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Hun advocaten vroegen gisteren tij-
dens een proformazitting om schor-
sing van hun voorlopige hechtenis.
Want de jonge mannen zaten al zo
lang vast, al elf maanden. ,,En dat
vind ik veel voor zo’n delict’’, liet
Dennis Vlielander, advocaat van de
19-jarige Drachtster, weten.

En ze moeten meewerken aan on-
derzoeken. Dat valt de 20-jarige
Drachtster zwaar, meldde hij via een

videoverbinding. Daar komt bij dat
zijn inmiddels 18-jarige plaatsge-
noot, met wie hij het plan bedacht
om de toen 93-jarige vrouw te over-
vallen, wel al ,,buiten loopt. En dat
voelt voor mij oneerlijk’’.

Maar hij had een verklaring voor
de ongelijke behandeling: ,,Dat
komt, omdat ik Antilliaans ben. Ik
voel me gediscrimineerd.’’

Bovendien werd hij ,,gedwongen’’
mee te doen op die 21ste oktober
2019. Toen de vrouw schillen in de
container gooide, wisten de knapen
haar huis aan de Korenmolen in
Drachten binnen te dringen.

Ze duwden haar tegen de muur en
maakten haar een kistje met siera-
den en brieven afhandig. Haar
smeekbeden om de brieven, die ze

had gekregen van haar overleden
man, terug te geven, werden niet
verhoord. Het kistje werd het afgelo-
pen voorjaar door een jeugdige
zwemmer teruggevonden in Drach-
ten.

De 20-jarige Drachtster wil niets
liever dan kerst doorbrengen in de
familiekring, zo haalde advocaat
Wouter Hendrickx aan. Net als ie-
dereen. De verdachte heeft het
zwaar in de gevangenis. Hij zat eerst

tussen volwassenen en die hadden
een slechte invloed op hem. ,,Ze wa-
ren geen goed voorbeeld voor mij.’’
Sinds kort verblijft hij in jeugdge-
vangenis Teylingereind in Sassen-
heim, waar onlangs groepen in op-
stand kwamen. ,,Het is een streng re-
gime’’, legde hij uit. ,,Met te veel re-
gels.’’

De derde verdachte, een 19-jarige
man uit Gerkesklooster, werkte niet
mee aan een psychologisch onder-
zoek. Tot teleurstelling van zijn ad-
vocaat, Rob Oude Breuil.

De man gaf aan hier nu spijt van te
hebben. ,,Ik zat wat in de knoop met
mijn emoties’’, verklaarde hij via
een scherm vanuit de gevangenis in
Veenhuizen. ,,Ik heb misschien te
veel geluisterd naar anderen.’’ Bo-

vendien was hij ,,heel bang’’ voor op-
name in een kliniek.

Maar ook al zouden geopperde
contactverboden met medever-
dachten en locatieverboden recidive
voorkomen en kan een enkelband
soelaas bieden, de rechtbank bleek
niet bereid tot voorlopige vrijlating.
Daarvoor is het delict waaraan ze
worden gelinkt te ernstig. Het zou
niet aan de buitenwereld te verko-
pen zijn.

De teleurstelling was groot. Met
,,fuck het onderzoek’’, besloot de 20-
jarige de zitting. De zaak wordt half
februari inhoudelijk behandeld. De
vierde verdachte, een inmiddels 18-
jarige Drachtster, was ten tijde van
de overval minderjarig en verschijnt
voor de kinderrechter.

Eenzame kerst voor overvallers
WIETSKE KOEN

DRACHTEN Drie verdachten van een
overval op een hoogbejaarde
vrouw in Drachten vieren kerst in
de gevangenis. Zij hebben dan geen
familie, maar medegedetineerden
om zich heen.

Haar smeekbeden
om de brieven
terug te geven
waren vergeefs

H
et NDC-terrein, waar deze
krant wordt gemaakt, is
nu een ,,eiland in de stad:
een gebied waar je niet

komt als je er niet hoeft te zijn’’, zegt
architect Bauke Tuinstra. ,,We willen
het straks openen voor het publiek.’’
Onder de naam Gear werkt Tuinstra
met collega-architect Jacob Borren
aan de gedaanteverwisseling van
het terrein. Gisteren toonden ze hun
schetsen aan de gemeenteraad via
een videobijeenkomst. Eerder wa-
ren bedrijven en omwonenden op
dezelfde manier geïnformeerd.

De ene na de andere verandering
daalt neer op het gebied dat in 1993
door het toenmalige krantenbedrijf
Friese Pers in gebruik werd geno-
men. Deze herfst werd uitgever NDC
mediagroep aan het Belgische Me-
diahuis verkocht. FB Oranjewoud
blijft eigenaar van de grond en be-
bouwing. Er loopt al lange tijd on-
derzoek naar de ontwikkeling van
een ‘Media Innovatie Campus’. Me-
diahuis is huurder, maar er komen
straks meer gebruikers bij.

FB Oranjewoud ziet veel samen-
werkingskansen met het Friesland
College, bedrijven en instellingen.
Mogelijk is er ook belangstelling bij
bedrijven van de naastgelegen Wa-
tercampus, die daar uit hun jasje
groeien, opperde wethouder Friso
Douwstra gisteren.

Samen met collega-wethouder
Hein de Haan daagde hij FB Oranje-
woud uit om groots te denken. De

wethouders willen het spoor door de
stad namelijk verdiepen. Dat biedt
kansen om nieuwe wandel- en fiets-
verbindingen te leggen tussen de
Potmarge en de binnenstad. Het
NDC-gebied vormt hierbinnen de
centrale verbindingsas.

Architecten Borren en Tuinstra
zien nu al verbindingskansen: ze te-
kenden drie nieuw oversteekplek-
ken over de Oostergoweg, waardoor
je makkelijker van het NDC-terrein
naar de Watercampus kunt lopen.
Dan ga je ook makkelijker even langs
de Potmarge-oever zitten, sugge-
reerde Borren. De ontwerpers teken-
den een horecazaak in de zuidoost-
hoek van het NDC-gebied.

In de praktijk zal de uitvoering
van al die verregaande ideeën niet
zo snel gaan. Fase 1 van de plannen

richt zich uitsluitend op het be-
staande complex. Volgens het huidi-
ge bestemmingsplan mogen er twee
extra bouwlagen op de zogeheten
‘banaan’: dit is het gebogen gebouw-
deel langs de Oostergoweg, waarin
zich de redactie van de LC bevindt.

,,Het is de bedoeling om hiervoor
in het eerste kwartaal van 2021 een
omgevingsvergunning aan te vra-
gen’’, vertelde Borren. Daar zijn geen
ingewikkelde procedures voor no-
dig. De uitbouw kan dus al vlotjes

beginnen. Later wil FB Oranjewoud
nieuw bouwen en uitbreiden aan de
noord- en westzijde. De tekeningen
tonen daar meer dan acht bouwla-
gen. Hiervoor is wel een wijziging
van het bestemmingsplan nodig.
Zoiets kost minstens een jaar. Om-
wonenden krijgen hierbij alle ruim-
te voor inspraak, benadrukten de
wethouders.

Voor de bouwplannen moeten de
uitgestrekte grasvelden en parkeer-
terreinen gedeeltelijk worden opge-
offerd. Toch houdt het gebied een
groene uitstraling met bomen en ga-
zon, volgens de architecten. Ze wil-
len zoveel mogelijk groene daken
aanbrengen. Om alle auto’s te kun-
nen parkeren, lijkt de bouw van een
parkeergarage noodzakelijk.

,,We denken op dit moment niet

aan woongebouwen in dit gebied’’,
zei wethouder De Haan. De gemeen-
te is ook terughoudend met het toe-
staan van gebouwen in het water of
dicht tegen de oever. De Potmarge
heeft namelijk een status als be-
schermd rijksmonument.

Politieke partijen waren gisteren
benieuwd naar de gevolgen voor de
bewoners aan de noordzijde van de
Oostergoweg, omdat de bouw flink
de hoogte in lijkt te gaan.

Zij wonen echter zo ver van de
nieuwbouw dat het met schaduw
meevalt, denken de wethouders. De
Haan zei te hopen op mooie archi-
tectuur, waardoor de uitstraling er
op vooruitgaat. Hoe de nieuwe ge-
vels er uit komen te zien, is nog niet
duidelijk. Ramen zijn op de voorlo-
pige plaatjes niet ingetekend.

Groots plan voor mediacampus bij NDC
Het Leeuwarder
NDC-terrein ver-
andert in een
open campusge-
bied met veel
nieuwe bebou-
wing. Volgend jaar
begint fase 1: op-
hoging van het
bestaande ge-
bouw met twee
verdiepingen.

Beeld van de NDC-locatie, zoals deze er uit kan komen te zien wanneer het gebouw is verhoogd en uitgebreid om er een mediacampus van te maken. De verhoging van

het gebouw rechts (met de knik in het dak) vormt de eerste bouwfase. ILLUSTRATIE GEAR ARCHITECTEN
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Horecazaak langs
Potmarge in
zuidoosthoek van
het NDC-gebied


