
Op maandag 30 april is het weer

Koninginnedag. Zoals ieder jaar 

vinden ook dit jaar vele festivitei-

ten plaats in de wijk, en de voor-

bereidingen daarvoor zijn in volle 

gang. Het organiserend comité 

‘Oranje’ mag zich verheugen in de 

komst van nieuwe leden. Twee van 

hen zijn vorig jaar ingewerkt en heb-

ben dit jaar eigen verantwoordelijk-

heden. Het zijn Margot Lodewijk en 

Helma van Overbeeke. Wij gingen bij 

hen op bezoek met de vraag wat hen 

beweegt. 

Helma: “Ik woon al vele jaren met heel 

veel plezier in de wijk. Eerst in de Hugo 

de Vriesstraat, en toen we een groter 

huis zochten - ik wilde de wijk niet uit - 

werd het de Cobetstraat. We voelen ons 

erg thuis in deze wijk. Dat komt onder 

meer omdat er veel georganiseerd wordt 

voor de kinderen, bijvoorbeeld door de 

speeltuinvereniging. De taak die ik nu 

heb, kwam toevallig op mijn pad, en ik 

vind het een prettige manier om mijn 

betrokkenheid bij deze wijk handen en 

voeten te geven.”

Margot: “Wij zijn twee jaar geleden in 

deze wijk komen wonen. We vinden het 

een fijne buurt. En als je dan als buurt-

genoot iets kunt bijdragen, vind ik dat 

wel leuk. Bovendien helpt het om meer 

mensen te leren kennen.”

Hoe ben je bij de organisatie van de Koningin-

nedagfestiviteiten terechtgekomen? 

Helma: “Ik werd gebeld met de vraag 

of ik wilde helpen bij de spelletjes en ik 

heb ‘ja’ gezegd. 

Margot: Mijn overbuurvrouw heeft me 

gevraagd; zij was op zoek naar een op-

volger voor haar taak als coördinator van 

de optocht. Ook ik zei geen nee.”

Waarom?

Helma: “Tja… in mijn jeugd was ik 

gewend aan grote festiviteiten tijdens 

Koninginnedag. Ik heb er goede herin-

neringen aan. Aanvankelijk werd er in 

onze wijk niets gedaan op 30 april. Dat 

vond ik best jammer. Langzaam kwam 

Dodenherdenking wijk
De wijkvereniging nodigt u uit voor 

het bijwonen van onze eigen 

herdenking van oorlogsslachtoffers 

in de wijk. Dit doen wij op vrijdag 

4 mei om 19.00 uur bij de ‘bevrij-

dingsboom’, hoek Zeemanlaan-

Van der Waalsstraat. Daar zullen 

kinderen een krans leggen.
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er iets op gang: eerst werden er spelletjes georganiseerd op 

het plein voor de Lorentzschool in de Oppenheimstraat. Een 

jaar later werden de spelletjes verplaatst naar de plek die nu 

nog steeds wordt gebruikt: het plein bij de Cobetstraat. Ik vind 

het leuk dat dit zo gegroeid is en wil er mijn steentje wel aan 

bijdragen.”

Margot: “De Koninginnedagoptocht komt langs ons huis. De 

eerste keer dat we dat meemaakten, waren we verrast: het zag 

er allemaal heel feestelijk uit. De optocht is bedoeld voor kin-

deren in dezelfde leeftijdsgroep als die van ons, dus ook in die 

zin sluit het aan. Mijn aandeel is relatief bescheiden, vind ik 

zelf; juist daardoor past het goed naast mijn gezin.”

Wat is je taak? 

Helma: “Er is door de leden van het organiserend comité heel 

veel voorwerk verricht. Zo zijn er goede draaiboeken en is de 

organisatie over meerdere mensen verdeeld. Ik ben verant-

woordelijk voor de kinderspellen. Die vinden plaats tussen 

11.30 uur en 14.30 uur. Dat doe ik niet alleen; we zijn met  z’n 

tweeën. Samen zorgen we voor de spellen voor kinderen die 

tussen vier en tien jaar zijn. Er is ook een aanbod voor kin-

deren tussen tien en veertien jaar, maar dat wordt weer door 

anderen gedaan.  Vorig jaar heb ik vooral gekeken hoe het een 

en ander georganiseerd werd, en dit jaar heb ik de taken over-

genomen.”

Margot: “Ik ben verantwoordelijk voor het eerste onderdeel 

van de Koninginnedagfestiviteiten, en dat is de optocht. Deze 

is vooral bedoeld voor kinderen tussen ongeveer drie en acht 

jaar, al doen er ook wel oudere kinderen mee. Een bonte stoet 

kinderen trekt ongeveer een uur lang door de straten van de 

wijk. De optocht heeft altijd een thema en de kinderen verkle-

den zich en versieren hun fiets, step of skelter. De jury beoor-

deelt de leukste optochtganger en reikt aan het einde van de 

optocht drie prijzen uit. Er zijn ook drie prijzen voor de mooist 

ingekleurde kleurplaat. Deze kleurplaat is opgenomen in deze 

Wijkkrant.
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… vervolg van voorpagina

Saamhorigheid
Het is dit jaar 60 jaar geleden dat het eerste 

Koninginnedagfeest in onze wijken werd gehouden. 

Dat feest gold toen in de Burgemeesterswijk als na-

tuurlijke opvolger van de bevrijdingsfeesten kort na de 

Tweede Wereldoorlog. Het draaide al die jaren om saam-

horigheid. Samen leven en samen vieren, wat voor elkaar 

over hebben, bijdragen aan elkaars woon- en leefgenot. 

Daar was altijd wel een kopgroep van mensen voor nodig, 

die de zaak organiseert. Zo was het vroeger en zo is het 

nu nog steeds. Een ververst team van negen wijkgenoten 

spant zich al maanden in om u en uw gezinsleden opnieuw 

een gezellige dag aan te bieden. Zij worden gesteund door 

tientallen vrijwilligers. Het is al weer zeven jaar geleden 

dat besloten werd de traditie in ere te herstellen en terug te 

keren naar de historische plek, het 'Cobetplein' of 'Oranje-

plein'. In deze wijkkrant besteden we met drie artikelen 

aandacht aan deze wijktraditie.

Bij saamhorigheid hoort ook een veilig gevoel. Dit is natuur-

lijk subjectief. De één zal een ontwikkeling of gebeurtenis al 

snel bedreigend vinden en heeft een grotere gevoeligheid. 

De ander kan meer hebben, heeft een groter incasserings- 

of relativeringsvermogen. Hoe dichter iets je nadert hoe 

bedreigender het voelt. Tolerantie wordt op de proef ge-

steld. De neiging is al snel behoudend, je veilige leefwereld 

dreigt immers aangetast te worden. Deze reactie zie je be-

grijpelijkerwijs bij omwonenden van grote bouwprojecten, 

zoals de Lorentzschool en het ROC-gebouw.

Met de komst van nieuwe gebruikers van het voormalig 

GGD-gebouw zie je hetzelfde gebeuren. Vooral het me-

disch verstrekken van heroïne aan 25 verslaafden roept 

vragen, zorgen en verzet op. Ik begrijp dat heel goed. Gaat 

deze voorziening niet te ver in een rustige woonbuurt en 

bij een school, een sportvoorziening en zorgcentrum in de 

buurt? Gaat het dealers aantrekken? De gemeente wil af-

spraken maken die overlast en onveiligheid voorkomen en 

bestrijden. Dat is belangrijk, daar zitten alle betrokkenen 

straks voor om de tafel, dus ook de buren. Het is de eerste 

keer dat onze wijk te maken krijgt met zo'n situatie. Ik ga 

die uitdaging aan, in het belang van een veilig leefklimaat.
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Wat houdt het werk nu concreet in? 

Helma: “We zorgen dat het materiaal er is, we versieren het 

plein, zetten de spelletjes uit, en, heel belangrijk, we werven in 

totaal ongeveer zestig vrijwilligers die we op die dag opvangen 

en begeleiden. Niet alleen vertellen we hen waar ze moeten 

staan en wat ze moeten 

doen, we voorzien hen 

ook van koffie, thee en 

broodjes. Op de dag zelf 

ben ik dus vooral in de 

bediening, haha.”

Margot: “Samen met de 

andere leden van het 

Koninginnedagcomité 

is het thema voor de 

optocht verzonnen. 

Voor dit jaar luidt het 

thema: ‘wat wil je later 

worden?’

Intussen ben ik al bezig 

met het regelen van de jury. De route wordt uitgestippeld, de 

fanfare is weer besteld en voor dit jaar is er een bezemwagen 

met een geluidsinstallatie. De prijzen moeten worden gekocht 

en ik help mee met versieren op de dag zelf.”

Hoe druk is het? 

Helma: “Vorig jaar zijn er zeshonderd (!) speelkaarten ver-

kocht. Heel druk, dus.” 

Margot: “Er lopen ongeveer tweehonderd kinderen mee met 

de optocht, meestal mèt hun ouders. De optocht is zo lang aan 

het worden, dat we de bezemwagen hebben bedacht om ook 

achteraan muziek te hebben. Het probleem is vooral, dat de 

stoet zoveel mogelijk aaneengesloten bij elkaar moet blijven. 

Achteraan loopt iemand mee die mij ongeveer elke vijf minu-

ten opbelt met de mededeling dat we vooraan te hard lopen.”

Ga je je eigen stempel nog 

drukken op de festiviteiten? 

Helma: “Ik vind dat het 

heel goed geregeld is en 

we hebben gemerkt dat 

de spelletjes voor heel 

veel kinderen leuk zijn. 

We zullen misschien wel 

eens een spelletje veran-

deren, maar daar blijft 

het voorlopig bij”. 

Heb je een leuke anekdote? 

Margot: “Vorig jaar 

kwam de optocht per 

ongeluk vanaf de verkeerde kant het speelplein opgelopen. 

Toen moesten we dwars door de spelletjes die net waren 

uitgezet. De schrik sloeg me om het hart. Gelukkig waren de 

spelletjes snel aan de kant. Maar dit jaar zullen we dat zeker 

voorkomen.”

Ook dit jaar zijn er weer drie nieuwe medewerkers die zich al-

vast warmlopen om volgend jaar een taak over te nemen. Het 

zijn Hans Hodes, Siebke de Horn en Mieke van de Vaart. 

 

 Jacqueline Weeda 

Lorentzhof biedt 55+’ers de gelegenheid kennis te maken 

met een nieuwe vrije tijdsbesteding: Nordic Walking. Zo-

wel beginnelingen als gevorderden komen aan hun trek-

ken. 

U kunt kiezen uit een basiscursus, en een wandelclub voor 

degenen die de basiscursus gevolgd hebben. Beide wor-

den begeleid door een gecertificeerd instructeur. 

In mei zal er, bij voldoende inschrijving, weer een basiscursus 

Nordic Wlaking gegeven worden. Deze basiscursus omvat 6 

lessen van 14.00 tot 15.15 uur, waarvoor het cursusgeld 15,00 

euro bedraagt. De dag waarop de cursus gegeven wordt zal zo-

veel mogelijk in overleg met de cursisten worden vastgesteld

De wandelclub is op dinsdag- en donderdagmiddag. De contri-

butie hiervoor is 20,00 euro per kwartaal.

Heeft u interesse? Meld u dan snel aan. Het aantal deelnemers 

is beperkt. 

Heeft u nog vragen? Bel dan met Berry Schouten telefoon-

nummer 071 - 514 95 45.

Nordic Walking, iets voor u?
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Eindelijk is het zover. De sloop van de oude gebouwen 

van de Lorenzschool, de gymzaal en de schoolgebouwen 

aan de Asserstraat, is begonnen. De school is vorig jaar 

al gedeeltelijk verhuisd naar de tijdelijke huisvesting op 

het Trigonterrein. In het (nieuwere) hoofdgebouw op het 

eigen terrein blijven de kleuterklassen en de groepen 3 en 

deels 4 achter. Zij zullen de sloop en bouw dus letterlijk 

aan den lijve mee maken. Allereerst zal het nieuwe school-

gebouw worden neergezet. Pas over twee jaar wordt 

gestart met de appartementen-

complexen. 

Totaal zouden 44 bomen gekapt en 

11 bomen verplaatst moeten worden. 

Deze laatste bomen zijn tijdelijk 

geplaatst op de oever voor de school 

langs de Van Vollenhovenkade. 

Inmiddels is door oplettende omwo-

nenden vastgesteld dat er per onge-

luk bomen zijn gekapt die verplaatst 

Het bestuur van de wijkvereniging heeft al haar leden een 

mini-enquête gezonden. Hierin wordt de mening gepeild 

over drie actuele onderwerpen in de wijk en over de waar-

dering van de wijkkrant en de website. Massaal hebben 

leden gereageerd.

Parkeren

Hoe bestrijd je parkeeroverlast in delen van de wijk? Het ge-

meentebestuur wil met alle wijken rond het centrum afspraken 

maken over parkeermaatregelen. De helft van alle leden is 

voor een vergunningsysteem voor bewoners met een zo laag 

mogelijke prijs, goede controle op ongewenste parkeerders 

en gratis parkeren voor bezoekers van de bewoners. Een bijna 

even grote groep leden is van mening dat parkeren in de eigen 

straat altijd gratis moet zijn.

In de loop van 2007 zal wethouder John Steegh met een par-

keerplan komen, waar diverse wijkbewoners over meedenken.

Toekomst Kanaalweg

Er bestaat een plan om de Kanaalweg noordwaarts door te trek-

ken met een brug over de Rijn, zodat er doorstroming komt van 

hadden moeten worden. De gemeente heeft na dit signaal de 

kap tijdelijk stil gelegd en de aannemer een boete opgelegd. 

Ook moet de aannemer vervangende bomen leveren. 

Buurtoverleg 

De gemeente heeft, mede op aandringen van de wijkvereni-

ging, toegezegd eens per kwartaal te overleggen met de buurt. 

Dit zal gaan over alle praktische zaken. Ook de wijkvereniging, 

de aannemer, de gemeente, de ar-

chitect en de schooldirectie nemen 

deel aan dit overleg. 

De planning voor de komende 

maanden is als volgt: 

22 maart - 13 april: sloop gebouwen 

16 april - 4 mei: verwijderen bestra-

ting en bouwrijp maken 

7 mei - 20 juli: heien en funderingen

verkeer dat om de stad kan worden geleid. Ruim de helft van 

alle leden vindt dit een goed plan, mits er geen sluipverkeer 

door de buurten gaat ontstaan en de snelheid op de Kanaalweg 

wordt gecontroleerd. Ruim een kwart van de leden vindt het een 

slecht plan omdat het sluipverkeer niet te vermijden is en het tot 

meer herrie, luchtverontreiniging en onveiligheid zal leiden.

GGD-gebouw

In de enquête is ook een vraag opgenomen over de nieuwe 

bestemming van het voormalige GGD-gebouw. Voor- en te-

genstanders houden elkaar in evenwicht als het gaat om de 

komst van het project medische heroïneverstrekking aan 25 

drugsverslaafden. Duidelijk is dat er veel zorgen bestaan over 

de risico’s voor veiligheid en leefbaarheid. Het betekent ook 

dat een beheerplan overtuigend moet zijn in het voorkomen 

en bestrijden van overlast.

Waardering wijkkrant en website

Van alle leden is 80% van oordeel dat de wijkkrant goed en pret-

tig leesbaar is. Van degenen die de website van de wijkvereni-

ging bezoeken (www.profburgwijk.nl) is bijna iedereen tevreden. 

Lorentzschool: de operatie gaat beginnen

Wijkvereniging houdt ledenpeiling
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Optocht Koninginnedag

Neem je kleurplaat mee!
De optocht door de wijk heeft dit jaar als thema: Wat wil je later worden? Zangeres? Verpleegster? Indiaan? Brandweerman? Of 

misschien wel koningin?! Maak er maar wat moois van, want er zijn drie prijzen te verdelen. Je maakt ook kans op een prijs als 

je van onderstaande kleurplaat een kunstwerk maakt. Je kunt je kleurplaat inleveren bij de stand waar je je inschrijft voor de 

optocht. Dit kan vanaf half tien. Vergeet niet je naam en je leeftijd op je kleurplaat te zetten! Tip: vraag je ouders om deze 

kleurplaat te kopiëren voor je broertje of zusje



De gemeente Leiden heeft definitief besloten dit jaar een 

experiment te beginnen met de medische verstrekking 

van heroïne aan een groep ernstig verslaafden. De locatie 

die daarvoor wordt aangewezen is het voormalig Joods 

Weeshuis aan de Roodenburgstraat. Verantwoordelijk 

wethouder van Onderwijs, Welzijn en Zorg Gerda van 

den Berg wil, naar analogie van de situatie op het Nuon-

terrein bij Nieuwe Energie, alle betrokkenen intensief 

betrekken bij het goed laten verlopen van dit project. De 

Wijkkrant sprak met de wethouder over de medische he-

roïneverstrekking en de zorg voor verslaafden in de Leidse 

regio.

De weg voor de proef met medische heroïneverstrekking is 

vrijgemaakt door de Commissie Onderwijs en Samenleving, 

die heeft uitgesproken geen bedenkingen te hebben tegen de 

plannen. Na de hoorzitting die is gehouden in de wijk waren 

de geuite bezwaren voor de raadsleden niet zwaarwegend 

genoeg om een negatief oordeel uit te spreken, zodat ook voor 

de gemeenteraad de behandeling een hamerstuk is geworden.

Wel zijn volgens de verantwoordelijke wethouder van Onder-

wijs, Welzijn en Zorg, Gerda van den Berg (PvdA), een aantal 

duidelijke voorwaarden geformuleerd waaronder het experi-

ment van start kan gaan. “Heel belangrijk is in ieder geval dat 

we goed overleg zullen voeren met alle betrokkenen, dat we de 

proef goed in de gaten gaan houden en dat er voor iedereen 

een helder meldpunt komt. De geuite bezwaren sloten aan bij 

wat wij als gemeente ook wilden ”

Een centrale rol zal worden ingenomen door een zogenoemde 

convenantgroep, zoals die ook is gevormd bij het project 

Nieuwe Energie aan de Langegracht. Van den Berg: “In de 

convenantgroep rond de heroïneverstrekking hebben alle 

betrokkenen zitting, zoals de Lorentzschool, de korfbalver-

eniging, direct omwonenden, de wijkvereniging, Parnassia en 

de politie. Bij Nieuwe Energie  bestaat die convenantgroep uit 

vijfentwintig mensen, en dat werkt goed. Je kunt als gemeente 

niet altijd overzien wat belangrijk is, en juist de direct betrok-

kenen kennen de situatie als geen ander.”

“Je hebt alle disciplines 

nodig om elkaar scherp 

te houden. Bij Nieuwe 

Energie gaat dat heel 

ver, bijvoorbeeld tot 

op het niveau van prul-

lenbakken die verkeerd 

staan. Bij de Rooden-

burgstraat willen we 

er bijvoorbeeld voor 

gaan zorgen dat er niet 

een groep verslaafden 

langskomt op het mo-

ment dat er veel school-

kinderen door de straat 

lopen. Ook denken we 

erover om de tijd dat 

ze voor de deur mogen 

wachten te beperken.” 

Gemeente wil vooral samenwerken

Heroïneverstrekking voormalig Joods Weeshuis 
gaat onder strenge voorwaarden door
Marco van der Hoeven

Vereniging Professoren- 
& Burgemeesterswijk6
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Zodra het college van Burgemeester en Wethouders een be-

sluit heeft genomen gaan vanuit de gemeente de uitnodigin-

gen voor de convenantgroep de deur uit. 

Het voormalige Joodse Weeshuis moet aan het einde van het 

jaar klaar zijn voor gebruik. Daarbij wordt een deel van het 

pand ingericht voor het gezondheidscentrum en de spreek-

ruimte van Parnassia, die één ingang en receptie krijgen 

aan de Roodenburgstraat. De medische heroïneverstrekking 

krijgt een aparte ingang aan de zijkant van het pand aan de 

Cronesteynkade, waar nu al de methadonverstrekking geves-

tigd is.

Bredere zorg

De proef met medische heroïneverstrekking in het voorma-

lige Joodse Weeshuis, en de andere voorzieningen die daar 

gevestigd worden, maken onderdeel uit van een veel bredere 

zorg voor verslaafden en daklozen in de Leidse regio. Als 

zogenoemde Centrumgemeente heeft Leiden ook de verant-

woordelijkheid voor het organiseren van de zorg aan kleinere 

omliggende gemeenten in de regio Zuid-Holland Noord, zoals 

Katwijk en Zoeterwoude.

Het zwaartepunt van de voorzieningen ligt echter wel in Lei-

den, en de ervaringen die daarmee worden opgedaan, zoals bij 

Nieuwe Energie, dienen volgens Van den Berg als voorbeeld 

voor de manier waarop het project aan de Roodenburgstraat 

zal worden aangepakt. Zo dient de werking van de convenant-

groep Nieuwe Energie als voorbeeld voor nog te vormen con-

venantgroep rond de Roodenburgstraat. De convenantgroep 

Nieuwe Energie won vorig jaar de Zilveren Ladder vanwege de 

bijzondere voorzieningen en de goede samenwerking.

De organisatie van de zorg voor verslaafden en dak- en thuis-

lozen in de regio Leiden is complex. Dat komt vooral door de 

diversiteit aan problemen waar een oplossing voor gevonden 

moet worden. Verslaafden zijn de moeilijkste groep, en komen 

voor in vele categorieën. Veruit de grootste groep verslaafden 

in Leiden is die van de alcoholverslaafden, het aantal drugs-

verslaafden is aanzienlijk kleiner. Een deel van de verslaafden 

kampt daarnaast ook nog met psychische problemen. De 

groep verslaafden valt voor een deel, maar zeker niet hele-

maal, samen met dak- en thuislozen.

Het verschil tussen die twee in de hulpverlening is dat daklo-

zen helemaal niet in staat zijn zelf onderdak te vinden, terwijl 

thuislozen nog enigszins een sociaal netwerk hebben waar ze 

kunnen worden opgevangen. Hoeveel de zorg voor deze groe-

pen kost is niet precies vast te stellen. De gemeente Leiden 

heeft die zorg voor enkele miljoenen in de begroting staan, 

maar dat is slechts een deel van de uitgaven die worden ge-

daan. Het overgrote deel van de verslaafdenzorg komt lande-

lijk uit de wet op de zorgverzekering en de AWBZ. 

Ook het aantal mensen dat zorg nodig heeft is niet precies vast 

te stellen. Het aantal verslaafden dat meedoet aan de proef 

met medische heroïneverstrekking is in Leiden in ieder geval 

niet groter dan vijfentwintig. De huidige dagopvang in Leiden 

bedient in totaal ongeveer honderd mensen, terwijl met een 

uitbreiding van de nachtopvang van vijfentwintig naar veertig 

bedden voor daklozen in Nieuwe Energie volgens de gemeente 

aan de vraag in Leiden kan worden voldaan. Van de gratis 

maaltijdverstrekking op vrijdag maken ongeveer tachtig men-

sen gebruik.

Het experiment aan de Roodenburgstraat duurt twee jaar. Van 

den Berg: “Als het ons bevalt kunnen we er mee doorgaan. 

Maar daarvóór vindt eerst evaluatie plaats. Wettelijk is een 

evaluatie na twee jaar geregeld, maar wij hebben in Leiden 

afgesproken dat er al na maximaal een jaar een evaluatie 

komt. En daarnaast houden we al vanaf het allereerste begin 

de vinger aan de pols.”

“We gaan ervan uit dat het niet tot extra overlast leidt. Daar-

voor is een strakke nulmeting belangrijk.” Ook de bestaande 

overlast kan volgens Van den Berg nu beter worden aange-

pakt: “Die nemen we uiteraard ook mee in het overleg met de 

convenantgroep. Daarbij is het een voordeel dat alle betrokke-

nen erin zitten, inclusief de politie, zodat er daadwerkelijk iets 

kan worden gedaan.”

‘Zonder draagvlak geen plan’
Het bestuur van de wijkvereniging stelde al in haar 

eerste reactie dat dit plan niet door kan gaan zonder 

draagvlak van de buurt en omliggende instellingen. 

Een beheerplan en convenant moeten hiervoor zorgen. 

De gemeenteraad heeft de zienswijze van de wijkver-

eniging overgenomen en ondersteunt de noodzaak van 

een convenant, een beheerplan en het opnemen van 

ontbindende voorwaarden. Dit laatste is een strengere 

lijn dan de wethouder aanvankelijk wilde. “Het geeft de 

omwonenden en instellingen een belangrijke invloed, 

omdat er zonder hun medewerking en instemming 

geen sprake is van een breed gedragen convenant. De 

ontbindende voorwaarden zijn ook belangrijk, want 

daarmee spreek je met elkaar af dat blijvende overlast 

en onveiligheid reden kan zijn om het project voortijdig 

te staken”, aldus voorzitter Thomas van Duin.



Welkom in de rijwielstalling van DZB Leiden 
bij station Leiden Lammenschans

De stalling, geëxploiteerd door DZB Leiden, 
biedt u de zekerheid uw fiets of bromfiets 
terug te vinden zoals u hem heeft achtergelaten.

Extra service
Voor al uw fietsreparaties tegen aantrekkelijke prijzen.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag : 06.00 – 20.00 uur
Zaterdag/ feestdagen: 08.00 – 20.00 uur
Zondags gesloten

Waar kunt u ons vinden ?
Kamerlingh Onnesplantsoen 5  
(bij station Leiden Lammenschans)
Telefoon: 071 - 513 06 35 

T E E U W E N    VERZEKERINGEN BV

HET ZEKERE 
VOOR HET 
ONZEKERE

DE SITTERLAAN 89
LEIDEN
TEL. 071-5149967

In de Profseeoren- en Burgemeesterswijk 
Gevestigd: 

Bij onze BOVAG-autorijschool kun je in 
een prettige sfeer en op ontspannen wijze 
leren autorijden in je eigen tempo volgens  
de nieuwste lesmethoden. 
Aangesloten bij de BOVAG! 

Lessen per uur € 35,-. 1,5 uur les voor € 50,-. 
Aantrekkelijke pakketaanbiedingen! 

Kijk op www.drive4all.nl of bel 
06-22682485 voor meer informatie. 

Loek Groenewegen, Kanaalweg 37. 

Vereniging Professoren- 
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RGL Nee, maar wat nu?
Marco van der Hoeven

Tijdens het referendum over medewerking van de ge-

meente aan de Rijn-Gouwelijn stemde een overweldigende 

meerderheid van de Leidse kiezers tegen een lightrailver-

binding door de stad. Dit betekent dat het traject door de 

Breestraat, en daarmee ook het traject over de Lammen-

schansweg langs de Professorenwijk, van de baan is. Maar 

wat er dan wel moet gebeuren met de RGL is onduidelijk. 

Buitenom over bestaand spoor, of toch onder druk van de 

provincie door de binnenstad?

De Leidse gemeenteraad is vrijwel unaniem over de gevolgen 

die het referendum moet krijgen voor de bestaande plannen 

voor een lightrailverbinding door Leiden: het traject door de 

Breestraat is van de baan. Alleen de fractie van de VVD in de 

gemeenteraad pleitte voor 

het negeren van de uitslag, 

volgens deze partij omdat er 

geen alternatieven voor deze 

route bestaan.

De andere politieke partijen in 

de gemeenteraad vertalen de 

wens van de Leidse bevolking 

om niet mee te werken aan de 

RGL als een wens om niet mee 

te werken aan een tracé door 

de binnenstad. Voor alterna-

tieven is wel degelijk ruimte, 

en de gemeente zal dan ook 

met de provincie Zuid-Holland 

om de tafel gaan zitten om tot 

een oplossing te komen.

De provincie heeft de ge-

meente Leiden ondertussen 

per brief laten weten dat 

Leiden geen keus heeft, en 

zal moeten instemmen met 

een lightrailverbinding door het centrum van de stad. Volgens 

de provincie kan Leiden zich niet onttrekken aan eerder ge-

maakte afspraken. Alleen details rond de uitwerking van het 

traject staan nog open voor discussie, bijvoorbeeld over de 

manier waarop de tram door de Breestraat gaat. De provincie 

stelt zich op het standpunt dat een bovenregionaal project als 

de Rijn-Gouwelijn helemaal niet in aanmerking komt voor een 

lokaal referendum, en bestrijdt daarom het recht van Leiden 

om de verbinding te weigeren.

Ook andere partijen hebben moeite met de uitslag van het 

referendum. De voorzitter van de Kamer van Koophandel 

Rijnland, Cees Broeksma, wil een commissie alsnog laten 

kijken naar de mogelijkheden de RGL door de Leidse bin-

nenstad te loodsen. Hij wil dat daar over anderhalf jaar een 

nieuw referendum over wordt gehouden.

Door de uitslag van het referendum staat in ieder geval het 

spoor tussen Leiden en Utrecht weer volop in de belangstel-

ling. Dat is nog steeds voor een belangrijk deel een enkel-

spoor, waar veel partijen een verbinding met dubbel spoor 

van willen maken. De route van de RGL over bestaand spoor 

doortrekken van station Leiden Lammenschans naar Leiden 

Centraal is een mogelijk 

alternatief voor een route 

door de binnenstad. De pro-

vincie heeft, ondanks het 

formeel vasthouden aan de 

route door het centrum, al 

wel die buitenom-variant 

laten onderzoeken, en een 

verbinding twee keer per uur 

zou misschien haalbaar zijn. 

Acht keer per uur buitenom, 

zoals de gemeente Leiden 

het liefst zou zien, wordt 

waarschijnlijk te duur. De ge-

meente gaat de alternatieven 

onderzoeken, en het college 

verwacht op 10 juli een aan-

tal alternatieven te kunnen 

bieden.

Op 7 maart stemde 68,9 pro-

cent van de Leidse kiezers 

tegen medewerking van de 

gemeente aan de Rijn-Gouwelijn. De uitslag volgde op en 

verhitte campagne van voor- en tegenstanders van de RGL, 

die ertoe heeft geleid dat de opkomst voor de provinciale 

Statenverkiezingen zo’n tien procent hoger was dan het 

landelijk gemiddelde. De opkomst voor het referendum was 

54,6 procent, die voor de provinciale Statenverkiezingen 56,9 

procent.
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Dit voorjaar is er eindelijk weer schot gekomen in de behan-

deling van het nieuwe bestemmingsplan Zuidelijke Schil. De 

gemeenteraad beslist eerst over het ‘beschermd stadsge-

zicht’ en daarna pas over dit nieuwe plan. Het tweede moet 

immers passen binnen het eerste. Het beschermd stadsge-

zicht zal niet eerder van kracht worden dan nadat aan een 

aantal voorwaarden is voldaan. Het Rijk beslist uiteindelijk.

Een jaar geleden presenteerde het gemeentebestuur het Voor-

ontwerp bestemmingsplan Zuidelijke Schil. Dit gaat ook over de 

Professoren- en Burgemeesterswijk en Rijndijkbuurt. Dit voor-

jaar heeft het gemeentebestuur ein-

delijk haar commentaar op de diverse 

inspraakreacties kenbaar gemaakt, 

voorzover dit het beschermd stadsge-

zicht aangaat. Uit onze wijken zijn acht 

reacties ingediend, waaronder natuur-

lijk één van de wijkvereniging. Op 20 

maart hoorde de gemeenteraadcom-

missie alle insprekers. De wijkvereni-

ging heeft nogmaals aangegeven dat 

zij in principe positief staat tegenover 

de toekenning door het Rijk van de status van beschermd stads-

gezicht. Die status hoort bij de cultuur-historische waarde van 

onze wijken. Toch heeft het bestuur vier belangrijke voorwaarden 

gesteld en de gemeenteraad gevraagd deze te ondersteunen.

Goede voorlichting

Aanpassingen aan de eigen woning in een beschermd stadsge-

bied mogen niet meer zonder vergunning. Hierover zal goede 

voorlichting gegeven moeten worden. Het gemeentebestuur 

heeft toegezegd dit met een breed verspreide brochure te zullen 

doen, zodra het besluit definitief is genomen.

Snelloket vergunningen

Wij hebben gewezen op het belang van een ‘snelloket’. Hier 

moeten bewoners snel en goedkoop vergunningen kunnen 

krijgen voor niet-beeldbepalende aanpassingen aan hun wo-

ning. Een voorbeeld is het vernieuwen van een schutting, het 

vervangen van een schuur of het plaatsen van een dakraam 

aan de achterzijde. Dit verzoek is nu door het gemeentebe-

stuur gehonoreerd. Ons gebied wordt een ‘pilot-project’ om 

deze werkwijze uit te proberen. Het bestuur heeft er op aange-

drongen met ons te overleggen hoe deze pilot wordt opgezet 

en beoordeeld, vóórdat het snelloket van start gaat.

Ongewenste huurverhoging

Binnen een beschermd stadsgezicht kan een verhuurder extra 

hoge huren vragen voor de kosten van renovatie en onder-

houd. Deze extra toeslag vinden wij zeer ongewenst. Terecht 

heeft de gemeente Leiden zich aangesloten bij Amsterdam 

in het pleidooi bij het Rijk om dit 

onderdeel van het huurprijsbe-

leid te herzien. De wijkvereniging 

heeft erop aangedrongen dat de 

gemeente nu al met corporaties tot 

afspraken komt om extra huurver-

hogingen te voorkomen.

Oostelijke grens niet goed

Het gemeentebestuur honoreert 

ons verzoek niet  om de oostelijke grens van het beschermd 

gebied uit te breiden tot de Kanaalweg. De wijkvereniging is 

van mening dat ook het plantsoengebied Meijerskade/Uhlen-

beckkade en het park Roomburg deze status verdienen. Het 

voornaamste argument om dit niet te doen is dat de grens 

van 1940 uitgangspunt is. Ook stelt het gemeentebestuur 

dat ‘de stedenbouwkundige kwaliteit wordt erkend en het 

gebied daarom conserverend wordt bestemd’ in het nieuwe 

bestemmingsplan. De wijkvereniging is hier niet tevreden 

mee en vindt de huidige keuze tegenstrijdig met het eigen 

uitgangspunt van de gemeente. De voorgestelde grens omvat 

de woningen aan beide zijden de Burggravenlaan, terwijl die 

duidelijk van na de oorlog zijn. Ook de Vredeskerk uit de jaren 

zestig en het Kruisgebouw uit de jaren tachtig vallen binnen 

het voorgestelde gebied. 

Binnenkort gaat eindelijk ook de behandeling van reacties en 

bezwaren op het concept bestemmingsplan van start. We wach-

ten echter nog op de inhoudelijke reactie van het gemeentebe-

stuur. Ook hier heeft het bestuur van de wijkvereniging uitge-

breid en kritisch commentaar geleverd. Zie www.profburgwijk.nl

Beschermd Stadsgezicht onder voorwaarden
Thomas van Duin

Burggravenlaan: oostelijke grens beschermd stadsgezicht?
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Pim Holtz, voorzitter wijkvereniging Roomburg

“De brug is meer dan alleen een brug”
De wijk Roomburg groeit en groeit. Uiteindelijk moet het 

een wijk worden waar meer dan duizend gezinnen wonen. 

Reden voor een aantal wijkbewoners om een wijkvereniging 

in het leven te roepen. Onder het motto: ‘een goede buur 

is beter dan een verre vriend’ spraken wij met de voorzitter 

van wijkvereniging Roomburg, Pim Holtz, over zijn wijkver-

eniging en onze mogelijke gezamenlijke belangen.

Het is er nu nog vooral modderig 

en kaal. Er wordt de komende jaren 

nog volop gebouwd. Toch beginnen 

de tuinen van de eerste bewoners 

al vorm te krijgen. Kinderen spelen 

op straat. Van de nieuw te bouwen 

brede school ‘Arcade’ zijn de vor-

men nu al in het fundament te zien. 

Pim Holtz verwacht straks veel van 

de mogelijkheden die de Arcade 

en haar partners: Sportgezondheidscentrum Visser, de Muziek-

school, B4Kids en Gymnastiek- en Volleybalvereniging Groen-

Wit aan de bewoners van Roomburg zal bieden.

Holtz is voorzitter van de vorig jaar in het leven geroepen 

wijkvereniging Roomburg. Volgens hem was het bijna een 

natuurlijk overgang van de overlegvorm die er al was naar de 

wijkvereniging. “Aanvankelijk ben je als kopersvereniging met 

de gemeente in gesprek. Op een gegeven moment is dat echter 

voorbij en niet meer nodig. Maar in zo’n nieuwe wijk gebeurt 

van alles. Er komen veel nieuwe mensen bij en er ontstaan be-

hoeften op het sociale vlak. Mensen willen elkaar beter leren 

kennen, ze vinden het leuk en zinvol als er activiteiten worden 

georganiseerd.”

Midden 2006 heeft Holtz eens in zijn woonomgeving gepeild 

of er belangstelling was voor zo’n vereniging en of er mensen 

waren die ook daadwerkelijk in het bestuur wilden. “Die waren 

er gelukkig. Vervolgens hielden we een bijeenkomst om er ach-

ter te komen of er ook echt belangstelling was voor een actieve 

wijkvereniging. Die was er. Oktober 2006 zijn we officieel als 

wijkvereniging Roomburg opgericht.”

Roomburg zit ieder kwartaal met de gemeente om de tafel om 

te praten over zaken als inrichting, infrastructuur en dergelijke. 

“Ook schuiven we aan bij de districtsraad die een grote rol 

speelt bij zaken die Roomburg aangaan”, vult Holtz aan. ”Onze 

doelstelling is tweeledig. In de eerst plaats gaat het om de be-

langenbehartiging van alle bewoners van deze wijk bij alle orga-

nisaties waarmee we al wijk te maken hebben zoals gemeente, 

provincie, Raad van state, de Milieudienst West-Holland, en 

dergelijke. Daarnaast zetten we ons in voor de ontwikkeling van 

de sociale factor.”

“Zo hebben we al een aantal activitei-

ten met succes georganiseerd zoals: 

Sint Maarten, een kerstmarkt en een 

speurtocht door de wijk.”

De Arcade zal, volgens Holtz, straks  

een centrale rol gaan spelen in het 

wijkgebeuren. “Als alles volgens plan 

verloopt komt daar ruimte om allerlei 

dingen te doen: zoals activiteiten die 

de partners in de brede school zelf 

aanbieden en activiteiten die in samenwerking met die partners 

georganiseerd kunnen worden. Daarnaast beschikken we daar 

ook over vergaderruimte.” 

Holtz  ziet in de brug een symbolische verbinding tussen de 

Professoren- en Burgemeesterswijk en Roomburg. “Er zijn 

veel zaken die je onder de noemer ‘gezamenlijk belang’ kunt 

plaatsen en waar we wat belangenbehartiging betreft geza-

menlijk zouden kunnen optrekken.  Denk alleen maar eens aan 

de Kanaalweg, op de scheiding van onze wijken.  En natuurlijk 

voorzieningen als scholen waar veel van onze kinderen naar toe 

gaan; de prachtige speelvoorziening in het Roomburgerpark; 

de sportverenigingen. Maar aan onze kant ook park de  De Bult, 

het Cronesteynpark, en straks het Matilopark.”

Holtz is over dat laatste niet echt optimistisch.  Het enige posi-

tieve is volgens hem dat het Matilopark in  het bestemmingsplan 

staat, maar van de oorspronkelijke plannen om er een archeolo-

gisch park van te maken en dat te combineren met sportvelden 

komt voorlopig wegens geldgebrek niets terecht. 

Holtz denkt er over binnenkort een rondleidingsdag te organi-

seren waarbij de Professoren- en Burgemeesterswijkbewoners 

door mensen die in Roomburg wonen een rondleiding door de 

wijk kunnen krijgen.
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DE ZONNEBOOM 
VRIJ KUNSTZINNIGE JAREN  

De Vrij Kunstzinnige jaren is een opleiding die mensen vanaf 21 jaar een scholings- en 
ontwikkelingsmogelijkheid biedt om te groeien in hun persoonlijke en maatschappelijke leven 
alsmede in hun beroepsleven. Wanneer oude vormen zijn weggevallen of steeds meer 
beginnen te knellen, dan is het tijd voor vernieuwing. 

In zulke situaties is het goed om met kunst aan de slag te gaan. 
De moed, de inspiratie en de vrijheid die hierdoor worden opgewekt, maken het gemakkelijker 
om oude patronen te doorbreken. Daarnaast wordt het vermogen om te spelen en je in het 
onbekende te wagen versterkt, waardoor het creëren van nieuwe, meer passende 
levenssituaties tot een spannende uitdaging kan worden. 

De kunstgebieden die aan de orde komen zijn: Schilderen (diverse technieken en 
verfsoorten), tekenen (allerlei materialen), boetseren, muziek en zang, beweging, clownerie, 
vertel en spraakkunst (naar aanleiding van sprookjes, fabels en mythologie).      

Al deze gebieden komen bloksgewijs aan de orde. Ervaring met de kunstvakken is niet 
belangrijk. Doel is niet het resultaat als zodanig maar het proces dat al doende doorgemaakt 
wordt. Ieder mens heeft een eigen weg te gaan. Deze weg is uitgangspunt en norm bij de 
begeleiding. 

Start: september 2007

ACADEMIE VOOR SOCIALE KUNST      

Enerverende kansen 

Of je nu docent bent, coach, verzorger of verpleger, altijd heb je in de praktijk van alledag te 
maken met die ene vraag: hoe leer ik met mensen omgaan, inclusief met mijzelf? Of anders 
gezegd: hoe leer ik de knopen te ontvlechten die altijd maar weer tussen mijzelf en de anderen 
ontstaan? En hoe draag ik ertoe bij dat niet de onmogelijkheden tussen mijzelf en de anderen 
de dienst uitmaken, maar juist de prikkelende en enerverende kansen die het samenwerken 
biedt?

Sinds Joseph Beuys kennen we de “sociale” dimensie van de kunsten: zij zetten tegelijk elk 
mens op eigen benen en scheppen een gemeenschappelijke wereld. Juist de kunsten komen 
tegemoet aan ons (dubbele) verlangen naar eigenheid en verscheidenheid. Om deze reden 
heeft de Academie voor Sociale Kunst de kunstzinnige verrichting als uitgangspunt voor de 
scholing gekozen. 

De volgende modules komen aan bod: 
- kunst- en cultuurgeschiedenis 
- filosofische en esoterische stromingen 
- weg naar zelfkennis: planetentypes, dierenriemtekens, biografie 
- actieve kunstbeoefening: o.a. muziek, spel, bewegingskunst, clownerie, boetseren en 

schilderen
- sociale kunst, o.a. aandacht- en concentratieoefeningen gesprek- en conflicthantering. 

Start: oktober 2007 

De Zonneboom 
Ook op een prachtige locatie op Texel – met midweek of weekend workshops. Beeldhouwen 
– schilderen – muziek – dans – kunst- en cultuurgeschiedenis – clownerie – koperdrijven – 
smeden.
Vraag de folder aan: tel: 071-5123137 – info@dezonneboom.nl – www.dezonneboom.nl
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Nieuwe samenstelling bestuur wijkvereniging
De jaarvergadering van de wijkvereniging Professoren- en 

Burgemeesterswijk heeft op 29 maart afscheid genomen 

van twee bestuursleden en hun opvolgers welkom geheten. 

Nieuwkomer Rob Beurse wordt tevens de nieuwe hoofdre-

dacteur van de wijkkrant. Hij volgt Pascale van de Vorst op.

Na ruim vijf jaar inzet hebben secretaris Jan Burgmeijer en 

bestuurslid Ada Ravestein afscheid genomen van het bestuur. 

Jan is in november 2001 bestuurssecretaris geworden. In de 

loop van de jaren ontplooide Jan zich tot een veelzijdig man 

die geen klus te veel was. Zo werd hij ook beheerder en coördi-

nator van de materialen en stak overal een helpende hand toe.

Ada trad in maart 2002 toe tot het bestuur. Zij werd coördina-

tor van de distributie van de wijkkrant en de vertegenwoordi-

ger van de wijkvereniging in de gemeentelijke districtsraad. 

Hierin wordt gesproken over de kwaliteit van de openbare 

ruimte en het groen in onze wijken.

De jaarvergadering heeft met dankbaarheid voor hun inzet van 

beide geweldige wijkgenoten afscheid genomen.

Bedankt Pascale en Karen
Het bestuur van de wijkkrant bedankt Pascale van de 

Vorst en Karen van Rooij voor hun geweldige inzet

afgelopen jaren voor de Wijkkrant.

Rob Beurse stelt zich voor
Het maken van bladen nam in mijn werkzame leven een 

belangrijke plaats in.

Mijn toenmalig communicatiebureau produceerde ik en-

kele bladen.

Ik ben inmiddels enige jaren met prepensioen en dit jaar 

ook gestopt met mijn communicatiebureau.

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Als ge-

boren en getogen wijkbewoner trof mij de oproep voor 

hoofd/eindredacteur voor de Wijkkrant. Toen ik vervol-

gens de oproep voor een bestuurslid zag stelde ik mij 

voor deze zaken aan elkaar te kleven zodat communi-

catie doormiddel van de Wijkkrant stevig verankerd zou 

kunnen worden in het bestuursbeleid.

Ik geloof in vrijwilligerswerk, een van de uitingen daarvan 

is mijn inmiddels jarenlange bestuurslidmaatschap van 

onze wijk gymnastiek- en volleybalvereniging Groen-Wit.

Ik zal er naar streven om, voor zover dat mogelijk is, de 

Wijkkrant nog dichter bij de mensen in deze wijk te bren-

gen met als motto: de Wijkkrant gaat over en is bestemd 

voor de mensen in deze wijk. Communicatie is inlevings-

vermogen en vanuit die invalshoek zal ik proberen mijn 

functie als bestuurslid en  als hoofdredacteur uit te voeren.

Pascale van der Vorst en Karen van Rooij.

Ada Ravestein en Jan Burgmeijer in de bloemetjes.



Vrolijkheid
Een aantal bewoners uit de Professoren- en Burgemeesters-

wijk organiseert binnenkort een spelletjesnacht ten 

behoeve van ‘de Vrolijkheid’. Deze stichting organiseert 

(re)creatieve projecten voor vluchtelingenkinderen in 

asielzoekerscentra in Nederland. Bij dit project gaat het 

specifiek om de kinderen van AZC Leiden. Voor die avond 

hebben wij spelletjes nodig. Heeft u gezelschapspellen 

die u niet meer gebruikt, dan willen wij die graag 

hebben. De spelletjes kunnen worden afgeleverd op de 

Zoeterwoudsesingel 47 in Leiden. Bij voorkeur ’s avonds.

  

namens “Het Spelletjesnacht Comitee”

Sheila Elkerbout
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Rudmer Dalstra stelt zich voor
In de ledenvergadering van 29 maart ben ik benoemd 

tot de nieuwe secretaris van onze wijkvereniging. Daar-

om voor u een kort voorstelrondje. Ik ben Rudmer Dal-

stra, en woon met mijn vrouw, drie kinderen en hond 

al weer heel wat jaartjes in onze wijk. Eerst 12 jaar als 

bijna-buurman van onze vorige secretaris Jan Burg-

Ben u van plan dit jaar een straatfeest te organiseren? Dan 

kunt u in aanmerking komen voor een aanmoedigingssubsidie 

vanuit het activiteitenfonds van de wijkvereniging. Ook kunt u 

gebruik maken van de partytenten en de geluidinstallatie voor 

buiten van de wijkvereniging.

Voorwaarde is dat de aanvraag wordt gedaan door leden van 

de wijkvereniging en/of dat bewoners (liefst zoveel mogelijk) 

lid worden van de wijkvereniging. De jaarcontributie bedraagt 

slechts €8,50.

Interesse? Mail info@profburgwijk.nl

Activiteitenfonds wijkvereniging 
steunt straatfeesten

Nieuwkomers Rudmer Dalstra en Rob Beurse.

meijer op de Kanaalweg en sinds 2002 op de Van 

den Brandelerkade. Dat we al zo lang in deze wijk 

wonen geeft al aan dat we het hier erg naar onze 

zin hebben. Onze wijk staat niet voor niets in aller-

lei (landelijke) lijstjes van meest favoriete plekken 

om te wonen. Wat mij betreft moeten we dat zo hou-

den, zonder uiteraard uit het oog te verliezen dat er 

allerlei ontwikkelingen in Leiden en omgeving spe-

len die hierop van invloed kunnen zijn. We leven im-

mers als wijkbewoners niet, en dat zouden we ook 

niet moeten willen, in een compleet afgesloten we-

reld. Volgens mij is de wijkvereniging een prima club 

om namens ons allen die ontwikkelingen in de gaten 

te houden, invloed uit te oefenen op de te maken 

keuzes en dergelijke. Tegelijkertijd moet de wijkver-

eniging ook de onderlinge binding in de wijk, onder 

meer via ‘feesten en partijen’, stimuleren. Volgens 

mij slaagt onze wijkvereniging heel goed in deze op-

dracht. Ik vind het dan ook leuk om met mijn erva-

ring in bestuurlijke – en beleidsfuncties hieraan een 

bijdrage te kunnen leveren. Ook de komende tijd 

komt er weer veel op de wijk af en moet er heel wat 

gedaan worden om hier goed op in te spelen. Hierbij 

geldt dat we het samen moeten doen: het bestuur 

kan het niet alleen. Uw betrokkenheid bij het wel en 

wee van de wijk is immers doorslaggevend. Ik ga er 

dan ook vanuit dat we elkaar regelmatig zullen te-

genkomen. U kunt mij altijd bereiken op 5133884. 
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Als je van planten houdt en maar een kleine tuin hebt, is 

het frustrerend dat je er maar zo weinig kwijt kunt. Wan-

neer je kiest voor die ene mooie roos, heb je geen plaats 

meer voor dat leuke winterbloeiende heestertje. Worden 

het klokjes of toch liever die ouderwetse phloxen omdat 

ze zo lekker ruiken? Voortdurend moeten keuzes worden 

gemaakt. Wil je meer planten kwijt in de tuin: ga dan eens 

de hoogte in.

Klimplanten vragen maar een heel klein stukje grond, maar 

kunnen hele muren en schuttingen begroeien. Elke kale muur 

is eigenlijk een gemiste kans. Ze zijn ook ideaal om door 

struiken en in bomen te laten groeien. Een saaie sering kan 

een tweede keer in bloei komen als er bijvoorbeeld een later 

bloeiende clematis doorheen groeit. Om hoogte in de borders 

te krijgen, kun je in plaats van veel ruimte innemende hees-

ters, ook een staander met een 

klimplant laten begroeien. Ook 

pergola’s, colonnades en rozen-

bogen kunnen tal van klimplanten 

herbergen. 

Onder de algemene term ‘klim-

planten’ vallen veel planten die 

weliswaar allemaal de hoogte in 

gaan, maar die dat op heel ver-

schillende manieren doen. Het is 

belangrijk hier rekening mee te 

houden bij de aanplant. Er is een 

onderscheid te maken tussen klim-, 

slinger- en leiplanten.

Klimplanten kunnen op heel verschillende manieren klim-

men. Clematis bijvoorbeeld maakt gebruik van bladstelen 

die zich ergens omheen draaien. Andere hebben ranken, een 

soort lange draden, om zich mee vast te houden, zoals de 

passiebloem. Klimop klimt zonder steun omhoog met behulp 

van hechtwortels, terwijl de klimhortensia dat doet met kleve-

rige hechtschijfjes. 

Slingerplanten, zoals blauwe regen en kamperfoelie, draaien 

zichzelf om een verticaal steunpunt heen. Door diktegroei 

wordt de hechting in de loop van de tijd steeds sterker. Deze 

planten kunnen regenpijpen vermorzelen en sterke insnoerin-

gen veroorzaken als ze in bomen groeien.

Leiplanten zijn eigenlijk heesters of bomen die langs een 

muur geleid worden en door snoei in vorm worden gebracht. 

Dit wordt vaak met fruitbomen gedaan, maar ook tal van an-

dere houtige gewassen zijn hier geschikt voor, zoals de over-

bekende vuurdoorn. Ook klimrozen (in de natuur klimmen 

ze omhoog met behulp van hun stekels) kunnen het beste als 

leiplanten worden beschouwd. Al deze planten moeten wor-

den aangebonden.

Bouwstaalmatten zijn ideaal als klimsteun. Als er ongeveer 

5 cm ruimte blijft tussen gaas en muur of schutting, kunnen 

klim- en slingerplanten zichzelf gemakkelijk omhoog werken 

en leiplanten kunnen goed aangebonden worden. Trellis kan 

ook, maar dat is een stuk duurder. Als klimplanten tegen een 

muur worden geplant, is het belangrijk om het plantgat te 

vullen met goede grond. Uiteraard geldt ook voor klimplan-

ten dat de ene soort van schaduw houdt en de andere juist 

van zon. Bovendien moet er gelet worden op de beschikbare 

ruimte: sommige klimmers hebben erg veel ruimte nodig, 

andere worden niet hoger dan een 

paar meter. Favorieten onder de 

klimmers zijn toch wel de rozen 

en clematissen. Deze twee kun-

nen heel goed samen groeien. 

Heel mooi is bijvoorbeeld de 

combinatie van de oersterke, 

zachtroze klimroos ‘New Dawn’ met 

de blauwe clematis ‘Perle d’Azur’. 

De kleinbloemige clematissen 

zijn meestal het sterkst, zoals de 

vroegbloeiende Clematis alpina en 

macropetala en de viticella-soorten, 

die meestal wat later in de zomer bloeien. Heel mooi is ook 

de gele, laatbloeiende orientalis, die na de bloei prachtige 

zilverige zaadpluizen krijgt. Een kamperfoelie mag eigenlijk 

ook niet ontbreken, om de heerlijke geur. Een paar minder 

bekende slingerplanten die zeer de moeite waard zijn, zijn 

Aristolochia durior, Duitse pijp, en Akebia quinata. De Duitse pijp 

heeft onopvallende bloemen, maar prachtig groot hartvormig 

blad, dat een mooi groen rustpunt vormt. Akebia heeft veel 

kleiner vijftallig blad, dat er in zachte winters lang aanblijft, 

en geurende donkerrode bloemen in trosjes die tegelijk met 

het nieuwe blad verschijnen. Dit is echt een plant voor wat 

moeilijke plekjes, hij doet het bijna overal. 

Er zijn ook tal van eenjarige klimmers om zelf te zaaien, zoals 

Lathyrus (siererwt) en Ipomoea, de dagbloem. Leuk om mee te 

experimenteren. 

De Tuin       Marian Rappoldt

Omhoog tuinieren

De Clematis maakt gebruik van bladstelen.
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Nationale Award naar Leiden

Afgelopen maand zijn op de nationale 
RE/MAX conventie in Zeist de jaarlijkse 
RE/MAX awards uitgereikt. Deze 
onderscheidingen worden door RE/MAX 
Nederland toegekend aan dié makelaars 
die uitstekende service en 
verkoopresultaten hebben neergezet. 
Ook Gijs de Kok van RE/MAX 
Makelaarscentrum in Leiden behoort tot 
die absolute top. De RE/MAX 
organisatie, wereldwijd marktleider in 
de makelaardij, is inmiddels in al meer 
dan 65 landen gevestigd. Wereldwijd 
zijn er ondertussen zo’n 120.000
RE/MAX makelaars actief. Nederland 
telt maar liefst 90 kantoren waarbinnen 
de makelaars zelfstandig ondernemer 
zijn. RE/MAX Makelaarscentrum Leiden 
is daar één van.

Nummer één
Gijs de Kok is één van de pioniers die 
het RE/MAX systeem in Leiden heeft
helpen opbouwen.

De RE/MAX organisatie streeft 
wereldwijd naar een nummer één 
positie in service, verkoopresultaten en 
daarmee groei van het marktaandeel. 
Het enthousiasme van Gijs en zijn 
doorzettingsvermogen zorgden ervoor 
dat hij afgelopen maand op het podium 
in Zeist zijn “Executive Club Award” in 
ontvangst mocht nemen van Felix de 
Wit, directeur van RE/MAX Nederland 
(foto). Inmiddels heeft RE/MAX zich in 
Leiden een prominente marktpositie 
weten te veroveren. Gijs de Kok geeft 
alle eer terug aan zijn klanten: ”Zonder 
het vertrouwen van mijn klanten kan ik 
het allemaal niet doen. Zij geven mij 
de inspiratie om de nummer 1 te zijn 
én te blijven!”

Gijs de Kok is de wijkmakelaar voor de 
Professoren- en Burgemeesterswijk en 
te bereiken op telefoonnummer 071-
5162372. RE/MAX Makelaarscentrum 
Leiden is gevestigd aan het Levendaal 
75.

“Hartelijk bedankt voor uw vertrouwen!” zegt Gijs de Kok (rechts).
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Is de didgeridoo uw favoriete instrument? Of toch de 

piano? Bent u dol op buikdansen? Of vindt u het gewoon 

heel leuk om in andere huizen te kijken? Houdt dan nu 

al zondag 18 november 2007 vrij in uw agenda, voor de 

vierde editie van Kunst over de Vloer! Om 14:00 uur en om 

16:00 uur kunt u weer twee concerten 

bijwonen in onze eigen wijk. De formule 

is  bekend: u schrijft voor één of twee 

concerten in (de folder wordt met de 

september-wijkkrant meegestuurd) om 

vervolgens in gastvrije huiskamers te 

genieten van optredens van professio-

nele musici.

Uiteraard is editie 2007 geen exacte ko-

pie van het verleden. Bastiaan en Maaike 

Vinkenburg vertellen vol enthousiasme 

over de nieuwe plannen. “De vorige 

editie had als motto: ‘Voor de wijk, door 

de wijk, in de wijk’. Voor en in de wijk is 

het natuurlijk nog steeds, maar in 2005 

zochten wij zoveel mogelijk professionele 

musici die een band met de wijk hadden. 

Dit jaar is het motto: ‘De wereld naar de 

wijk’. We willen, naast diverse klassieke 

concerten, ook wereldmuziek een plaats 

geven. Zelfs andere kunstvormen komen 

op het programma, een cabaretière, ver-

halenvertellers. Ook zijn er voorstellingen 

voor kinderen. Ze moeten wel een uur 

stil kunnen zitten! En we werken samen 

met Made in Leiden: wellicht komt er dus 

muziek van Leidse componisten.”

Flinke klus

Voor de organisatie een flinke klus. Maar 

ook een leuke, dat blijkt wel. Het hele 

team van 2005 staat weer paraat. “Een 

vast onderdeel van het werk” vertelt Bas-

tiaan, “is ’s avonds achter de kinderwa-

gen de wijk doorlopen en overal naar binnen kijken: wie heeft 

een grote huiskamer met vleugel!” 

Mocht u die hebben, dan kunt u natuurlijk ook gewoon con-

tact opnemen, u hoeft niet met de gordijnen open in concert-

opstelling te gaan zitten (tel.: 5133884). 

“We hebben vijf belangrijke zaken te re-

gelen” vult Maaike aan. “De locaties, de 

artiesten, de financiën, de publiciteit en 

de bezoekers. En dat laatste is dan vooral: 

zorgen dat alle inschrijvingen  - in 2005 

waren er 350 bezoekers! - zo veel moge-

lijk bij hun voorkeursconcerten uitkomen. 

Daar is heel wat voor ge-Exceld, maar het 

is goed gelukt.” 

Publiciteit

De publiciteit vraagt ook heel wat: “Het 

Witte Weekblad wilde een artikel. Dat 

moest vóór het evenement gebeuren, 

maar ze wilden een foto van een concert. 

Die hadden we dus niet!” Gelukkig zijn 

Bastiaan en Maaike niet alleen goed in 

regelen maar ook in musiceren. Hij achter 

z’n cello, zij achter haar harp tussen hun 

eigen schuifdeuren, de buren ervoor. 

Tussen de hoofden door is toen een foto 

genomen die een prachtig concert-in-

volle-huiskamer toonde! 

“Maar voor het evenement zelf kiezen 

we bewust voor professionele artiesten, 

tenslotte betalen de mensen entree, dan 

moet er ook iets heel goeds gebeuren. 

Amateurs uit de wijk hebben hun eigen 

podium in de Vredeskerk. 

We hopen dat ook dit jaar weer veel men-

sen de weg naar de huiskamers weten te 

vinden. Als ze daarbij via het Cobetplein 

lopen, kunnen ze nog genieten van een 

glaasje Glühwein ook!”

Coco Hoek

Zondag 18 november:

Kunst over de vloer 2007
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Het jaar 2006 stond bol van de activiteiten en belangenbe-

hartigingthema’s. Het jaarverslag dat het bestuur van de 

wijkvereniging haar leden op 29 maart jl. voorlegde, was 

één van de omvangrijkste ooit. Een korte terugblik op een 

bewogen jaar.

100 jaar Burgemeesterswijk

In 2006 bestond de Burgemeesterswijk 100 jaar. Met vijf activi-

teiten is hier uitvoerig aandacht aan besteed. Tijdens de natio-

nale boomplantdag hebben tientallen schoolkinderen in park 

Roomburg extra bomen geplant. Een van die bomen is door de 

wijkvereniging aangeboden, 

ter herdenking van het wijk-

jubileum.

Op zaterdag 17 juni vond 

er in de grote zaal van de 

Vredeskerk een wijkreünie 

en een grote foto tentoon-

stelling plaats. Aan de voor-

bereiding is erg veel werk 

besteed. Zo zijn er veel oude 

foto’s verzameld en aan de 

moderne eisen aangepast, 

zodat zij in de fraaie tentoon-

stelling een perfect beeld 

gaven van hoe de wijk zich 

heeft ontwikkeld. Daarnaast zijn er zeven historische films over 

de wijk vertoond, deels uit privécollecties. In totaal zijn er ruim 

tweehonderd bezoekers geweest, waarvan veel oud-bewoners.

Tijdens de reünie is het eerste exemplaar van het fraaie jubi-

leumboek ´Een wijk met aanzien´ overhandigd aan burge-

meester H. Lenferink, de oudste bewoonster van de wijk, mw. 

C. Melman en oud-bewoner dhr. R. Taselaar, die tevens een 

bijdrage aan het boek heeft geleverd. De auteurs zijn Thomas 

van Duin en Frans Hoek. Het boek is gratis aan de leden aan-

geboden. In diverse wijkwinkels en boekhandels in de stad is 

het boek sindsdien te koop.

Kosten noch moeite zijn gespaard om op 11 november in de 

aula van het gymnasium een groots slotfeest te geven. Een 

grote bigband en een popgroep waren ingehuurd. De grote 

jubileumtentoonstelling was speciaal van zorgcentrum Lo-

rentzhof naar deze avond toegehaald. Ook werden opnieuw 

de historische films vertoond. De 350 bezoekers waren zeer 

tevreden.

Wijkactiviteiten

Direct voorafgaand aan de verkiezingen voor de gemeenteraad is 

op 6 maart 2006 een verkiezingsdebat gehouden in de aula 

van het gymnasium. Alle politieke partijen hebben hieraan 

deelgenomen en kwamen tot soms felle discussies. De avond 

was zeer goed bezocht door ruim 200 wijkbewoners.

Aan de grote Koninginnedagviering is opnieuw door honderden 

kinderen en volwassenen deelgenomen. Voor het eerst was er 

een apart programma voor tieners: schilder- en graffiti-work-

shops. De kou in de avond kon de feeststemming tot ruim na 

tien uur niet bederven.

Op 16 september 2006 werd voor de vierde maal het grote 

wijk-voetbaltoernooi ‘Bur-

gerbal’ door de roemruchte 

‘burgermannen’ georga-

niseerd, op het trapveld 

bij de Verdamstraat. Op 3 

afgebakende voetbalveldjes 

streden 270 spelers, ver-

deeld over 30 stratenteams, 

aangemoedigd door vele 

supporters, tegen elkaar in 

een voetbaltoernooi. Het 

weer werkte goed mee, en 

dus was het naar ieders 

mening een zeer geslaagde 

en heel gezellige dag.

Ook de kerstviering aan de Zeemanlaan is een traditie. In 2006 

vond deze plaats op 16 december rond de eigen kerstboom, 

die dit maal is geschonken door de gemeente. Ondanks wis-

selvallig weer  hebben we het erop gewaagd en kwamen zo’n 

80 bewoners af op de viering met kerstliederengezang, de 

ontsteking van de boom, glühwein, chocolademelk, houtvu-

ren, partytenten, kerstgezangen enzovoorts.

Er was in 2005 veel om te doen: de geplande nieuwbouw in de 

speeltuin De Speelschans. In 2006 is ‘het kasteel’ officieel ge-

opend. Door de ophef heeft de gemeenteraad het belangrijke 

besluit genomen dat er in het park niet meer zal worden zal 

gebouwd.

Wederom heeft het bestuur met de kranslegging en een toe-

spraak door Hendrik van Sandick, samen met veertig bewoners, 

aandacht gevraagd voor de slachtoffers in onze wijk van de 

Tweede Wereldoorlog. Dit gebeurt ieder jaar op 4 mei om 19.00 

uur bij de ‘bevrijdingsboom’ aan het begin van de Zeemanlaan.

2006: een bruisend jaar

Uitreiking eerste boek.
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Straatfeesten

Het is een groeiende traditie: de straatfeesten. In 2006 heeft 

de wijkvereniging met haar partytenten, geluidsinstallatie en 

subsidies uit het eigen ‘activiteitenfonds’ ruim 20 straatfees-

ten ondersteund. 

RGL

Ook in 2006 is het bestuur van de wijkvereniging, in samen-

werking met verschillende leden, kritisch gebleven over het 

RGL-tracé. Wij nemen geen ja- of nee-standpunt in, maar 

formuleren onze zorgen en overwegingen en beoordelen de 

voortgang hierop. In het voorjaar is nog deelgenomen aan de 

laatste ´ontwerpateliers´. In 2006 is het referendum voorbe-

reid, waarover het bestuur op 1 maart 2007, samen met het 

wijkcomité Tuinstad Staalwijk een massaal bezochte informa-

tie- en debatavond heeft georganiseerd.

Lorentzschool

Begin 2006 presenteerde het college van B&W haar nieuwe 

plan voor de openbare basisschool Lorentzschool, in combinatie 

met de realisatie van 43 koopappartementen. De school zou 

door mogen groeien tot 38 lokalen die ruimte zouden bieden 

aan ruim 900 leerlingen. Naast diverse omwonenden heeft 

ook het bestuur van de wijkvereniging hier opnieuw op gerea-

geerd. Wij zijn het eens met het nieuwe schoolgebouw, hoewel 

we het erg groot vinden, maar zijn tegen de combinatie met 

de appartementen, vanwege de onverantwoord kleine bui-

tenspeelruimte die dan overblijft. Eind 2006 heeft het bestuur 

een bezwaarschrift ingediend tegen de toekenning van een 

vergunning hiervoor. 

GGD-Gebouw

In de loop van 2003 heeft de huurder GGD het monumentale 

voormalig Joods weeshuis aan de Roodenburgerstraat verla-

ten. Het is vervolgens leeg komen te staan. Alleen de metha-

donverstrekking aan verslaafden door instelling Parnassia 

vanuit het pand is gecontinueerd. Over de bestemming van 

het pand liet de gemeente al die tijd onduidelijkheid bestaan. 

Vorig jaar heeft het gemeentebestuur besloten het pand drie 

bestemmingen te geven: een eerstelijns gezondheidscentrum 

met huisarts, fysiotherapeut en apotheek, de organisatie voor 

verslavingszorg Parnassia en een project voor medische hero-

ineverstrekking aan een selecte groep verslaafden. In decem-

ber heeft het bestuur van de wijkvereniging haar zienswijze 

hierop gegeven. Deze komt samengevat neer op de eis van 

erkenning en bestrijding van bestaande overlast en onveilig-

heid(-sgevoelens), van betere inschatting van overlastrisico’s 

en van een goed beheerplan, waarin ook is aangegeven dat 

groei van overlast aanleiding kan zijn het project voortijdig te 

stoppen.

Nieuwbouw ROC

In 2006 zijn de nieuwbouwplannen van het ROC bij station 

Lammenschans verder uitgewerkt. Eind 2006 is de sloopver-

gunning verleend. Het overleg tussen ROC en de bewoners-

groep van de Melchior Treublaan e.o. verliep redelijk. Medio 

2006 heeft deze groep besloten een eigen vereniging op te 

richten om hun bezwaren tegen de nieuwbouwplannen (juri-

disch) verder door te zetten. Het bestuur van de wijkvereniging 

deelt de bezwaren tegen de plaatsing van het gebouw en heeft 

een draai van 90 graden bepleit. Dit is afgewezen, ook door de 

gemeente. De gemeenteraad heeft in 2006 geoordeeld dat het 

overleg met en inspraak van de bewoners kwalitatief niet goed 

is geweest. Desondanks heeft de raad daar geen consequen-

ties aan verbonden.

Straatfeesten

Burgerbal
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In de een van de vorige wijkkranten informeerden wij u over de 

nieuwbouw van Lorentzhof. Wij eindigden het bericht met: 

Het ligt in de bedoeling om vóór het einde van het jaar de di-

recte buren van Lorentzhof uit te nodigen voor een informele 

bijeenkomst en uit de aanwezigen een klankbordgroep samen 

te stellen die in het kader van de nieuwbouw van Lorentzhof 

als aanspreekpunt kan fungeren voor de wijk. Verder zal in 

het voorjaar - als er concretere plannen zijn - een bijeenkomst 

worden belegd voor de gehele wijk.

Nieuwbouw Lorentzhof

In 2006 is nog een keer contact geweest tussen de Lorentzhof 

en het bestuur van de wijkvereniging over de nieuwbouwplan-

nen. Opnieuw hebben wij erop aangedrongen dat de direct 

omwonenden worden geïnformeerd, omdat onder hen steeds 

meer vragen en zorgen rijzen. Helaas is dit er in 2006 niet van 

gekomen.

Parkeerbeleid

Bewoners van de Zoeterwoudsesingel, Lorentzkade, Zeeman-

laan en Melchior Treublaan en omgeving hebben in 2006 op-

nieuw aangegeven de overlast van parkeerders zat te zijn. Het 

betreft forensen en bezoekers aan de binnenstad die hun auto 

gratis in onze wijk neerzetten. Het vorig gemeentebestuur had 

besloten dat er geen betaald parkeren wordt ingevoerd in een 

wijk, tenzij die wijk daar om vraagt. Het huidige gemeentebe-

stuur wil hierover in 2007 actief met de wijken direct buiten 

het centrum in overleg. Het bestuur van de wijkvereniging zal 

hier positief op in gaan.

Nieuwbouw Lorentzhof
Omdat er tot op heden nog niet veel nieuws te melden is, heeft 

u nog geen uitnodiging ontvangen. Dat betekent uiteraard 

niet dat wij de buurtbewoners vergeten zijn. Zodra er nieuws is 

zult u dit van ons vernemen en zullen wij u uitnodigen voor een 

bijeenkomst in Lorentzhof. Ook voor ons is het even afwachten 

tot de gemeente het onderzoek waar zij mee bezig is heeft 

afgerond.

U hoort van ons!

Directie en Management van Lorentzhof

Optuigen kerstboom.

Recreatieprogramma Lorentzhof april t/m mei 2007

April

Donderdag 19 april Regenboogkoor    19.30 uur

Donderdag 26 april Crescendo    19.30 uur

Mei

Maandag 07 mei Modeverkoop Bijsterveld   10.00 uur

Dinsdag  08 mei Mozaïk     19.30 uur

Zaterdag 12 mei Voorjaarsmarkt    11.00 uur

Dinsdag  15 mei Dia-serie Iran    19.30 uur

Woensdag 23 mei Koor “De Zaaiers”    19.30 uur

Donderdag 31 mei Bingo     14.30 uur Wijzigingen voorbehouden
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Aanmeldingskaart voor 
Lidmaatschap

Hierbij meld ik mij aan als lid van de Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk. De jaarlijkse contributie bedraagt

momenteel minimaal € 8,50 en kan worden overgemaakt op Postbank rekening nr. 55.67.659 ten name van

Ver. Professoren- en Burgemeesterswijk Leiden, o.v.v. lidmaatschap. (U kunt ook gewoon een acceptgirokaart van ons

ontvangen, waarna u kunt betalen).

Deze kaart uitknippen en inleveren bij of opsturen naar onze secretaris:

Rudmer Dalstra, Van den Brandelerkade 15, 2313 GV, Leiden.

Naam: ..................................................................................................................................................................................  

Adres: ...................................................................................................................................................................................  

Postcode/woonplaats: ...........................................................................................................................................................  

Telefoonnr. / E-mailadres: ......................................................................................................................................................

Handtekening: ......................................................................................................................................................................

/

Voor een goed advies
en al uw benodigde

medicijnen- vitaminen-
drogisterij- parfumerie 

en huidverzorging 
artikelen.

Marian Rappoldt
De Sitterlaan 75
Tel 5135142 of 5661405 
Fax 5135143
e-mail al.chemilla@inter.nl.net

Folder op aanvraag
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Keurslager Ed Nozeman, Marthy`s Haarstudio 
Bloemenshop Rozemarijn, DA Drogisterij van Harteveld, 

Tandprothetische praktijk R Brouwer,
 Broodje met…?,

Banketbakkerij Kallenberg,   Elly`s Beestenboel, 
Huidverzorgingsstudio Ineke de Graaf

Keurslager Ed Nozeman, Marthy´s Haarstudio
Bloemenshop Rozemarijn, Drogisterij/Parfumerie van Harteveld

Tandprothetische praktijk R. Brouwer,
Broodje met...?,

Banketbakkerij Kallenberg, Elly’s Beestenboel,
Huidverzorgingsstudio Ineke de Graaf,

Weydeland Kaasspeciaalzaak

Keurslager Ed Nozeman, Marthy`s Haarstudio 
Bloemenshop Rozemarijn, DA Drogisterij van Harteveld, 

Tandprothetische praktijk R Brouwer,
 Broodje met…?,

Banketbakkerij Kallenberg,   Elly`s Beestenboel, 
Huidverzorgingsstudio Ineke de Graaf
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“Wij missen nog wel van die leuke hoekjes en plekjes” 

In 2006 opende de openbare Lorentzschool een tijdelijke 

dependance op het Trigonterrein, naast korfbalvereniging 

Sporting Trigon. De sloop en nieuwbouw van de school 

aan de Van Vollenhovenkade, die twee jaar zal duren,  kan 

daardoor van start gaan. Inmiddels zijn in de dependance 

18 klassen met leerlingen 

gehuisvest. Hoe bevalt het de 

kinderen op deze plek? Een 

groepsgesprek met zes mei-

den uit groep 8a.

Hoe vinden jullie deze plek voor 

de school?

“Eerst vond ik het niet zo leuk, 

omdat we een te klein school-

plein hadden. Maar dat is nu 

vergroot. Wij missen wel van 

die leuke hoekjes en plekjes 

waar je met elkaar achter kunt 

zitten. Alles is hier open. Wij 

spelen meestal vlak bij de ingang, bij die struiken. Op het 

oude schoolplein stonden veel bomen. Het is wel stom dat we 

de bal niet mogen halen als die per ongeluk op het korfbalveld 

terecht komt. Dat moeten we eerst vragen.”

Hoe is het gebouw zelf?

“Schoon! Het is wel een beetje kaal in de klas, want je mag er 

niks inspijkeren. De klas is ook wat kleiner. Het is ook vaak 

muf en te warm of te koud. Wij hebben geen zonnewering en 

Activiteitenagenda  2007 van de speeltuin de Speelschans
Woensdag  9 mei:  Peuterpretochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur

Woensdag  6 juni:   Peuterpretochtend  van 9.30 uur tot 11.30 uur

Zaterdag  23 juni:   Midzomerpicknick 

Woensdag  4 juli:   Peuterpretochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur

Woensdag  5 sept:   Peuterpretochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur

Zondag   30 september: Levend Stratego 

Woensdag  10 oktober:  Peuterpretochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur

Begin november:   Sint Maarten knutselactiviteit

Kerstvakantie:   Bingo

dat is met ochtendzon wel vervelend. Maar we zijn verder wel 

tevreden. Sommige ouders hebben het al over het noodpaleis. 

Het is wel jammer dat wij het nieuwe gebouw straks niet meer 

meemaken. We zijn wel benieuwd.”

Wat vinden jullie van de zwer-

vers in het parkje hiernaast?

“Ze zitten er iedere dag, maar 

alleen onder schooltijd. Ze ko-

men pas als we al binnen zijn. 

Het zijn er vijf of zes. Als we uit 

school komen zijn ze meestal 

weer weg. In de pauze zien we 

ze ook niet. Volgens mij willen 

ze niet dat wij ze zien. We heb-

ben er geen last van. Ik vind 

het niet zo erg. De juf maakt er 

wel eens grapjes over. Het zijn 

toch gewoon mensen, ze zijn 

alleen dakloos, maar ze doen 

toch niemand kwaad. Je kunt je kinderen toch gewoon laten 

spelen, als je er maar bij blijft. Ze zitten op dat bankje, kletsen 

en drinken soms bier. Soms plassen ze in de struiken, dat is 

wel vies. Ze hebben ook recht om buiten ze zitten, ze kunnen 

toch niet de hele dag in de daklozenopvang binnen zitten.

Ik denk dat er wel mensen op school zijn die vinden dat ze eng 

zijn. Maar ze zullen je niets aandoen. Ze komen nooit op het 

schoolplein.”

Estafette        Thomas van Duin

Jong in de wijk

De meiden uit groep 8a Erin, Karmijn, Marlies, Lisa, Hanna en Cheryse, oud-
hollands verkleed voor het project Ot en Sien.

Van al deze activiteiten krijgen de leden nog 

bericht.

Wijzigingen voorbehouden.
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De zon opent de bloemen

de vrouwen van het voorjaar

vertolken kelken van kleur

Hans Andreus (1926-1977) in ‘Opening van het seizoen’

Bent u ooit in de maand mei naar Polen gereden? Voorbij 

Berlijn zie je dan langs de kant van de weg volop wit bloei-

ende bomen en struiken. De bloemen ruiken overheerlijk 

en nodigen je uit even in een berm te gaan zitten. Maar 

dan kom je bedrogen uit. Overal staan verschrikkelijk 

stekelige jonge boompjes en liggen afgevallen stekelige 

takken. Die prachtige, geurende bomen pesten je de berm 

uit. Dat is dan een onaangename kennismaking met de 

Robinia pseudoacacia L. 

Dakgoot

Deze R. pseudoacacia groeit ook op een aantal plaatsen in onze 

wijk, onder meer in de voortuin van Wasstraat 64. Een ander 

exemplaar hebben wijkbewoners in het najaar van 2005 aan 

het Roomburgerpark gegeven. In de regel produceert deze 

soort veel kiemkrachtige zaden. 

Op het dak van Wasstraat 64 

komt dan ook heel veel van dit 

soort materiaal terecht. Een 

zaadje dat ruim twaalf jaar ge-

leden is gekiemd is inmiddels 

uitgegroeid tot een boom die 

boven het dak uitsteekt. Een

R. pseudoacacia kan in één jaar 

een meter in hoogte toenemen. 

De boom wordt maximaal 30 

meter hoog en redelijk dik. In 

Silly, in België, staat een exem-

plaar met een omtrek van ca. 

5,80 meter. Voor de bewoner 

van de Wasstraat hoop ik dat 

zijn boom niet zo dik wordt. Hij 

(of beter zijn dakgoot) heeft nu 

al met de boom moeten vech-

ten. Dat is vanaf de straat goed te zien. Er zit inmiddels voor 

de tweede maal een deuk in de dakgoot. De vorige dakgoot 

was door de boom zo erg beschadigd dat hij moest worden 

vervangen. De boom wordt nu met behulp van een stuk touw, 

vastgemaakt aan een Italiaanse populier (Populus nigra L. cv. 

Italica), opzij getrokken om te voorkomen dat er bij storm 

schade ontstaat. 

Binnenkomst 

R. pseudoacacia hoort oorspronkelijk thuis in Mexico en in de 

Verenigde Staten. De boom is genoemd naar J. Robin (1550-

1629), hovenier van de Franse koningen en organisator van 

de botanische tuin van de medische faculteit in Parijs. Robin 

zou de plant in1601 uit Virginia (V.S.) naar Parijs overgebracht 

hebben. Maar het is ook mogelijk dat zijn zoon en opvolger, 

Boom in de buurt   Rinny E. Kooi

De Gewone acacia, Robinia pseudoacacia, 
een gewaardeerde soort?



Nunummer 37 – april 2007 25

V. Robin (1579-1662), in 1635 te Parijs de eerste R. pseudoacacia 

heeft aangeplant (C.A. Backer, 2000. Verklarend woordenboek 

van wetenschappelijke plantennamen). 

Er zijn echter nog andere versies van de geschiedenis van de 

binnenkomst in Europa. 

Zo zou de eerste Robinia op 23 januari 1579 bij kasteel Door-

werth (Gelderland) zijn geplant ter gelegenheid van de tot-

standkoming van de Unie van Utrecht. Een andere versie is dat 

de boom in 1678 in Doorwerth is geplant toen de vrede van 

Nijmegen werd gesloten. 

Of waren Britse kolonisten verantwoordelijk voor de invoer van 

deze soort in Europa? Volgens D. More & J. K. White, (2003, 

Cassell’s trees of Britain and Northern Europe) ontdekten zij 

de boom in 1607 bij James Town in Virginia. Zij zagen dat indi-

anen bogen maakten van het zeer flexibele hout en de bomen 

daarvoor kweekten. Kortom, de afkomst lijkt wel vast te staan 

maar over de binnenkomst in Europa bestaan verschillende 

verhalen. 

De pseudoacacia is geen acacia

De Nederlandse naam voor R. pseudoacacia is Gewone acacia. 

Dat is zeer verwarrend. Een echte Acacia hoort thuis in het 

geslacht Acacia; de pseudoacacia hoort thuis in het geslacht 

Robinia. De toevoeging van het woord ‘gewone’ aan de Ne-

derlandse naam is daarom niet logisch. Beide geslachten zijn 

nauw verwant en lijken veel op elkaar. Ze horen thuis in de 

vlinderbloemenfamilie, de Fabaceae (ook wel Leguminisae of 

Papillionaceae genoemd). Acacia komt van het Griekse woord 

akakia en betekent een gestekelde boom. Gestekeld zijn zowel 

acacia’s als pseudoacacia’s. De vlinderbloemenfamilie is veruit 

de allergrootste familie van het plantenrijk. Ook kruiden als 

tuinbonen, snijbonen, klaver en lupinen horen hierin thuis. Het 

geslacht Robinia omvat ongeveer 20 soorten en vele klonen, en 

komt van nature uitsluitend voor in Noord-Amerika en Mexico. 

Bloemenkiosk

Lammenschans

Tegenover station Lammenschans
Tel 071 514 18 12

LEIDEN

Elke dag grote sortering  
bloemen en planten

Geopend: dinsdag t/m zaterdag
Van 8.00 tot 18.00 uur

De bloemen van de R. pseudoacacia hebben zowel meeldraden 

als een vruchtbeginsel en zijn dus tweeslachtig. Ze zitten in 

trossen. De kelk is vaak roodachtig, de kroonbladeren zijn 

roomachtig wit. De bladeren zijn oneven geveerd en de stam is 

diep gegroefd. Oudere stammen hebben vaak een vlechtwerk 

van bochtige brede lijsten. De zaden zijn boontjes en zitten 

in peulen. De soort vermeerdert zich relatief snel met behulp 

van de zaden en door het vormen van uitlopers via de wortels. 

Daarom staan de Oost-Duitse en Poolse bermen zo vol met 

boompjes.

Gewenste boom of niet?

R. pseudoacacia wordt heel vaak aangeplant in parken als park-

boom of langs straten, bijvoorbeeld in Wassenaar langs de 

Acacialaan. Ze zijn aantrekkelijk door de mooie bloemen maar 

passen ook in de omgeving omdat de soort heel goed tegen 

droogte en luchtvervuiling kan. 

Als in de maanden mei, juni en juli ‘de zon de vrouwen van het 

voorjaar’ opent (zie Andreus) komt er een welriekende geur 

vrij. Het is daarom niet verbazingwekkend dat de geurstoffen 

Robina pseudoaccacia. Foto: Jos Versteegen
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gebruikt worden voor de productie van parfums. De bloemen 

trekken ook veel bijen aan; in Oost- en Midden-Europa is het 

daarom een echte bijenplant. De honing die de bijen maken is 

van topkwaliteit. 

In Noord Amerika bloeit de R. pseudoacacia slechts één maal in 

de 4-5 jaar en daardoor speelt hij daar geen enkele rol in de 

bijenteelt. 

Veel soorten die tot de vlinderbloemenfamilie behoren zijn 

giftig; dit geldt ook voor R. pseudoacacia. De gifstoffen zorgen 

er voor dat het hout heel goed bestand is tegen rot en aantas-

ting door diverse organismen, zoals schimmels en insecten. 

Robinia-hout dat gebruikt wordt voor schuttingen en tuinmeu-

bilair gaat 20 tot 25 jaar mee zonder dat het hoeft te worden 

geïmpregneerd of geschilderd. Het hout van deze boom is erg 

mooi en heel duurzaam. Het is de enige Europese houtsoort 

die dezelfde technische duurzaamheid heeft als tropische 

hardhoutsoorten. In Polen en Hongarije bestaan tegenwoor-

dig Robinia-plantages. Een boom levert al na slechts 20 jaar 

prima hout voor deuren, kozijnen, schuttingen, meubels, par-

ket enzovoorts. Helaas zijn de stammen niet altijd lang, recht 

en zuiver rond. Bovendien is het bewerken van het hout lastig 

omdat het de neiging heeft om krom te trekken en te barsten.  

Lang niet overal is R. pseudoacacia een gewenste gast. In Oost 

en Midden-Europa, en ook op Zuidlimburgse krijthellingen 

(Weeda et al., Nederlandse oecologisch flora, 1995, IVN, VARA, 

KNNV) is de soort een plaag. De giftige stoffen in de zaden 

remmen de kieming van zaden van andere soorten planten. 

Prof. Dr. R. Hegnauer uit de Cobetstraat vertelde mij dat in 

Zwitserland de zaden van de tamme kastanje (Castanea sativa 

Mill.) daardoor veel minder vaak kiemen. R. pseudoacacia trekt 

al het voedsel uit de grond, vormt wortelknolletjes en maakt 

daardoor de bovenlaag stikstofrijker. Veel bijzondere bossoor-

ten kunnen zich niet handhaven in de stikstofrijke bovenlaag. 

Andere planten, zoals brandnetels, profiteren juist wel van de 

grotere hoeveelheid stikstof. 

Boontjes eten

Hoe is een zaadje, een boontje van de R. pseudoacacia in de 

tuin aan de Wasstraat gekomen waardoor hij er nu staat? Ik 

vermoed door middel van vogelpoep. De bewoner heeft echter 

nooit vogels zien eten van de bonen uit de peulen. De zaden 

bevatten voor bijna 40% giftige eiwitten. Dat zijn lectinen en 

proteïnaseremmers (zie Van Genderen et al., 1996. Chemisch 

Oecologische Flora van Nederland en België. KNNV uitgeve-

rij). Worden de zaden daarom niet door vogels gegeten? Het is 

dus een raadsel.

Hoewel alle bestanddelen van de R. pseudoacacia giftig zijn 

worden de bloemen gegeten. Ze worden door meel gehaald en 

daarna gebakken. Die gifstoffen zitten ook in andere vlinder-

bloemachtigen, bijvoorbeeld de snijbonen en de tuinbonen 

die wij eten. Als wij snijbonen eten die niet goed gekookt zijn 

kunnen we een (lectine)vergiftiging oplopen. Braken kan daar-

van het gevolg zijn. Als u goedgekookte bonen eet, moet u nog 

eens aan R. pseudoacacia, de Gewone acacia, denken! 

KOORSCHOLING
TENOREN

Het Leidse Kamerkoor Hathor
organiseert i.s.m. Muziekschool Leiden 

een cursus voor aspirant tenoren 

Stemvorming, noten lezen, solfége etc 
Enige zangervaring is gewenst 

Kijk voor nadere informatie op 
www.kamerkoorhathor.nl

Geïnteresseerd ? 
Mail of bel Roos van Schie 

071-3010042 roosvanschie@hotmail.com 
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De rubriek blikvangers beschrijft bijzondere gebouwen 

in de wijk. Deze keer zetten we de pastorie van de Petrus-

kerk in het zonnetje.

In 1935 werd de bouw van de St. Petruskerk aan de Lammen-

schansweg (toen Kamerlingh Onneslaan) gerealiseerd. De 

oude St. Petruskerk aan de Langebrug was twee jaar eerder 

uitgebrand en moest in allerijl weer opgebouwd worden. Er 

werd gekozen voor een nieuwe locatie, de Lammenschans-

weg. Daar waren inmiddels al vergevorderde plannen om een 

wijkje te bouwen in driehoeksvorm met dwars door het hart 

een straat (ongeveer in het verlengde van de Van 't Hoffstraat). 

Nog voor de aanvang van de bouw van dit wijkje konden de 

plannen voor de nieuwe kerk in dit project worden opgeno-

men. Verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van de 

driehoek Lorentzkade - Zeemanlaan - Lammenschansweg, 

waren de architecten A.J. Kropholler en H.A. van Oerle. Waar-

schijnlijk is er door de typische vorm van dit blok voor gekozen 

de pastorie schuin achter de kerk te bouwen in plaats van 

ernaast, wat algemeen gebruikelijk is. Hierdoor wordt de hui-

zenrij aan de Lorentzkade ongeveer in het midden doorbroken 

door deze imposante en robuuste pastorie, helemaal in de stijl 

van de achterliggende kerk.

De pastorie wordt niet meer bewoond door de huidige pas-

toor. Deze heeft zijn intrek genomen in de pastorie naast 

de Sint Josephkerk aan de Herensingel. De pastorie aan de 

Lorentzkade wordt sinds enige tijd dan ook (gedeeltelijk) 

verhuurd. In de bovenste etages is een aantal appartementen 

gemaakt. De begane grond staat nog in dienst van de kerk. Er 

worden regelmatig vergaderingen gehouden door het kerkbe-

stuur, de pastoor heeft er een werkkamer en na de mis wordt 

er, voor wie dat wil, koffie geschonken. 

Binnen hangt een schilderij met de beeltenis van 'bouwpas-

toor' Th. M. Beukers, onder wiens toeziend oog het gehele 

complex van de grond gekomen is. In maart 1936 werd na 

een plechtige inwijding de St. Petruskerk met zijn pastorie in 

gebruik genomen. De pastorie en de omliggende woningen 

waren overigens al een half jaar eerder gereed en werden dus 

al bewoond toen de bouw van de kerk nog in volle gang was.

Blikvangers      Hans Elstgeest

Pastorie St. Petruskerk, Lorentzkade 16a



Vereniging Professoren- 
& Burgemeesterswijk28

In 1960 verhuisde Marja Wiebes met haar gezin naar een 

flat aan de Asserstraat. De binnentuin was ideaal voor de 

vele gezinnen die daar toen woonden. Ze hielp mee met de 

organisatie van Koninginnedag die meer dan 20 jaar ge-

concentreerd was in het hart van de Burgemeesterswijk, 

het Cobetplein. De centrale functie van dat plein heeft 

ze zien verdwijnen, maar ander bindende elementen zijn 

daarvoor in de plaats gekomen.    

Marja Wiebes is afkomstig uit Rotterdam-Zuid. Ze kwam in 

1954 naar Leiden om rechten te studeren en woonde op een 

kamer aan de Heerengracht. Ze leerde haar man kennen, die 

natuurkunde studeerde en trouwde 

met hem in 1957. In 1959 diende 

zich hun eerste dochter aan. Haar 

man was toen in militaire dienst. 

Met een kind erbij werd het te klein 

op één kamer. In oktober 1959 kon-

den ze een driekamerflat aan de 

Asserstraat krijgen. 

Binnentuin

“Het huis was boven de huurgrens. 

We stonden op een lijst van de uni-

versiteit. Die had opties op die flat. 

Er woonden veel natuurkundigen, 

medewerkers van het Kamerlingh 

Onnes laboratorium. Mijn man 

werkte daar, de buurman ook. Er 

was een tientje prijsverschil tussen 

een drie- of een vierkamerflat, maar 

dat verschil was voor ons toen te 

groot. Een grotere flat was wel prettig geweest want er kwa-

men nog twee dochters.” 

De flat lag samen met andere flats rond een grote binnentuin. 

Er woonden veel gezinnen met kinderen die allemaal veilig in 

de binnentuin konden spelen. “Dat was ideaal, je kon gemak-

kelijk even weg, dan hielden buren wel een oogje in het zeil. 

In de binnentuin was een zwembadje voor de kinderen, een 

schommel, een glijbaan en een badmintonveldje, waar de 

volwassenen ’s avonds ook vaak speelden. In de zomer ston-

den er ligstoelen. Wij, en ook onze kinderen, hebben nu nog 

vriendschappen die dateren uit die tijd.” 

Intussen is het erg veranderd door hogere eisen aan de wo-

ningomvang. “Er is geen kind meer te zien op de binnenplaats. 

Na ons zijn er vooral alleenstaande dames gekomen; geen 

kinderen meer.” 

De kinderen gingen eerst naar de Bambinoschool, de kleuter-

school  naast de Oppenheimschool, waar nu de kinderopvang 

is. “Voor de school stond het clowntje dat nu op het Trigon-

terrein staat”. Vervolgens gingen ze naar de dichtst bijzijnde 

openbare lagere school, de Oppenheimschool (nu Lorentz-

school) en daarna naar het Stedelijk Gymnasium. Marja Wie-

bes was tijdelijk gestopt met studeren en had het druk met de 

opvoeding van haar dochters. Ze 

maakte al hun jurken zelf en hielp 

mee op school, bijvoorbeeld met 

boeken kaften, de bibliotheek en 

sportdagen. Toen de jongste naar 

school ging, begon ze aan de studie 

Slavische talen.  

Collectebus voor Koninginnedag

Marja Wiebes hielp in 1960 voor het 

eerst mee met de organisatie van 

Koninginnedag. Ze kwam daarmee 

in aanraking via de belangrijkste 

organisatoren de heer en mevrouw 

Taselaar. “Hij was een neef van de 

vader van mijn man. We noemden 

hen oom Toon en tante Nel. Ze 

organiseerden Koninginnedag al 

vanaf 1947 en hielden dat 25 jaar 

vol. Toen ik meehielp, waren ze al 

begin zestig. Vrouwen werkten toen niet buiten de deur. Tante 

Nel was onderwijzeres geweest en had, net als mijn moeder, 

op haar trouwdag haar ontslagbrief gekregen. Dus ze had tijd 

voor allerlei andere dingen. Ze was een echte regelaar. ‘Tante 

Nel staat met de bovenleiding in haar handen’, zeiden we 

altijd. Ik hielp mee door langs de deuren gaan met een col-

lectebus. Kinderen kregen dan een toegangskaart voor alle 

spelletjes en we vroegen daarvoor een bijdrage. Na de collecte 

gingen we samen koffiedrinken of naar de film.” 

Buurtherinneringen    Marjolein Morée

‘Het Cobetplein was echt ontmoetingspunt’ 

Koninginnedag 1969: Kinderen op koets Gebr. De Jong.
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Er was elk jaar een kinderoptocht. 

Kinderen konden spelletjes doen, 

zoals eierlopen en ze konden rijden 

in de open paardenkoets van de ge-

broeders De Jong uit Leiden. Voor de 

garage van kruidenier Janson stond 

een poppenkast of een goochelaar. 

In 1963 liep ik voor het eerst mee 

met de optocht met mijn twee doch-

ters verkleed als Miny Mouse. Toen 

in 1967 het twintigjarige bestaan 

van het Koninginnedagfeest werd 

gevierd, waren onze en de buurkin-

deren verkleed als burgemeester 

met een jacquetje aan, gemaakt van 

oude gordijnen. Burgemeester Van 

der Willigen was erbij aanwezig. De 

Koninginnedag werd altijd vanuit het 

Cobetplein gevierd. Leuk dat die tra-

ditie weer in ere is hersteld.”

Gemoedelijke sfeer

“Het Cobetplein was toen echt een ontmoetingspunt. Aan het 

plein waren de winkels van kruidenier Janson, bakker Nagte-

gaal, drogisterij Kleiweg en de groentewinkel van Vahrmeyer 

die er nu nog zit. Verder was er een soort Winkel van Sinkel en 

een persoonlijk bibliotheekje. Oude mensen gingen hun pen-

sioen ophalen bij het postkantoortje aan het plein. In de Was-

straat zat een wolzaakje.”  

Er heerste een gemoedelijke sfeer. Typerend daarvoor was de 

houding van bakker Nagtegaal. “Daar hebben mijn dochters 

nog op zaterdagochtend gewerkt. Ze kregen dan vaak gebak 

mee. Mijn jongste dochter was op 1 januari jarig en dan was 

alles dicht. Maar dan kwam mevrouw Nagtegaal toch gebak 

brengen. Het was allemaal heel persoonlijk, als je een kind 

kreeg, gaven winkeliers een cadeautje.” 

De groenteman, de bakker en een man met wasmiddelen 

bezorgden ook aan de deur. “Je belde voor bestellingen bij de 

kruidenier of melkboer Van Leeuwen. De leveranciers verdeel-

den de wijk onder elkaar in stukken. Na onze verhuizing naar 

de Roodenburgerstraat in 1969 mocht de oude melkboer er 

eigenlijk niet komen. Als je hem toch wilde houden kwam hij 

stiekem achterom.” 

In de jaren tachtig is het Cobetplein als centrum van de Bur-

gemeesterswijk  tot haar spijt verdwenen. “De heer Van Harte-

veld van de toenmalige DA drogist had de drogist uitgekocht 

en begon zelf zijn zaak in de Van ’t Hofstraat. Ook het postkan-

toortje kwam in handen van de familie  Van Harteveld en ook 

dat verhuisde al snel naar de Van ’t Hofstraat. Daarna verdwe-

nen de winkels één voor één.”  

Sovjetstraat

De verhuizing naar de Roodenburgerstraat in 1969 had lang op 

zich laten wachten. “We wilden al wel eerder, maar er was nog 

woningnood en we mochten alleen een 4 kamer-flat voor de 3 

dochters. Als er een zoon tussen had gezeten, hadden we een 

kamer meer mogen hebben, Uiteindelijk mocht het toch, maar 

er werd wel eerst gekeurd of het nieuwe huis niet te groot voor 

ons was.” 

Vanaf 1978 ging Marja Wiebes aan het werk als literair vertaler. 

Haar leermeester  Karel van het Reve heeft haar geïnspireerd 

tot metrisch en rijmend vertalen. Zij werkt nauw samen met 

andere slavisten, waarvan er toevallig veel in de wijk wonen. In 

de Roodenburgerstraat woont Yolanda Bloemen, vertaler en 

uitgever van Russische vertalingen en op de Cronesteinkade 

woont vertaler Margriet Berg; verder wonen er nog zeker vijf 

slavisten in deze wijk. “ Het is vast geen toeval. Als je de letters 

van de Cobetstraat leest volgens het Russisch alfabet zou hij 

Sovjetstraat heten.” 

Zomer 1968: Kinderen in een badje binnentuin Asserstraat.
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Gratis waardebepaling van 
uw woning? 

Stuur deze kaart retour na invulling van 
uw naam, adresgegevens en 
telefoonnummer voor een gratis en 
vrijblijvende waardebepaling van uw 
woning. Dit is uiteraard ook mogelijk in de 
avonduren en op zaterdag. 

Stuur deze kaart ongefrankeerd retour, of 
bel naar: 

Makelaar Gijs de Kok 
071-5162372 / 06-30034949

Naam:

Adres:  

Pc/Plaats:

Tel.:

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

      

     
     
     
     
     
     

Aan:

RE/MAX Makelaarscentrum 
t.a.v. de heer G. de Kok 

Antwoordnummer 10062 
2300 VB Leiden 

‘De wijk kan het hebben’

In haar ogen is de Burgemees-

terswijk langzamerhand meer 

een wijk van individuen gewor-

den. Dat wil niet zegen dat men-

sen zich afzijdig houden als er 

belangrijke dingen aan de orde 

zijn. In 1972  was er bijvoorbeeld 

een plan om de Burggravenlaan 

onderdeel te maken van een 

rondweg, een cityring. “Daar heb-

ben we tegen geageerd. De Burg-

gravenlaan moest geen racebaan 

worden. Kinderen steken daar 

vaak over naar scholen aan de 

overkant. Ook de heer Labordus, 

het vroegere hoofd van de Irene-

school, was daarbij betrokken.” 

Het trof haar dat tegenargumenten niet om inhoud van 

maatregelen gingen, maar om de positie van de Burgemees-

terswijk. “De PvdA-wethouder zei: ‘Mevrouw, u hebt het al zo 

goed’.” Dezelfde redenering dat het hier om een bevoorrechte 

wijk gaat die zijn privileges 

niet wil verliezen neemt ze ook 

waar bij het voorgenomen he-

roïneproject in het voormalige 

GGD-gebouw aan de Rooden-

burgerstraat. “Er wordt gezegd 

dat ‘de wijk het kan hebben’. Ik 

begrijp niet hoe iemand op het 

idee kan komen zo'n ingrijpend 

project  te starten op 50 meter 

van een school, een speelplant-

soentje, een sportterrein en  op 

75 meter van een bejaarden-

huis.”

Aan positieve ontwikkelingen 

ontbreekt in haar ogen overi-

gens niet. “In sommige straten 

met veel kinderen zijn er weer 

straatfeesten. In begin jaren zestig had je buurthuis/speeltuin 

het Profje, waar bijvoorbeeld Sinterklaas werd gevierd voor 

daar de Vredeskerk kwam. Nu zorgt de speeltuin met het Kas-

teel opnieuw voor binding in de wijk.”

1967: Kinderen verkleed als burgemeester. (foto’s mw. Wiebes)
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In deze rubriek wordt steeds een professor, naar wie een 

straat uit de wijk vernoemd is, uitgelicht. Met de verkie-

zingen nog vers in het geheugen zullen we het deze keer 

hebben over Johan Rudolf Thorbecke, de man die als 

liberaal politicus aan de wieg stond van ons huidige parle-

mentaire stelsel.

Nu de tweede-kamerverkiezingen achter de rug zijn en het 

nieuwe kabinet aan het werk is, is het interessant 

na te gaan waarom wij een parlement kiezen en 

te bespreken wie daarvoor verantwoordelijk is. 

Nederland heeft een constitutionele monarchie 

met een parlementair stelsel wat inhoud dat de 

verantwoording van het landsbestuur bij het 

ministerie ligt met aan het hoofd de minister-

president en waarbij de Koning(in) een meer 

ceremoniële functie heeft (bij een absolute mo-

narchie is de Koning(in) alleenheerser). Ruim 

anderhalve eeuw geleden is dit stelsel ingevoerd na de grond-

wetsherziening van 1848, waarmee de macht van de toenmalige 

monarch (Willem II), overigens niet zonder slag of stoot, sterk 

beperkt werd. Het volk zou voortaan beslissen door wie het zich 

vertegenwoordigd wilde zien, wat tot gevolg had dat in de loop 

der jaren de populariteit van politieke partijen die een bepaalde 

stroming vertegenwoordigde flink toenam. Aan de wieg van 

deze ingrijpende wijziging stond Johan Rudolf Thorbecke.

Johan Rudolf Thorbecke  werd geboren in Zwolle op 14 januari 

1791 als tweede kind van tabakshandelaar Frederik Willem en 

Christina Thorbecke. Johans vader liet in 1800 de tabakshandel 

voor wat het was en stapte uit de firma die hij samen met zijn 

broer runde. Hoewel hij daarna hij niet meer zo gemakkelijk 

aan een andere baan kwam en hij ernstige financiële zorgen 

had, zou hij er alles aan doen zijn zoon een fatsoenlijke oplei-

ding te laten genieten.

Uitmuntende kennis

Johan is tot zijn 16de leerling aan een Latijnse School te Zwol-

le. Zijn uitmuntende kennis van het Latijn openbaarde zich 

toen al in een door hem gehouden rede over Christiaan Gott-

lieb Heyne.

Hierna studeerde hij tot 1818 aan het Amsterdamse Athenae-

um Illustre. Op 8 februari 1818 mocht hij in Leiden in het Groot 

Auditorium zijn prijs in ontvangst nemen naar aanleiding van 

een door de Leidse universiteit uitgeschreven prijsvraag, ging 

toen in Leiden studeren waar hij in 1820 promoveerde op een 

proefschrift over twee tijdgenoten van Cicero. Na zijn promotie 

volgt zijn eerste studiereis naar Duitsland. Bij terugkeer - werd 

hem beloofd - zou hij vrijwel zeker een leerstoel aangeboden 

krijgen.

In Dresden maakt Thorbecke kennis met de weduwe van 

K.W.F. Solger. Solger was op jonge leeftijd gestorven en do-

ceerde filosofie aan de Berlijnse universiteit. 

Mevrouw Solger bleef achter met vier kinderen, 

met een van hen, Adelheid, zou Thorbecke later 

in het huwelijk treden (1936). 

In mei van 1822 keerde hij huiswaarts met on-

der zijn arm het rapport over het bibliotheek-

wezen in Gottingen. Nu was de tijd daar om een 

professoraat te aanvaarden maar… men vond 

hem nog te jong, en vreesde zijn in Duitsland 

opgedane opvattingen en denkbeelden. Voor 

Thorbecke was eventueel wel plaats als bibliothecaris of als 

rector van een of andere school. Dat schoot hem in het ver-

keerde keelgat. Boos ondernam hij opnieuw een reis richting 

Duitsland om in 1822 als privaatdocent in Giessen les te geven 

in geschiedenis. Vanaf september 1823 was hij een jaar pri-

vaatdocent te Gottingen. 

De Professor
Johan Rudolf Thorbecke

Hans Elstgeest

Johan Rudolf Thorbecke



Vereniging Professoren- 
& Burgemeesterswijk32

Het is 1825 als dan toch een hoogleraarschap aanvaard kan 

worden. In Gent. Als buitengewoon hoogleraar in de staatswe-

tenschap. Maar na vijf jaar Gent ziet Thorbecke zich genood-

zaakt die stad weer te verlaten. Het is inmiddels 1830 en de 

opstand van België is in volle gang. 

Terug in Leiden volgt dan, tien jaar later dan beloofd, de be-

noeming tot hoogleraar. Tot 1834 was dit een buitengewoon, 

daarna een gewoon hoogleraarschap aan de Juridische Facul-

teit. Daar gaf hij colleges in de diplomatieke en staatkundige 

geschiedenis en het burgerlijk recht. Op 14 juni 1831 werd hij 

tot doctor in de rechten benoemd.

Niet makkelijk

Als docent was Thorbecke geen makkelijke. Wel beschikte 

hij over een enorme zelfbeheersing. Maar hij was nogal nuk-

kig endeed hij uitlatingen waarmee hij van menig vriend een 

vijand maakte (zo werd het hem niet in dank afgenomen dat 

hij universitaire instellingen als het Museum voor Natuurlijke 

Historie en het Herbarium respectievelijk Apenhuis en Hooi-

zolder noemde). Daarentegen was het een rechtschapen man; 

hij was geliefd en gevreesd tegelijk. In de thuissituatie schijnt 

hij overigens een zeer beminnelijk man geweest te zijn. Van 

Thorbeckes aanwezigheid in Leiden, zijn voormalig woonhuis 

aan de Garenmarkt en zijn portret in de Senaatskamer van de 

Universiteit zijn blijvende herinneringen.

Kamerlid

Zijn hoogleraarsambt bleef hij bekleden tot hij zijn kamerlid-

maatschap aanvaarde. Deze twee ambten kon hij niet tegelijk 

uitvoeren. Hij laat verwaarloost zijn colleges en zet er uiteinde-

lijk een punt achter. In de tijd als hoogleraar in Leiden worden 

de eerste beginselen van een nieuwe Nederlandse grondwet 

door Thorbecke op papier gezet. Verschillende geschriften uit 

deze tijd hebben op deze grondwet betrekking zoals uit 1842 

“Over de hervorming van ons kiesstelsel”.

Nieuwe grondwet

Over de invoering van de nieuwe grondwet waren al de nodige 

kabinetten gestruikeld en in 1849 werd Thorbecke opgezadeld 

met de vorming van een nieuw ministerie. Op 13 november 

1849 ging dit nieuwe ministerie aan het werk. Thorbecke werd 

minister van Binnenlandse Zaken. 

In het tweede Thorbecke kabinet, van 1862 was het belang-

rijkste wapenfeit de wet op het middelbaar onderwijs, waaruit 

later de Hogere Burgerschool ontstond.

Het derde Thorbecke kabinet dateert van 1871. Dat kabinet 

was zwak, mede door het feit dat Thorbeckes krachten in deze 

laatste periode van leven uitgeput waren geraakt, hij liet zich 

nauwelijks meer zien op zijn departement. Op 4 juni 1872 

hield hij het, zeer onverwacht, voor gezien. Hij overleed vier 

jaar na de dood van zijn vrouw.
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Stichting Radius

Leidse Senioren Zelfstandig Zuid Oost,

Professorenpad 1  2313 TA

telefoon: 7074200

email: l.koolhaas@radius.nl
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Protestantse Kerk Nederland

Vredeskerk

Predikant: Dr G.J. Venema

Van Vollenhovenkade 21  2313 GG

telefoon 5142317

WWW.profburgwijk.nl

Rudmer Dalstra (secretaris) tel. 5131233

 Van den Brandelerkade 15, 2313 GV

Rob Beurse (bestuurslid) tel. 5140095
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Voor al uw: 
� Dakwerk (pannen, bitumen en kunststof) 
� Lood, zink en koperwerk 
� C.V.
� Gas
� Water
� Riolering
� Badkamers

Vrijblijvend een prijsopgaaf 
Geen voorrijkosten! 

Sjardin & Linden Loodgieters 
Tel: 071-5284349 
Fax: 071-5284351

Huiswerkbegeleiding/Remedial teaching 

Heeft uw kind problemen met taal of rekenen 
of heeft het wat extra hulp nodig bij het 
maken van het huiswerk? 
Leerkracht basisonderwijs, met ervaring  
in alle groepen, biedt zich  aan
uw kind individueel te helpen. 
(Professorenwijk - Leiden) 

Ik heb een opleiding Remedial Teaching 
gevolgd.
Inlichtingen: Els Bull  06-42688563
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M. van der Mark
     P.A.M. van der Salm
          F.J. van Bemmel-Haselhoff
               B.J.G. Verroen-Rouwenhorst

Lid KNGF

Lammenschansweg 10 
2313 DM  Leiden

071-512 47 88

‘Uw bewegen 
     is onze zorg’

www.fysiotherapieleiden.nl
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Gevonden
Rond de Kerstmis 2006 is gevonden voor het adres Blokstraat 

6: een envelop met een kaart met tekst:

Ide – Tom

Voor de kerstvakantie

Liefs Oma xx

Er zat ook nog iets  bijgesloten. Herkent u dit gevonden voor-

werp? Bel dan 071-5143251.

Kiek in de pot
uw traiteur

Dagverse maaltijden
Party-schalen Buffetten   

High-tea’s Soiree’s

Diners Lunchgerechten 

Delicatessen Kaasspecialiteiten

13 mei moederdag
Kiek in de pot heeft voor deze dag
een origineel Engels high tea samengesteld
voor de prijs van 11,75 euro p.p.

Hogewoerd 79 2311 HG Leiden
Tel 071-5120608

internet: winkelstadinbeeld.nl

De Wijkkrant zoekt
enthousiaste redacteuren!

De Wijkkrant van de Vereniging Professoren- en Burgemees-

terswijk is op zoek naar wijkbewoners die op vrijwillige basis 

mee willen werken aan ons mooie wijkblad.  De Wijkkrant 

verschijnt drie maal per jaar (december, april en september) 

en wordt in een oplage van 3750, huis-aan-huis verspreid. 

Uitgever is de Wijk-vereniging van de Professoren- en Burge-

meesterswijk.

Geen verdiensten, maar wel een hoop plezier, leuke contacten 

en... nog meer betrokkenheid bij de (actieve) wijk.

Dus ben je enigszins betrokken bij wat er in onze wijk gebeurt 

en vind je het leuk om te schrijven, neem dan even contact op 

met Rob Beurse (hoofdredacteur):

Telefoon: 06 51163 780 

e-mail: redactie@profburgwijk.nl

Oproepjes

Dringend opslagruimte nodig!
De wijkvereniging zoekt dringend opslagruimte voor haar 

partytenten, geluidsinstallatie en diverse versieringen.

Wie heeft ruimte thuis, makkelijk bereikbaar of een 

garagebox?

Bel snel met onze secretaris Rudmer Dalstra, 5133884.

Help ons uit de brand!
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Hij draait weer! 
De molen aan de Kanaalweg draait weer. Na
jarenlang stil gestaan te hebben, vangt de
Roodenburgermolen aan de Kanaalweg weer met 
succes wind. De molen, een ‘grondzeiler’, de
wieken reiken tot aan de grond, is gebouwd in 
1893. Hij bemaalde vroeger met een scheprad de 
Roodenburger en Cronesteinse polders. Daar-
voor stond op dezelfde plek in 1707 gebouwde 
houten wipmolen. In 1953 namen elektrische
gemalen de functie over. In 1993 is de molen
gerestaureerd. 

De molen nu...  

... en in de jaren dertig.


