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’Ik wil voorstellen dat we officiële zwemplekken
maken’
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Verfrissende
duik is niet
zonder gevaar
V

anwege de hoge temperaturen is het druk op het
Leidse water. Niet alleen
met sloepjes, maar ook
met zwemmers. De Leidse stadsgrachtenadviseur Aaf Verkade
noemt de singels ’het grootste
buitenbad van Leiden’, maar in die
singels schuilen ook gevaren.
In de Leidse grachten blijft het
donderdagmiddag bij bootjes,
maar in de singels wordt volop
gezwommen. „Het is niet toegestaan, maar iedereen doet het.
Anderen doen dat weer na. We
hebben een hittegolf, dus er is
verschrikkelijk veel behoefte aan
afkoeling”, zegt Verkade.

Gevaren

Een gewaagde duik in het water.

Volgens de stadssnorkelaar kleven
er gevaren aan het zwemmen in de
grachten, omdat je onder water
niet veel ziet zonder duikbril. „Er
ligt veel glaswerk op de bodem.
Veel meer dan bijvoorbeeld fietsen
en winkelwagens. Ook liggen er
steentjes en puin. Daar groeien
driehoeksmosselen op. Je staat dan
met je blote voeten op de scheermessen te dansen als je in het water staat.”
Een van de populaire zwemplekken in Leiden is de Witte Singel,
waar Sterre Basjes met een vriend
op het water dobbert in een gele
band. Niet alleen omdat het ontspannend is, maar ook zodat ze de
grond niet aanraken. „Gisteren had
ik sneetjes in mijn voet van een
paar scherpe dingen in het water,
dus zo blijven we van de bodem.”

Bootjes

Met behulp van een ladder zijn de zwemmers weer snel op de kant.

Ook de vele bootjes vormen volgens Verkade een gevaar. „Het zijn
de elektrische boten die je niet
hoort aankomen als zwemmer. Als
je zwemt, blijf dan alsjeblieft aan
de kant. Vaak hebben de pleziervaarders geen oog voor zwemmers
in de grachten en varen ze te hard.
Ze weten niet hoe ze snel moeten
stoppen als er opeens een kind
opduikt voor de boeg.”
Een stukje verderop, op de Zoeterwoudse Singel, drijven studentes Sofie Vugts en Olivia van Zeist
met hun opblaasbare eenhoorn. De
vriendinnen zoeken verkoeling in
het water, maar letten extra op als
ze het water betreden. „We zetten
één stap en dan springen we gelijk,
zodat we de bodem niet aanraken”,
vertelt Van Zeist.

De Witte Singel is een populaire zwemplek onder studenten.
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Vugts kijkt wel uit voor de boten, maar ze denkt dat de schippers
op dit stukje water ook opletten.
„Vandaag zijn het er niet zo veel.
Ze weten dat hier mensen zwemmen, dus ze zijn altijd heel voorzichtig.” Hoewel de twee zich
bewust zijn van het afval op de
bodem, hield het ze niet bezig. „We
hebben er nooit over nagedacht dat
het ook gevaarlijk kan zijn.”
Ook in Leiderdorp is het open
water een populaire zwemplek.
Langs de Dwarswatering wordt
volop gebruikgemaakt van de lage
kade. De vele bruggen die over het
water liggen zijn een bron van
zorgen , aldus een voorbijfietsende
roeicoach. „Roeiers zitten nu eenmaal achterstevoren. Als een groep
kinderen dan van de verkeerde
kant van de brug naar beneden
springt, ziet niemand dat aankomen.”
Langs de Zijl wordt ook door
omwonenden veel gezwommen,

vaak vlak langs de voorbijvarende
boten. Een groep mannen langs de
kant maakt zich er geen zorgen
over. „Zolang we niet naar de overkant zwemmen doet de handhaving niet moeilijk, en we passen
echt wel op hoor.”

Amterdam
Stadsgrachtenadviseur Verkade, die
’aan haar water voelt dat het een
keer hartstikke fout gaat’, hoopt
dat Leiden snel het Amsterdamse
voorbeeld volgt. „Ik wil voorstellen
dat we officiële zwemplekken
maken. Mijn voorstel is om in
iedere wijk of op iedere hotspot
waar veel gezwommen wordt in
overleg met de instanties en de
wijkbewoners een stuk af te zetten.”
„Daar zou een ballenlijn kunnen
komen. Dan zou je eerst de duikclubs kunnen vragen om al het
scherpe materiaal uit het water te
halen. Daarna kan je een bord
neerzetten met daarop ’zwemmen
op eigen risico’ en communiceren
naar de plezier- en beroepsvaart
dat er gebieden zijn waar zwemmen tijdelijk wordt gedoogd. Die
afgezette zwemgebieden zijn er in
Berlijn, Londen en Amsterdam.
Leiden kan zich hiermee als waterstad nog beter op de kaart zetten”,
vervolgt ze.
Nico Schinkelshoek
en Thijs-Jan van Aalst

In de Zoeterwoudsesingel varen de bootjes vaak dicht langs de zwemmers.
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