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Waaghoofdbrug Slopen en wegvaren

Loman Leefmans
Leiden ✱ Leiden heeft er veel vertrouwen in dat het nieuwe testlaboratorium op het Bio Science Park
winst gaat maken. Daarom geeft het
stadsbestuur aan de organisatie achter het Biotech Training Facility
(BTF) een startlening van vier ton.
Ook het LUMC en de universiteit
komen met eenzelfde bedrag op de
proppen. ,,Het is pas de tweede in
zijn soort in Europa en er is grote behoefte aan’’, aldus wethouder Robert Strijk.
Het laboratorium werd eerder dit
jaar omschreven als een gemeenschappelijke oefenruimte voor biotechnische bedrijven, onderzoeksinstanties en onderwijsinstellingen.
Oftewel; het eerste scholingscentrum in de (bio)farmaceutische industrie van Nederland. ,,Vergis je
niet, de bedrijven op het Leiden Bio
Science Park hebben samen voor negen ton aan apparatuur aangeschaft’’, aldus Strijk die daarmee wil
aangeven dat ook het bedrijfsleven
toekomst ziet in het nieuwe centrum.
Tot nu toe werd de bouw en inrichting van het BTF begeleid door een
stichting waarin Strijk als vertegenwoordiger van Leiden zitting heeft.
Nu het centrum een commerciële
instantie wordt, trekt de wethouder
zich terug. Maar niet voordat hij
vier ton Leids geld meegeeft. Dat bedrag komt bovenop de 2,5 ton die er
al eerder extra in werd gestoken. En
het project, dat in januari gaat draaien en in februari officieel wordt geopend, kostte al acht miljoen.
Het is de tweede week op rij dat Leiden een fors bedrag samen met de
universiteit uitgeeft. Vorige week
was dat 1,5 miljoen voor een nieuw
Centrum voor vernieuwing en ondernemerschap aan de Langegracht.

Leiden ✱ Gisteren is hij in drie stukken gezaagd, vandaag wordt hij afgevoerd:
de Leidse Waaghoofdbrug die de Aalmarkt met de Stille Mare verbindt. Tijdens
de sloop stoppen fietsers om te kijken en de mannen in oranje hesjes te vragen
wat ze aan het doen zijn. Ze leggen het graag uit: ,,We hebben net de bouten en
moeren losgemaakt. Straks wordt hij in stukken geslepen.’’ Morgen nog een
keer langskomen verdient volgens de slopers ook aanbeveling: ,,Het afvaren

wordt een waar spektakel.’’ Naast de oude stalen constructie ligt een tijdelijke
vervangende loop- en fietsroute over het water. Die is sinds gisteren open. Om
die goed te verlichten zetten twee werklieden naast Scarletti een nieuwe lantaarnpaal neer. Ook op de tijdelijke brug staat er een. Het is allemaal nodig om
plek te maken voor een nieuwe brug die voert naar de Catharinasteeg, die in
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aanbouw is op de plek van het ’Gat van Van Nelle’

Beurs voor topvrouwen
Femke Nijboer krijgt beurs ✱ Gericht op toename van het aantal vrouwelijke
hoogleraren ✱ Onderzoek voor patiënten met Locked-In syndroom
Bianca Prinse

b.prinse@hollandmediacombinatie.nl

Leiden ✱ De Leidse neuropsychologe Femke Nijboer krijgt dinsdag een
van twee ’For Women in Science’beurzen. De beurs, van 25.000 euro,
ontvangt ze voor haar onderzoek
naar systemen die mensen met een
fysieke beperking kunnen helpen
communiceren. ,,Met mijn studie
wil ik deze mensen helpen met het
uiten van hun gevoel en identiteit.’’
De beurzen zijn een initiatief van
Unesco, instituut NIAS, vrouwennetwerk LNVH en cosmeticaconcern L’Oréal. Ze worden jaarlijks uit-

gereikt om gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de wetenschap te
stimuleren. Hoewel de meeste afgestudeerden aan Nederlandse universiteiten vrouwen zijn, is volgens
de initiatiefnemers maar 17 procent
van de hoogleraren vrouw. En net
als in het bedrijfsleven, zouden zij
minder verdienen dan hun mannelijke collega’s.
Nijboer staat achter de doelstellingen van de prijs en is er blij mee.
,,Het is belangrijk dat de diversiteit
in de wetenschap toeneemt. Het
leidt tot nieuwe inzichten en een betere kwaliteit.’’ Ook in haar vakgebied zijn weinig vrouwelijk hoogleraren te vinden. ,,Hoe hoger op de
ladder, hoe minder vrouwen je te-

genkomt.’’
Nijboer is als docent verbonden aan
de afdeling Health, Medical and
Neuropsychology van de Universiteit Leiden en doet onderzoek naar
neurotechnologie. ,,Ik ben vooral
geïnteresseerd in mensen met het
Locked-In syndroom.’’ Patiënten
met dit syndroom zijn volledig verlamd en kunnen niet meer communiceren, maar zijn geestelijk nog in
orde. Er bestaat technologie om het
menselijk brein via een computer te
laten communiceren, brain-computer interfaces. Nijboers onderzoek
richt zich op de negatieve reacties
die patiënten krijgen als gevolg van
het gebrek aan esthetisch besef bij
de fabricatie ervan. ,,Patiënten jui-

chen de nieuwe technologie toe,
maar krijgen bijvoorbeeld een ’raar’
kapje op. Veel van mijn collega’s
denken dat het niet uitmaakt hoe
dat eruit ziet, maar patiënten zeggen juist dat ze er nog vreemder uitzien. Het zou bijvoorbeeld al veel
uitmaken als dit kapje in meerdere
kleuren beschikbaar is.’’
Met deze beurs kan Nijboer vijf
maanden onderzoek doen en daarover publiceren, zonder al te veel beslommeringen aan haar hoofd.
,,Met dit geld kan de universiteit
vervanging voor mij zoeken. Ook
krijg ik als jonge moeder een tegemoetkoming voor de kinderopvang.
Zo’n mooie kans krijg je normaal
niet.’’

Stevensbloem
kost ton extra
Leiden ✱ Voor de opknapbeurt
aan winkelcentrum Stevensbloem moet de gemeente
30.000 euro extra uitgeven.
Dat komt bovenop de 70.000
euro die Leiden eerder al extra
moest uittrekken.
Na jaren vertraging werd onlangs een begin gemaakt met
het opkalefateren van het winkelcentrum in de wijk Stevenshof. De kosten daarvan, komen
voor rekening van investeerder
Urban Interest. En dat gaat het
niet alleen om de winkels,
maar ook om de ruimte daar
direct omheen. De gemeente
zou slechts als opzichter optreden, maar ziet zich nu voor de
tweede keer genoodzaakt toch
de eigen beurs te trekken. Het
totaalbedrag van een ton gaat
op aan ’ambtelijke ondersteuning’.

