp van de vakbond.

Volgens Van de Kamp eisen poli-
tici en politiebazen dat agenten

steeds meer bekeuringen uitdelen
voor ‘pietluttige dingen’. Als agen-
ten te weinig boetes uitdelen, wor-
den ze daar op aangesproken door
de leiding. ,,Daardoor moeten poli-
tiemensen bekeuren in situaties
waarin ze dat eigenlijk niet nodig
vinden’’, zegt Van de Kamp.

Het gevolg is dat burgers steeds
vaker vol onbegrip reageren. Van
de Kamp: ,,De mensen pikken het
niet meer. En dienders zijn het in
veel gevallen eigenlijk met de bur-
ger eens.’’ Als voorbeeld wijst hij

erop dat in de afgelopen twee jaar
honderdduizend boetes zijn uitge-
deeld aan mensen die geen identi-
teitsbewijs bij zich droegen. Van de
Kamp: ,,Een agent kan er ook voor
kiezen te zeggen: U heeft twee da-
gen om zich op het politiebureau
alsnog te legitimeren. Maar als
agenten weten dat ze worden afge-
rekend op het aantal bekeuringen
dat ze uitdelen, kiezen ze niet meer
voor zo’n compromis en gaan ze
toch maar voor een boete.’’

De vakbond wil dat de politiek
stopt met het vragen om meer in-
komsten uit boetes. ,,Dit jaar wil
Den Haag opnieuw 20 miljoen
extrauit bekeuringen. De politielei-
ding vraagt daarom van agenten
dat ze meer bekeuren. Op die ma-

nier worden wij een onderdeel van
het financiële beleid van de over-
heid. Daar is de bekeuring niet
voor uitgevonden.’’

De Tweede Kamer is het niet
eens met de politievakbond. Vol-
gens de fracties van CDA en PvdA is
het onjuist dat agenten niets kun-
nendoen behalve bonnen uitschrij-
ven. ,,Bovendien hoortbekeuren ge-
woon bij het werk van een agent,’’
zegt CDA-Kamerlid Sybrand van
Haersma Buma.

De SP zal wel vragen stellen. Ka-
merlid Ronaldvan Raak: ,,Als agen-
ten niet uit de voeten kunnen met
de Wet op de Identificatieplicht, en
het vervelend vinden dat ze alleen
maar boetes mogen uitdelen, moet
de wet worden aangepast.’’
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Gesleep met kerstbomen is begonnen

Vakbond: Bekeuren is meer
doel dan middel geworden
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Politie baalt van boetes
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’Dodenakker wordt zandvlakte’
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