Fonteinen
Leiden is een mooie stad. Natuurlijk, hier en daar zou ze wel een opknapbeurtje kunnen gebruiken ik klaagde al eerder over de Breestraat en de Stationsstraat. En die @!#$%^&* zeemeeuwen kunnen
we ook wel missen. Maar er wordt aan gewerkt, en dat doet me veel deugd.
Zo ben ik zeer tevreden over de opknapbeurt die de loze ruimten naast en tegenover Nieuwe Energie
aan de 3e Binnenvestgracht hebben gekregen. Het is bekend: lege ruimte zonder duidelijke functie
en aan het zicht onttrokken, dat trekt allerlei gespuis aan. Met alle troep, stront, fietswrakken en
andere narigheid van dien. Zo ook hier, totdat men besloot er binnentuinen van te maken. De ruimte
werd met muren en hekken afgesloten, alleen toegankelijk voor de bewoners. Er werden bomen
geplant, plantenbakken geplaatst en zitjes gemaakt. Veel werk, maar nu treffen we aan beide zijden
van de straat schitterende tuinen aan, waar je voorheen al droevig werd van de aanblik alleen.
Een ander voorbeeld van stadsverrijking trof ik wat dichterbij huis. In Het Plantsoen (toegegeven, dat
is al mooi) is dit voorjaar namelijk een heuse fontein geplaatst. Een fontein! Niet zo'n lullig straaltje
uit een tuinslang, maar een echte fontein, compleet met bassin en interessante beplanting. Versailles
eat your heart out! Aan de fonteinen en pleinen van een stad kun je zien of men het een beetje heeft
begrepen: de bewoners willen genieten, dus bied je hen een prettige woonomgeving waar zij elkaar
ontmoeten (pleinen) en kunnen genieten van de aanblik (fonteinen). Leiden begint het te begrijpen,
want behalve de fontein in het Plantsoen en nog een paar andere heeft de Beestenmarkt er nu ook
een. Zo een die ineens rechtstreeks vanuit de straat begint te spuiten. Leuk voor kinderen, maar ik
heb liever een fontein die je al van verre aan ziet komen. Dan houd je je pak droog.

