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Vanaf maart dit jaar is Linda Warmer-

dam wijkagent in de Burgemeesters- en 

Professorenwijk. Een belangrijk onder-

deel van haar taak is het onderhouden 

van contacten met inwoners, scholen, 

bedrijven en instellingen in de wijk. Zo 

kan ze in een vroeg stadium eventuele 

problemen aanpakken, en zorgen voor 

structurele oplossingen als er iets aan 

de hand is. 

Voordat ze wijkagent werd in Leiden was 

Linda Warmerdam tien jaar politieagent 

in Noordwijk, waar ze werkzaam was in 

de zogenoemde noodhulp. Dit zijn de 

teams agenten die op meldingen wor-

den afgestuurd waar haast bij geboden 

is. Als wijkagent heeft haar politiefunc-

tie een andere invulling gekregen: “De 

noodhulp is heel afwisselend, je weet als 

je aan je dienst begint nooit waar je op af 

wordt gestuurd. Maar je hebt daardoor 

geen tijd om te investeren in contacten 

met mensen. Als wijkagent is het juist je 

taak om goede contacten te leggen met 

de bewoners, bedrijven en instellingen in 

de wijk, het is vooral een kwestie van sa-

menwerken met alle partners om oplos-

singen te zoeken. Ik denk overigens wel 

dat het goed is om eerst ruime ervaring 

op te doen in de noodhulp voor je aan de 

slag gaat als wijkagent.”

Warmerdam probeert de helft van haar 

diensttijd op straat door te brengen, al 

staat dit voornemen wel eens haaks op 

de vergaderingen waar ze bij aanwezig 

moet zijn. “Het is belangrijk dat ik veel 

op straat ben. Vanaf het bureau heb ik 

veel minder zicht op wat er gebeurt. Als 

ik op straat ben, word ik regelmatig aan-

gesproken en zo kan ik mijn netwerk 

Wijkagent zorgt voor
structurele oplossingen

Investeren in mensen

Hoe bereik ik de politie?
Voor spoedeisende hulp:

112

Algemeen telefoonnummer:

0900-8844

Meld misdaad anoniem:

0800-7000

www.politie.nl/hollands-midden

Servicepunt Woonomgeving

516 55 01  of woonomgeving@leiden.nl
Linda Warmerdam: “Ik heb liever dat er een melding te veel dan te weinig komt.” (foto: Mediabureau 

Leiden)
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uitbreiden. Juist uit die informele gesprekken haal ik veel infor-

matie, en dat hoeft niet altijd te gaan over problemen, maar wel 

over de sociale aspecten van de wijk.”

Behalve de Burgemeesters- en Professorenwijk heeft Linda War-

merdam de schoolzaken in Leiden-Zuid in haar portefeuille. Dit 

houdt onder meer in dat ze regelmatig op scholen voorlichting 

geeft over zaken als diefstal, drugs, verkeer, alcohol, hoe werkt 

de politie en geweld op scholen. Deze taak ligt eigenlijk in het 

verlengde van haar functie als wijkagent: “Als wijkagent heb je 

globaal gezien twee hoofdtaken: zorgen voor veiligheid en het 

verzamelen van informatie.” 

Overleg

Wanneer er direct politie nodig is in de wijk - via 112 of, als het 

iets minder urgent is, via 0900-8844 - wordt daarvoor de nood-

hulp ingeschakeld. Maar voor zaken die structureel of langdu-

riger spelen is de wijkagent de aangewezen tussenpersoon. Als 

er bijvoorbeeld jeugdoverlast is, komt eerst de noodhulp kijken, 

maar als die overlast structureel blijkt, dan is het aan de wijk-

agent om met de betrokkenen in de buurt tot een oplossing te 

komen.

“Een belangrijk deel van mijn werkzaamheden bestaat uit het 

voeren van overleg met allerlei mensen en instellingen, bijvoor-

beeld woningbouwcorporaties.” Zo is Warmerdam intensief 

betrokken bij het beheerplan voor het voormalige Joodse Wees-

huis in de Roodenburgstraat, waar de gratis heroïneverstrek-

king aan verslaafden gaat plaatsvinden.

“Daar heb je te maken met veel belangen: van de gemeente, 

van Parnassia, de politie en buurtbewoners. Daar proberen we 

met zijn allen een goed beheerplan voor te ontwikkelen. De Pro-

fessoren- en Burgemeesterswijk is een relatief rustige wijk voor 

Wijk in balans
‘Is dat nou de bedoeling van een beschermd stads-

gezicht?’, vroeg iemand mij laatst. Zij vond het vreemd 

dat onze wijken een beschermende status krijgen ter-

wijl er volop aan gesleuteld blijft worden. ‘Hoe kun je 

verslaafden toelaten in een kinderrijke buurt?’, vroeg een 

ander, verwijzend naar het aanstaand heroïneproject in het 

voormalig GGD-gebouw.

Ik denk dat we onze buurten mooi en veiligheid kunnen 

houden door daar duidelijke afspraken over te maken. Niet 

door ze te sluiten. Afspraken met de gemeente, met de po-

litie, maar elkaar en met nieuwe gebruikers. We willen dat 

op hoofdlijnen in een nieuw bestemmingsplan en in het 

klein op afzonderlijke projecten en het dagelijks leven. Dat 

klinkt optimistisch. Het valt tegenwoordig niet mee om el-

kaar op straat aan te spreken op gedrag. Vroeger zou dat 

veel makkelijker zijn geweest, dat geloof ik ook wel. Toen 

waren normen en leefstijl veel gelijkvormiger dan nu. Te-

gelijk maakt diversiteit het ook leuk in een wijk. Dat hoeft 

rust en veiligheid niet in de weg te staan. Nieuwkomers of 

tijdelijke gasten zijn welkom als het gebaseerd is op weder-

zijds respect en afspraken over hinder en overlast. Dat gaan 

we proberen voor elkaar te krijgen in een beheerplan voor 

de buurt Burgemeesterswijk-west. Dat plan is nodig, omdat 

de zorgen over de komst van de verslaafden bij voorbaat al 

groot zijn, zoals in deze wijkkrant valt te lezen.

Bij onze buren, in de nieuwe wijk Roomburg, is de ver-

ontwaardiging over de mogelijke komst van een asielzoe-

kerscentrum hoog opgelopen. Voor sommigen omdat de 

gemeente iets anders had beloofd dat nu wordt uitgesteld, 

namelijk een park. Anderen vrezen waardedaling van hun 

huis en er is ook een groep die wijst op de onverenigbaar-

heid van deze groep met hen zelf. Ieder heeft natuurlijk 

recht op zijn eigen gevoel en houding. Maar bij voorbaat 

denken dat asielzoekers een bedreiging zijn voor het leef-

klimaat gaat mij te ver. Ik zie daarover gelukkig ook veel 

debat in Roomburg zelf.

Onze wijken hebben een positieve sociale veerkracht. Veel 

mensen uiten hun woonplezier in gezamenlijke inzet. De 

zomer kende 15 straatfeesten, in november staat Kunst over 

de Vloer weer voor de boeg.

Ik heb eerder geschreven dat je als wijkvereniging van na-

ture een behoudende reflex hebt. Veranderingen moeten 

een toevoegende waarde hebben, terwijl het karakter van 

je wijk er niet door verzwakt. Maar we dragen ook bij aan 

maatschappelijk welzijn van anderen, de wijk is in die zin 

niet gesloten.

Laten we proberen de wijk in balans te houden.
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de politie, al heeft ook deze wijk zijn problemen. Een van de za-

ken waar de wijkagent bij betrokken is, is de discussie over de 

personen die in het parkje net buiten de singel zitten. Omdat er 

binnen de Singels op grond van een Algemene Plaatselijke Ver-

ordening (APV) geen alco-

hol op straat mag worden 

gedronken zijn de perso-

nen die alcohol drinken 

verplaatst naar de rand 

van het centrum. “Hier 

moeten we goed kijken 

hoe we ermee omgaan.” 

Ook houdt zij momenteel 

de omgeving van station 

Lammenschans in de ga-

ten, zodat bijvoorbeeld 

actie kan worden onder-

nomen als er teveel fiets-

wrakken liggen. 

Een ander actueel aandachtsgebied is de Van Vollenhovenkade, 

waar een school gebouwd wordt. “We willen bijvoorbeeld niet 

dat er zwaar bouwverkeer gaat rijden op het moment dat er veel 

leerlingen school ingaan en verlaten.”

In de wijk is vóór de zomer wel sprake geweest van een aantal 

inbraken en insluipingen. Na de melding van een goede getuige 

is echter een verdachte aangehouden, waarna het aantal geval-

len van inbraak en insluiping direct is gedaald. Samenwerking 

met burgers is voor Warmerdam dus belangrijk om haar werk 

goed te kunnen doen: “Signaleren is cruciaal. We moeten het 

op dat vlak voor een belangrijk deel hebben van de burgers. Ik 

heb liever dat er een melding te veel dan te weinig komt.”

Dit is des te belangrijker nu de politie in heel Nederland steeds 

meer gaat werken volgens het concept ‘Informatiegestuurde 

politie’. Dit betekent dat alle zaken en meldingen worden gere-

gistreerd, zodat op basis van die gegevens met behulp van com-

puters analyses gemaakt kunnen worden waaruit bijvoorbeeld 

patronen en risicogebieden naar voren kunnen komen. Ook in 

Leiden zijn ondertussen op teamniveau analisten aan het werk. 

“Vroeger werd niet alles geregistreerd, nu wel.”

Verbeteren

De politie zelf is ook bezig de samenwerking met burgers te ver-

beteren: “In het verleden belden we bijvoorbeeld niet terug als 

we een melding hadden aangenomen, zodat het soms leek of 

we er niets mee hadden gedaan. Nu reageren we altijd nog een 

keer, om te laten zien dat er wel degelijk wat gebeurt met mel-

dingen.”

Dat signaleren belangrijk is betekent niet dat de mensen zelf 

geen problemen meer 

zouden  kunnen oplos-

sen: “Wat me opvalt, is 

dat er aan de zelfred-

zaamheid van de mensen 

nog wel iets kan verbe-

teren. Zo wordt bijvoor-

beeld bij burenruzies snel 

de politie gebeld, zonder 

dat de mensen zelf gepro-

beerd hebben te praten. 

Vaak denken mensen: ‘de 

politie regelt het wel’.”

Een belangrijk aandachts-

punt voor de politie, en 

zeker voor Warmerdam die jeugdzaken in haar portefeuille 

heeft, is op dit moment de activiteit van jongeren op internet. 

“Vanuit scholen krijgen we meldingen binnen dat er bedreigin-

gen plaatsvinden via MSN. Jongeren MSN-en bovendien met 

volledig onbekenden, en geven daarbij via internet gevoelige in-

formatie vrij. Ouders blijken geen idee te hebben wat hun kin-

deren doen op internet.”

Bij het werk van een wijkagent is vooral tact vereist. “Je kunt op 

school als er diefstal plaatsvindt deze gelijk strafrechtelijk aan-

pakken, maar dan heeft een van de betrokkenen een strafblad. 

We kunnen ook het bureau Halt inschakelen, dan ondernemen 

we wel actie zonder dat er een strafblad uit volgt. Het strafrecht 

is niet in alle gevallen de beste oplossing.”

Ook bij burenruzies is met een straf het probleem vaak niet op-

gelost. “Dan kijken we welke instanties we kunnen inschakelen 

om daarbij te helpen. Maar bij burenruzies speelt veel emotie, 

dan kunnen we alleen echt helpen als beide partijen openstaan 

voor hulp. Als wijkagent kan ik geen wonderen verrichten als de 

betrokkenen zelf niet willen meewerken.”

En ook hier kunnen burgers zelf een belangrijke rol spelen bij 

het vergroten van de veiligheid. Want binnen het gezin zijn nog 

altijd de ouders de aangewezen personen om hun kinderen 

waar nodig aan te spreken op gedrag dat niet door de beugel 

kan.

Marco van der Hoeven
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 Afgelopen voorjaar stemde de gemeenteraad in met het 

voornemen van het gemeentebestuur om het voormalig 

Joods Weeshuis (en voormalig GGDgebouw) een geheel 

nieuwe bestemming te geven. Het meest controversiële 

onderdeel is het medisch heroïneproject. Ook zullen zich 

hier een gezondheidscentrum en de organisatie Brijder 

Verslavingszorg vestigen. Als voorwaarde werd door de 

raad duidelijk aan de wethouder Zorg, Gerda van den Berg, 

meegegeven dat er overeenstemming met alle betrokkenen 

komt over een beheerplan. Hiermee moet mogelijke over-

last beheerst en liefst voorkomen worden.

In de vorige wijkkrant gaf de wethouder een toelichting op 

het plan. Wat is het oordeel van direct betrokkenen in het 

beheeroverleg?

Een goed beeld

“Heel belangrijk is dat we goed overleg zullen voeren met alle 

betrokkenen.(...) Je kunt als gemeente niet altijd overzien wat 

belangrijk is en juist de direct betrokkenen kennen de situatie 

als geen ander.” Zo gaf wethouder Gerda van den Berg in 

de vorige wijkkrant het startschot van het beheeroverleg dat 

voor de zomer éénmaal bij elkaar is geweest. Dit overleg, ook 

wel ‘convenantgroep’ genoemd, bestaat uit buurtbewoners, 

een buurtcomité, de wijkvereniging, de Lorentzschool, 

de Lorentzhof, Sporting Trigon, de politie, verschillende 

gemeentelijke diensten, het aanstaande gezondheidscentrum 

en de organisatie Brijder voor verslavingszorg.

Bernadette Wolters is de gemeentelijke projectleider die 

het overleg voorzit en het hele project leiding geeft. “Voor 

de gemeente is van groot belang dat de veiligheid en het 

leefklimaat in de wijk niet geschaad worden. Daarom is 

de gemeente in gesprek met omwonenden en instellingen 

in de buurt, in eerste instantie om de zorgpunten die er 

leven te vernemen en vervolgens om met deskundigen en 

betrokken partijen te zorgen voor oplossingen en goede 

afspraken”, aldus Wolters. Zij heeft zich, op uitnodiging van 

het buurtcomité, eind juni ter plekke laten informeren over de 

situatie en de zorgen. ”Samen met mensen van gemeentelijke 

diensten, politie, wijkbeheer en De Brijder verslavingszorg ben 

ik door de wijk gelopen, zodat we allemaal een goed beeld 

hebben van de situatie en de plekken waar het om gaat. In 

augustus heb ik vervolgens ook nog een bezoek gebracht aan 

de Lorentzhof, om over de zorgen van hun bewoners en over 

plannen voor oplossingen te praten.”

Als zorgpunten ziet Wolters “vooral de veiligheid van kinderen, 

de situatie in het parkje met de hanggroep, de veiligheid 

van de bewoners van de Lorentzhof en de parkeerdruk in 

de wijk als zorgpunten. En natuurlijk wil de wijk weten wat 

de gevolgen van de nieuwe voorzieningen zijn en wat er zal 

gebeuren als er problemen ontstaan.”

Geen overpad

Deze zorgpunten worden door verschillende betrokkenen 

onderschreven. Directeur van de Lorentzschool, Renate 

de Vries, benadrukt:  “Ons grootste zorgpunt van de 

Lorentzschool is de verwachting dat klanten van Parnassia, 

die drie maal per dag voor heroïne komen, tussen de 

verstrekkingen door niet terugkeren naar de stad, maar in 

de buurt blijven hangen en in contact zullen komen met 

de kinderen. In een beheerconvenant moeten dan ook 

duidelijke afspraken worden opgenomen. Geen overpad 

over het schoolplein bijvoorbeeld, zeer adequate reacties op 

meldingen van overlast van ouders en school, mogelijkheid 

tot instellen van een verbod op alcohol-  en drugsconsumptie 

buiten de singels, zodat de politie op vraag kan ingrijpen.”

Ab de Geus, voorzitter van de cliëntenraad van de Lorentzhof, 

heeft al eerder zijn bezorgdheid uitgesproken. “Onze 

Voorbereiding heroïneproject in de wijk

‘Gevoelens van zorg en angst zijn begrijpelijk’

Hangplek in park
De hanggroep in het parkje naast de noodlokalen van 

de Lorentzschool bestaan uit daklozen, verslaafden en 

alcoholisten. Zij voelen zich verjaagd uit de binnenstad 

en vinden hier een rustplek. “In de stad mag je niet 

drinken in het openbaar”, aldus één van hen. “Ik heb 

al voor duizend euro aan boetes. Hier zitten we net bui-

ten het centrum en mag het wel. We ontmoeten elkaar, 

drinken en kletsen wat. Als we moeten plassen gaan we 

de bosjes in. Maar we doen geen vlieg kwaad en ruimen 

alles op.”

Veel buurtbewoners storen zich aan deze groep en

durven het parkje niet meer te gebruiken. De wijk-

vereniging vindt dat er wat moet gebeuren. De gemeente 

bezint zich op maatregelen.
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bewoners zijn bang geworden de laatste tijd. Ze durven niet 

meer naar het parkje toe, terwijl dat een lekker rustpunt voor 

ze was tijdens een ommetje. En sommigen voelen zich zelfs 

in ons huis en eigen tuin niet meer veilig, sinds we insluipers 

en dieven hebben gehad. Het verband met verslaafden in de 

buurt in dan snel gelegd. Daar willen we goede afspraken 

over maken, want deze 

ouderen moeten van 

een wel verdiende rust 

kunnen blijven genieten.”

Een van de 

initiatiefnemers 

voor het aanstaand 

gezondheidscentrum in 

het pand om daar een 

dependance te vestigen 

is de Groepspraktijk 

voor Fysiotherapie 

Van der Salm. Ook 

zij zien de zorgen. 

“Uiteraard hebben we 

ons terdege verdiept in 

de eventuele nadelen van de combinatie met de medische 

heroïneverstrekking in hetzelfde pand. Maar die zijn ons niet 

gebleken, anders zouden wij nooit een dergelijke locatie 

gekozen hebben. Maar het is heel begrijpelijk dat er bij allerlei 

betrokkenen in de buurt gevoelens van zorg en angst leven. 

Die kunnen alleen worden weggenomen door participatie in 

een beheercommissie, goede communicatie over gemaakte 

afspraken en adequaat handelen bij eventuele overlast.”

Onverantwoord 

Door anderen in de buurt wordt met scepsis gekeken naar 

het heroïneproject. “Wij verwachten geen enorme overlast op 

ons sportcomplex aan de Zoeterwoudsesingel”, licht 

voorzitter Jeroen Weijermars van Sporting Trigon toe. “Maar 

uiteindelijk vinden we als vereniging de locatie voor de 

behandelunit ongeschikt. Er is gekozen voor een woonwijk 

waar misschien wel de meeste sportende en schoolgaande 

kinderen op een klein oppervlak geconcentreerd zijn. Het is 

en blijft opzienbarend en ons inziens onverantwoord om een 

voorziening te openen voor zeven dagen per week, vlakbij 

de plek waar ruim 150 kinderen vrijwel dagelijks sporten. 

Daarnaast voert de aanlooproute door een kwetsbaar 

gebied: via Plantsoen, Cronesteinkade of het pad langs 

de Lorentzschool. We herkennen ons in de ophef over de 

daklozen in het parkje. Dit is en blijft een enorm belangrijk 

aandachtspunt voor Sporting Trigon. Geluk bij een ongeluk is 

dat onze ingang door de komst van de tijdelijke accommodatie 

van de Lorentzschool verlegd is, maar onze kinderen mijden 

het plantsoentje. Anders hadden wij zeker in de weekenden 

andere passende maatregelen moeten treffen.”

Blijven rondhangen

Het buurtcomité 

Burgemeesterswijk-west 

neemt weliswaar deel 

aan het beheeroverleg, 

maar blijkt tegen dit 

heroïneproject. “Ons 

uitgangspunt is geen 

verslaafdenzorg, of 

het nou methadon, 

heroïne, alcohol is, in 

de directe nabijheid van 

scholen, sportterreinen, 

bejaardenvoorzieningen”, aldus één van de leden, Marja 

Wiebes. Zij ziet wat er nu in de methadonverstrekking niet 

goed gaat. “Volgens het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport gelden er voor de patiënten in de 

methadonregeling huisregels.Zo mogen ze niet rondhangen 

in de omgeving van de behandelunit, zowel binnen als buiten 

openingstijden en mogen ze geen drugs gebruiken in de 

omgeving van de behandelunit. Noch Brijder verslavingszorg, 

noch de gemeente ziet erop toe dat verslaafden na bezoek 

aan de methadonpost niet in de buurt (parkje) blijven 

rondhangen en drugs gebruiken. Deze huisregels worden dus 

niet nageleefd. Wanneer ook heroïne verstrekt zal worden, 

driemaal daags, elke dag van de week, zal dit probleem nog 

nijpender worden, omdat gemeente en Parnassia beide 

verklaren geen instrumenten te hebben om te voorkomen 

dat verslaafden na bezoek aan het Joodse weeshuis blijven 

rondhangen en drugs en alcohol gebruiken.”

Beschamend

Marja Wiebes ziet nog een ander probleem. “Voor de gratis 

heroïneverstrekking zullen de gebruikers zesmaal per dag 

de stad in weer en wind moeten doorkruisen. Dat zal deze 

mensen zoveel tijd en energie kosten dat ze niet kunnen 

deelnemen aan de voor hen bestemde activiteiten op het 

Nuonterrein. Als deze mensen eenmaal buiten zijn, laat de 

Hangplek in het parkje.
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verslaafdenzorginstelling Brijder hen aan hun lot over. Het ligt 

voor de hand dat ze, net als de methadongebruikers nu, in de 

buurt van het Joodse Weeshuis zullen blijven hangen. In het 

speelparkje, vlakbij de Lorentzschool en de Lorentzhof, waar 

alcohol- en drugsgebruik niet verboden is en waar ook dealers 

zullen opduiken. Het ontbreken van passende voorzieningen 

is beschamend: geen bescherming tegen regen en kou, geen 

sanitaire voorzieningen, waardoor ze na het vele biergebruik 

wel moeten 'wildplassen'. En dit alles op nog geen tien meter 

van een basisschool met vijfhonderd kinderen.”

Beheerconvenant

De zorgen en kritische oordelen stellen hoge eisen aan het 

beheerconvenant, zo stelt de wijkvereniging. Zij zal er op 

toe zien dat dit plan overtuigend is en dat er voldoende 

evaluatiemomenten komen. “Als er blijvende overlast 

ontstaat, moet in het uiterste geval het proefproject met de 

heroïne gestaakt worden”, aldus voorzitter Thomas van Duin.

Projectleider Bernadette Wolters: “Mijn ervaring is dat het 

heel belangrijk is dat we open met elkaar in gesprek zijn en 

blijven. De buurt maakt zich zorgen, die neemt de gemeente 

serieus en de gemeente moet er hard aan werken om deze 

zorgen weg te nemen, door voldoende maatregelen, ook 

Het voormalig Joods Weeshuis (en voormalig GGDgebouw)

Er wordt al jaren over gesproken, maar nu zijn er gelukkig 

voldoende positieve signalen: de nieuwbouw van Lorentzhof 

komt dichterbij. Het zal niet op korte termijn lukken, maar 

in 2009 willen we starten met de nieuwbouw, zodat het nieu-

we complex in 2010 een feit is.

Waarom in 2009 starten en niet eerder? 

De Gemeente heeft nu schriftelijk laten weten dat de 

nieuwbouw van zorgcentrum Lorentzhof belangrijk is en moet 

doorgaan. Daar is nu dus geen twijfel meer over mogelijk. 

Het gaat dan echter niet alleen over een nieuwe Lorentzhof, 

maar ook over nieuwe woningen. Alles bij elkaar komen er 

koopwoningen, huurwoningen, verzorgingshuisplaatsen en 

verpleeghuisplaatsen. Er komt ook een nieuw wijkcentrum 

aangevuld met praktijkruimten voor huisartsen en 

fysiotherapie. 

Een omvangrijk plan dus waarvoor ook de ruimte nodig is 

langs de Lammenschansweg. De Gemeente heeft toegezegd 

Nieuwbouw Lorentzhof komt dichterbij

voor de huidige hanggroep in het parkje. Daar zal met veel 

partijen aan gewerkt moeten worden, ieder vanuit de eigen 

rol en verantwoordelijkheid. Door kritisch, maar met een 

positieve houding met elkaar in gesprek te blijven, vinden we 

oplossingen. Zo gaat dat bij Nieuwe Energie, het project voor 

daklozenopvang, en dat gaat heel goed.”

Thomas van Duin

het bestaande rioolgemaal bij de Lammenschansweg te 

verplaatsen, dat is vast een verbetering. Het grootste deel 

van de benodigde ruimte ontstaat als de praktijkschool naar 

een nieuw gebouw kan verhuizen. De nieuwe school moet 

echter nog gebouwd worden, bij de Boerhaavelaan. Gelukkig 

is de grond hiervoor nu beschikbaar en kan de bouw daar 

binnenkort van start. Pas na de verhuizing van de school kan 

de oude school gesloopt worden en kan Lorentzhof aan de 

slag. 

Lorentzhof heeft een heel goede partner gevonden om 

het gehele plan tot een succesvol eind te brengen. De 

woningstichting Ons Doel en Lorentzhof werken heel intensief 

samen en vullen elkaar heel goed aan, ieder vanuit de eigen 

kennis en deskundigheid.

Alles bij elkaar is het een omvangrijk en ingewikkeld plan en 

dat gaat dus niet zo snel. We laten ons hierdoor echter niet 

weerhouden, ik kan u verzekeren dat het een mooi plan wordt.

Frits van Oosten, directeur Lorentzhof
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Het Leids gemeentebestuur wil de status van beschermd 

stadsgezicht zorgvuldig voorbereiden en hierbij de wijkver-

eniging als gesprekspartner betrekken. Er komt een nieuw 

systeem van vergunningverlening voor externe woningaan-

passingen, die eerst in een proef wordt geprobeerd. Moge-

lijk wordt de nieuwe status pas in 2009 van kracht.

In 2006 heeft het Leids gemeentebestuur van het Rijk te 

horen gekregen dat zij een groot deel van de zuidzijde van 

de stad (de ‘zuidelijke schil’) wil aanwijzen als ‘beschermd 

stadsgezicht’, op grond van de Monumentenwet. De 

binnenstad heeft al lange tijd deze status. Op 17 april dit jaar 

heeft de gemeenteraad hierover positief geadviseerd. In dit 

gebied liggen onze wijken.

Ja, mits

Het bestuur van de wijkvereniging heeft over dit voornemen 

vorig jaar een ‘ja, mits’ standpunt ingenomen. De wijk-

vereniging staat positief tegenover het initiatief om onze mooie 

wijken een beschermde status te geven. Tegelijkertijd heeft 

het bestuur vier kritische aspecten benoemd, die zowel aan de 

gemeenteraad als het gemeentebestuur zijn toegelicht. In de 

vorige wijkkrant (nummer 37, op www.profburgwijk.nl na te 

lezen) is hierover geschreven. Met de wethouder van Cultuur, 

Paul Jonas, heeft de wijkvereniging nu nadere afspraken 

gemaakt over de verdere aanpak.

Snelloket 

Het gemeentebestuur heeft toegezegd om het beschermd 

stadsgezicht zorgvuldig en niet overhaast voor te bereiden 

en heeft dit ook aan het Rijk laten weten. Dit betekent dat 

deze status pas in de loop van 2008 en mogelijk pas per 2009 

van kracht zal worden. De wijkvereniging zal te zijner tijd 

betrokken worden bij de inhoud van een informatiebrochure.

Bewoners in onze wijken zullen straks een vergunning 

moeten aanvragen voor externe aanpassingen aan hun 

woning, zowel grotere en kleinere. De wijkvereniging vindt 

dat vergunningen snel, goedkoop en transparant getoetst 

en verleend moeten gaan worden. Op haar dringend 

verzoek heeft de wijkvereniging de toezegging van het 

gemeentebestuur gekregen dat zij betrokken wordt bij het 

opstellen van de inhoud, het proces en het experiment (‘pilot’) 

van de vergunningprocedure. Het gemeentebestuur wil 

een ‘snelloket’ dat mogelijk ook per internet bereikbaar is. 

Daarnaast zal er hierover een aparte inspraakperiode komen 

in de wijken.

Voor 1940

Binnen een beschermd stadsgezicht kan een verhuurder 

extra huurverhoging invoeren vanwege onderhoudskosten. 

Dit vindt zowel de wijkvereniging als het gemeentebestuur 

zeer ongewenst. In landelijk overleg met het Rijk heeft 

Leiden, samen met andere steden, er op aangedrongen 

deze mogelijkheid ongedaan te maken. De wijkvereniging 

zal grote verhuurders, zoals woningcorporatie Ons Doel, 

verzoeken publiekelijk afstand te nemen van deze wettelijke 

mogelijkheid.

Tot slot blijven gemeentebestuur (en gemeenteraad) en 

de wijkvereniging van mening verschillen over de grenzen 

van het beschermd stadsgezicht. De wijkvereniging vindt 

het vreemd om de oostgrens direct achter de oostelijke 

appartementenflats van de Burggravenlaan te trekken en 

verzocht al eerder deze te verleggen tot de Kanaalweg. De 

gemeente meent dat dit niet kan, aangezien de beschermde 

status zich beperkt tot gebieden tot 1940. In het nieuwe 

gemeentelijk bestemmingsplan voor onze wijken (‘Zuidelijke 

Schil’) wil de gemeente wel een eigen ‘conserverende’ status 

voor het gehele gebied.

Thomas van Duin

Beschermd stadsgezicht:
‘Zorgvuldig en in overleg’

Meijerskade en Uhlenbeckkade kort na oplevering jaren zestig. 
Geen bescherming waard?
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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 Onnesplein 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. 
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Muzikale activiteiten zijn karakteristiek voor de Profes-

soren- en Burgemeesterswijk. Loop langs een rij huizen en 

achter vele ramen valt een instrument waar te nemen. Dat 

wil zeggen: je kunt het zien en soms ook horen. Er wordt 

volop gemusiceerd door jong en oud.

Het initiatief van Open Podium in de Vredeskerk sluit hier 

naadloos op aan. De eerstvolgende editie van deze muzikale 

middag voor musici en luisteraars vindt plaats op zondag 

11 november tussen drie en vijf uur ’s middags. Dat is over 

pakweg anderhalve maand: een mooie repetitieperiode.

Gert van der Keur weet er (bijna) alles van. Hij is één van 

de organisten van de Vredeskerk, en is nauw betrokken bij 

de totstandkoming van de 

muziekmiddag. Aan hem de 

vraag:

Wat kan de argeloze 

muziekliefhebber verwachten van 

een bezoek aan dit Open Podium? 

Van der Keur: “Hij (of zij) 

moet er maar eens voor gaan 

zitten, want het Open Podium 

biedt een grote diversiteit 

aan instrumentale en vocale 

solisten, al of niet samen 

optredend. Het aanbod is 

breed; de muziekkeuze bestrijkt meestal meerdere eeuwen 

en ook jazz wordt niet geschuwd. Er is kerkelijk èn profaan 

repertoire te horen, en voor dit jaar heeft zich een heus 

symfonieorkest al opgegeven.”

Degenen die optreden hebben merkbaar aandacht besteed 

aan hun optreden. Er wordt écht werk van gemaakt. Of je nu 

jong bent en een muziekinstrument leert bespelen, of je bent 

de muziekdocent die de lessen verzorgt: beiden presenteren 

zichzelf op het Open Podium. Daarmee is tegelijk gezegd 

dat het niveau divers is. Voor de jonge spelers is het heel erg 

leuk en leerzaam om hun eigen docent ook te zien optreden. 

En het publiek geniet van beiden, om verschillende redenen 

uiteraard. 

“Het gaat ons om het plezier van musiceren. We bieden een 

mogelijkheid om op te treden en zowel jong als oud grijpt die 

mogelijkheid aan. Verreweg de meesten komen uit de wijk of 

uit de kerkgemeenschap van de Vredeskerk, al zal het publiek 

ook wel ‘wijkoverschrijdend’ zijn, zeker als familieleden 

komen luisteren.”

Hoe staat het ervoor met aanmeldingen voor de komende editie?

Van der Keur: “Wel, zoals ik al zei: er heeft zich al een 

symfonieorkest gemeld. We rekenen op een aantal 

deelnemers, die er vorig jaar ook waren, maar er is ook nog 

ruimte voor nieuwe solisten. We hopen dat ook ‘jongere 

muziek’ zich zal aandienen: jazz, of wie weet, nog eigentijdser. 

Wie zich aanmeldt, moet opgeven welk muziekstuk gespeeld 

gaat worden, en ook hoelang dat zal duren. Met die twee 

ingrediënten: de muziekkeuze en de tijdsduur, stellen we een 

programma samen. Dat 

is meestal nog een hele 

puzzel. De solist moet tot 

zijn recht kunnen komen, 

en dat lukt niet als er bij 

wijze van spreken maar 

twee minuten voor hem 

geprogrammeerd zouden 

kunnen worden. Het is 

daarom de kunst om de 

musici tegemoet te komen 

en tegelijkertijd een 

evenwichtig en interessant 

programma te maken. 

Onderdeel van het programma is overigens ook de pauze met 

een kop thee of koffie.”

Hoe laat de organisatie van ‘Muziek in de Vredeskerk’ van zich horen? 

Van der Keur: “Binnenkort zullen op diverse plaatsen in de 

wijk posters worden opgehangen, waar de bijzonderheden van 

het Open Podium op worden vermeld. Natuurlijk is er deze 

informatie in de wijkkrant.

Nieuwsgierigen en liefhebbers kunnen zich ook melden bij 

mij: telefoon (071) 531 55 39, e-mail: gvanderkeur@hetnet.nl

Dat het maar een mooie en muzikale belevenis mag worden op 

die 11e november! 

Jacqueline Weeda 

Een grote diversiteit aan instrumentale en vocale solisten

11 november open muziekpodium Vredeskerk
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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

� Balans kwijt in werk en privé? 
� Meer ambities dan tijd? 
� Onvrede met je baan? 
� Teveel stress?
� Bezinning nodig?  

Weer met meer plezier aan het werk?

Gun jezelf een coach! 

Kijk op www.mariannepasschiercoaching.nl
of bel 06-10872926
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Als je vanaf de Beijerinklaan de Franchimontlaan inloopt 

kom je langs een gebouw dat een beetje uit de toon valt: een 

modern gebouw tussen eengezinswoningen uit de jaren der-

tig aan de ene kant en flats uit de jaren vijftig aan de andere 

kant. Daartussen staat een modern appartementengebouw. 

Het paadje dat er langs loopt heet ‘Het professorenpad’. 

Het is donderdagavond. Op nummer 1 van het Professoren-

pad staat een deur wagenwijd open. Binnen is Lenie Kool-

haas, agogisch medewerker van de stichting Radius, bezig 

enveloppen te stickeren. Met haar spraken wij over Stichting 

Radius en de activiteiten die in dit centrum plaats vinden. 

Lenie is agogisch medewerker van de stichting en coördineert 

de activiteiten in het centrum. “We organiseren hier 

activiteiten voor ouderen en mensen met een handicap. Op 

deze plek doen we dat voor inwoners van de Professoren- en 

Burgemeesterswijk en Rijndijkbuurt”, vertelt Lenie.

De Stichting is voortgekomen uit de Stichting Dienstverlening 

voor Ouderen en Mensen met een Handicap. Jaren geleden 

is er aan de ouderen in de buurt gevraagd waar zij behoefte 

aan hadden. Het bleek voor de hand liggend: contact maken 

met anderen, een kopje koffie drinken, gezamenlijk wat eten 

of een spelletje doen. Een soort huiskamer dus. En dat is 

eigenlijk ook de functie van ‘Het Huisje’, zoals vaste bezoekers 

het centrum ook wel noemen.

Laagdrempelig

“Het belangrijkste is dat we laagdrempelig zijn”, legt Lenie uit. 

“Alle ouderen en gehandicapten uit de wijk zijn hier welkom.” 

Probleem is wel dat veel mensen helemaal niet weten dat het 

centrum er is en wat er georganiseerd wordt.” Dat is, volgens 

Lenie, erg jammer. “Ik merk in de praktijk dat de bekendheid 

toch vaak via-via gaat. Zo bleek iemand van twee straten 

hierachter, niets van deze plek te weten. Toen ze een keer mee 

kwam met een buurvrouw, ontmoette ze een oude bekende, 

en nu gaan ze gezamenlijk op vakantie. Dat is toch prachtig?”

Vrijwilligers

Lenie coördineert de activiteiten die er plaatsvinden, daarbij 

heeft ze hulp van een groep vrijwilligers. “Vooral ouderen 

zelf,” aldus Lenie. Zo staat er voor de zogeheten Prof-pot een 

team van vier vrijwilligers klaar. Gezamenlijk zorgen zij ervoor 

dat er eens in de twee weken gekookt wordt voor 26 mensen. 

De kokkin is 69, haar man 72. “Het is net een ouderwets gezin, 

met z’n allen aan tafel. Het menu is Hollands, een balletje 

gehakt, aardappelen, groente. Vaak ook dingen die de mensen 

voor zich zelf niet meer zo vaak klaarmaken.”

Ondanks de beperkte bekendheid is er geen gebrek aan 

belangstelling. Voor de computerles op maandag- en 

donderdagmiddag is zelfs een wachtlijst, en ook andere 

activiteiten worden goed bezocht. “Daar ben ik erg blij mee,” 

geeft Lenie aan. “Daar doe je het immers voor. Om mensen te 

ondersteunen, zodat ze niet door eenzaamheid wegkwijnen. 

Ouderen spreken soms het hele weekend niemand. Dat merk 

ik tijdens de wekelijkse koffieochtenden. Gewoon een praatje 

maken, contact leggen, dat is wat hier gebeurt.”

Tita Buddigh

Lenie Koolhaas, agogisch medewerker Stichting Radius:

“Contact leggen, dat is wat hier gebeurt”

Iedere maandag: Inloopochtend

Tweede dinsdag van de maand: Toetsgroep

Maandag en donderdagmiddag : Computerles

Woensdagmiddag: Leidse Vereniging Mantelzorgers, met  

  eenmaal in de 2 maanden op dinsdag- 

  middag een middag voor mantelzorgers

Woensdagochtend: Bridge

Donderdagochtend: Hobbyclub, kaarten maken, klantklos- 

  sen etc.

Tweede en laatste vrijdag: Spelletjesmiddag

Vrijdagavond en zondagmiddag:  Klaverjassen

De Yogalessen vinden plaats in de Du Rieustraat.

Lenie Koolhaas (2de v.r.): “Alle ouderen en gehandicapten uit de wijk
zijn hier welkom.”
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Een greep uit ons aanbod voor het komend seizoen in Leiden en op Texel: 

Je stem laten klinken, liederen uit verschillende culturen (koorzang) 
Ontspan, maak ruimte in en om jezelf en onderzoek alle kleuren van je stem aan de hand van vitale 
“kleurige” klankliederen uit verschillende culturen. 
Dinsdagochtenden

Smeden: van ijzeren wetten naar gloeiende ervaringen.
Smeden is een ambacht, waarbij je een schat aan ervaringen kunt opdoen. Smeden is doen! 
Zaterdagochtenden en middagen

Portret- en landschapschilderen. 
Ontdek je eigen vaardigheden en eigenaardigheden. Met het accent op de persoonlijke ontwikkeling 
van eenieder wordt aandacht besteed aan vorm, kleur, compositie en materiaalbehandeling. 
Woensdagenochtenden

Kom op man, laat je stem klinken! 
Workshop voor mannen die hun authentieke stem in al zijn facetten durven laten klinken. 
Vrijdag 9 november van 20.00 – 22.00 uur en zaterdag 10 november van 10.00 – 16.00 uur. 

Kunst- en cultuurgeschiedenis
Inclusief het werken met verschillende kunstzinnige technieken. 
Woensdagmiddagen

En nog veel meer……………

Texel, even helemaal weg en toch zo dichtbij………..

In ons cursuscentrum op een prachtige locatie op Texel is er een breed aanbod van cursussen en 
workshops.
Parzival: het zwaard en het juiste moment. Vertellen, zingen en smeden. 

Verder schilderen, muziek, beeldhouwen, kunstgeschiedenis, clownerie, smeden en koperdrijven. 

Vraag het volledige programma aan. 

- advertentie -
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Ze  was de oudste van negen uit een traditioneel katholiek 

Bossche gezin. Het ging daar over van alles, maar nooit over 

kunst. Toch is kunst zo ongeveer het belangrijkste in haar 

leven geworden. Wij spraken met Ger van der Pas, directeur 

van kunst- en cultuurcentrum de Zonneboom.

Ik vind de Zonneboom in zo’n karakteristiek huis vooraan in 

de Laat de Kanterstraat (nummer 5). Beneden bevinden zich 

de cursusruimten. Boven is het kantoor en de ontvangstruimte 

en daarboven wonen van Ger van der Pas en haar man Jan 

de Laat. Ik word boven aan de prachtige authentieke trap 

opgewacht door Ger en als vanzelf nestelen we ons aan haar 

gezellige bureau.

Vonk

Haar waardering voor kunst is haar niet met de paplepel 

ingegoten. In het met negen kinderen gezegende Bossche 

gezin was daar volgens Ger geen tijd voor. “Nee, er zijn vele 

jaren voorbij gegaan voordat ik daardoor gegrepen werd”, 

zegt Ger. Het begon allemaal zo’n 25 jaar geleden toen zij in 

een soort burn-out terecht was gekomen. “Je kent dat wel. Ik 

had een baan waarin ik ontzettend veel zaken moest regelen. 

Dat was me even te veel geworden. Iedereen om je heen ziet 

dat aankomen, maar zelf ga je maar door… nog meer en nog 

meer… totdat het niet meer gaat. Een vriendin van me heeft 

me in die periode overgehaald om met haar naar een overzich

tstentoonstelling te gaan kijken van een kunstzinnig centrum. 

Daar sloeg de vonk over. Ik wilde hier zelf mee aan de slag: dat 

soort geregel wilde ik ook wel.”

Bij die gelegenheid maakte Ger kennis met het fenomeen 

‘de Vrij kunstzinnige jaren’, een tweejarige cursus waarbij 

je als het ware alle kunstdisciplines in volgorde van 

historisch belang doorloopt. Beginnend bij de architectuur 

wordt via beeldhouwkunst, schilderkunst, muziek, poëzie, 

bewegingskunst uiteindelijk de sociale kunst bereikt.

“Ik noem het altijd maar een traject waarin je door een bad 

van kunst heen gaat”, typeert Ger de Vrij kunstzinnige jaren. 

We zijn nu aangeland bij de jongste vorm van kunst: de 

sociale kunst. Kunst werkt, volgens Ger, ontwikkelingsgericht. 

“Sociale kunst, is kunst die tussen de mensen gaat werken. Zie 

het maar als ontmoetingen met andere mensen en culturen. 

Het is een nieuw proces dat door kunst op gang wordt 

gebracht. “Sociale kunst bestaat niet, maar ontstaat.” 

Mond tot mond

Aan belangstelling heeft de Zonneboom niet te klagen. 

“We hebben het voor negentig procent van mond tot mond 

reclame”, zegt Ger. “De meeste van onze cursisten komen 

hiernaar toe omdat ze van andere mensen gehoord hebben 

wat en hoe wij het doen. Maar een enkele keer zijn het ook 

herintreders . Die worden doorverwezen door een adviseur. 

Zij komen hier om hun persoonlijkheid te versterken en hun 

kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.”

Het zijn volgens Ger echter vooral mensen die nadenken 

over de dingen. “Wij zijn er ook niet in de eerste plaats voor 

mensen die uit zijn op succes. Dat mag natuurlijk wel, want 

ieder komt met zijn eigen motieven en achtergrond. Maar het 

is niet iets waar wij op uit zijn. Het proces is belangrijker dan 

het succes.”

Toekomst

Voor de toekomst is dit gebouw nu al te klein. Maar dat zal Ger 

als directeur niet meer meemaken. “Ik ben langzaam aan het 

afbouwen begonnen. Dat is nodig. Tijd om plaats te maken 

voor iemand anders, jonger. Inmiddels ben ik bezig met 

gesprekken te voeren, zodat ik begin volgend jaar de zakelijke 

kant kan gaan overdragen.”

Helemaal weg zal zij overigens zeker niet gaan. Als alles gaat 

zoals ze zich voorstelt, dan blijft ze altijd nog aanwezig als 

adviseur.

Rob Beurse

Directeur Zonneboom, Ger van der Pas:

Via kunst op zoek naar meerwaarden leven

Ger van de Pas: “Sociale kunst bestaat niet, maar ontstaat.”

- advertentie -
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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

Op zoek naar een professioneel en servicegericht bedrijf 
voor werkzaamheden aan uw huis? 

Wij hebben veel ervaring op het gebied van verbouwing en onderhoud aan 
huizen in de Professoren- en Burgemeesterwijk! 

U kunt ons onder andere inschakelen voor: 
de verbouwing van uw: - keuken 
    - badkamer 
    - zolderetage (dakkapellen) 
onderhoud:   - loodgieterwerk (dakwerk, C.V., gas, water) 
    - electriciteit 
    - timmerwerk. 

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende offerte of prijsopgaaf. 
Neem hiervoor contact op met Pieter Versnel, tel. 06-55863720. 

    Maatwerk  
    van der Waalsstraat 7 
    2313 VB Leiden 
    tel. 071 – 5891157 
    info@maatwerk-leiden.nl 

ONDERWEG NAAR EEN
NIEUWE DAKBEDEKKING.
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Korfbalvereniging Sporting Trigon en stichting voor buiten-

schoolse opvang (BSO) ’t Kasteel slaan de handen ineen. 

Samen werken ze een plan uit om de sportkantine te verbou-

wen zodat deze ruimte zowel voor korfballers als BSO kan 

gaan dienen.

Voorzitter van ’t Kasteel, Amos Kater, geeft aan dat er 

momenteel een wachtlijst is van meer dan 200 kinderen bij 

’t Kasteel die op zoek zijn naar een BSO plaats. “De scholen 

hebben weliswaar een  inspanningsverplichting, maar ook zij 

hebben geen geschikte locatie om kinderen na school op te 

vangen. Wij zijn dus gaan kijken naar andere locaties, waarbij 

wij altijd een voorkeur hebben voor plekken waar meerdere 

organisaties het gebouw gebruiken. Immers, de BSO is alleen 

maar op schooldagen van 15 tot 18 uur en daarnaast in de 

vakanties de hele dag. De combinatie met een sportvereniging, 

zoals hockeyclub Roomburg, 

bevalt beide partijen 

uitstekend. Toen wij hoorden 

dat Trigon ook open staat voor 

een dergelijke samenwerking 

hebben we meteen contact met 

hen gezocht.”

Jeroen Weijermars is voorzitter 

van korfbalvereniging Sporting 

Trigon. Hij was blij toen Kater 

hem benaderde. “Ons veld 

wordt door de 300 leden 

van onze vereniging en een 

beperkt aantal tennissers 's 

avonds en in de weekenden 

behoorlijk intensief gebruikt. Overdag maken de middelbare 

scholen gebruik van het veld, maar de kantine wordt veel 

minder benut. Als vereniging met een beperkt budget biedt 

het voor ons de mogelijkheid om de kantine te renoveren en 

een nieuwe frisse uitstraling te geven. Daarnaast zorgt de 

aanwezigheid van de BSO voor een flinke sociale controle 

overdag die echt nodig blijkt want we hebben de afgelopen 

jaren nogal wat kosten gehad aan reparaties van 'sloopwerk' 

op tijden dat het complex niet bezet was.”

Opknapbeurt

Op dit moment wordt door een architect gekeken wat er moet 

gebeuren om het gebouw geschikt te maken voor de opvang 

van maximaal 40 kinderen per dag. “Dat zal betekenen dat het 

gebouw opgeknapt en iets vergroot wordt. Daar heeft Sporting 

Trigon baat bij, want het gebouw is echt aan een opknapbeurt 

toe en nu kunnen de kosten gedeeld worden”, aldus Kater.

Weijermars ziet nog een voordeel: “Door de medebewoning 

van een professionele partner als 't Kasteel wordt schoonmaak 

nu ook op een professionele manier geregeld. Dit betekent 

een verlichting van de taken voor onze vrijwilligers, zodat die 

zich weer op andere taken kunnen concentreren. Als laatste 

zou ik jokken als ik zou zeggen dat de financiële impuls niet 

belangrijk was. Hoewel het om beperkte bedragen gaat is elke 

euro er één. En met alle eerder genoemde voordelen levert 

het voor ons als vereniging zoveel voordelen op dat dit het ene 

nadeel, samen delen van de kantine, teniet doet.”

Door beide organisaties 

moet nog een lastige hobbel 

worden genomen. “We 

hopen binnenkort de plannen 

dusdanig af te hebben dat 

we een bouwvergunning 

kunnen aanvragen. Als 

we die aanvraag hebben 

ingediend, zal de gemeente 

een bestemmingsplanwijziging 

moeten starten, want de 

bestemming is nu Sport & 

Recreatie. Voor buitenschoolse 

opvang moet de bestemming 

Maatschappelijke Doelen 

worden”, aldus Kater.

Weijermars en Kater realiseren zich dat dit zorgvuldig moet. 

“Hierover moeten we alle partijen goed informeren. Niet 

alleen door middel van de formele en verplichte lijnen, maar 

vooral ook door goed uit te leggen wat de bedoeling is. Het 

is in ieders belang rekening te houden met gevoelens in 

de buurt, mede met het oog op wat deze in de afgelopen 

tijd reeds over zich heen heeft gekregen. Voor ons moet de 

accommodatie primair voor sport bestemd blijven. Dat is het 

al sinds begin 1900 dus daar kan en mag geen verandering in 

komen. Maar het mag altijd fraaier natuurlijk en daar gaan we 

met elkaar aan werken.”

Thomas van Duin

Kinderopvang bij Sporting Trigon

Sporting Trigon en (BSO) ’t Kasteel werken samen een plan uit om de 
sportkantine te verbouwen en samen te gebruiken.
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Het gemeentebestuur geeft deels toe aan de vele inspraak-

reacties op het nieuwe bestemmingsplan Zuidelijke Schil. 

Ook de wijkvereniging ziet verschillende van haar verzoeken 

gehonoreerd.

Eindelijk was het dan zover. In mei 2007, een jaar nadat het 

nieuwe ‘Voorontwerp bestemmingsplan’ voor de Zuidelijke 

Schil (waaronder onze wijken) de inspraak was ingegaan, 

presenteerde het gemeentebestuur het ‘Inspraakrapport’ met 

haar reacties op de 73 verschillende commentaren, waarvan 

26 uit onze wijken. Een daarvan is natuurlijk de uitvoerige 

reactie van de wijkvereniging. Die stelde hiertoe vorig voorjaar 

een aparte werkgroep met belangstellende leden samen. 

Op diverse van haar 14 afzonderlijke kritiekpunten heeft het 

gemeentebestuur toezeggingen gedaan en aanpassingen 

beloofd.

Dierenweide 

Hoewel woningbouw tot 40% van de grond mogelijk blijft, 

zal de dierenweide aan het einde van de Verdamstraat in 

het bestemmingsplan worden opgenomen als erkende 

mogelijkheid. Hiervoor hadden diverse omwonenden en de 

wijkvereniging gepleit.  Ten aanzien van een eventuele sloop 

van de grote loods van voormalig bedrijf het Motorhuis en 

bouwplannen aldaar, zegt de gemeente toe dat rekening 

gehouden zal worden met de belangen van omwonenden. Dit 

gaat om zaken als een achterom, privacy en bezonning.

Lorentzhof

Een van de grootste bouwprojecten in onze wijken zal die 

in het gebied van het huidig zorgcentrum Lorentzhof zijn. 

Hierover zal dan ook nog een aparte inspraakprocedure 

volgen. Kortgeleden is eindelijk een eerste buurtinformatie-

bijeenkomst gehouden. Desondanks heeft de wijkvereniging 

nu al zes kritische punten genoemd. Ook andere betrokkenen 

kwamen nu al met de eerste reacties. Positief is dat de 

groenstrook en de watergang langs de Lorentzkade 

onbebouwd zullen blijven. De hier haaks op gelegen sloot 

zal mogelijk verdwijnen. Woningcorporatie Ons Doel, die het 

gehele plan zal ontwikkelen, heeft dit bepleit. Het verzoek 

van de wijkvereniging om een grondoppervlakte van minstens 

40% te bestemmen voor groen is niet toegezegd. Wel zal 

eventueel groen worden aangebracht op ondergrondse 

of halfverdiepte parkeerlagen. Stichting De Bruggen voor 

jeugdhulpverlening heeft niet alleen het grote gebouw aan 

de Zoeterwoudsesingel, net naast Lorentzhof, in gebruik. 

Ook is zij eigenaar van het bekende witte huis naast de 

Onderwijsdienst aan de Lorentzkade. Hier wordt zorg verleend 

aan ongeveer tien jongeren. Haar verzoek 

om dit pand uit te breiden, omdat dat past 

bij het originele ontwerp als boerderij, 

wordt door de gemeente gehonoreerd.

50% bebouwing Oppenheimstraat

In verschillende reacties, en ook die van de 

wijkvereniging, is kritisch gereageerd op 

het plan om een bebouwingspercentage 

van 75% toe te staan in het scholengebied 

aan de Oppenheimstraat. Behalve een 

nieuwe Josephschool, wil de gemeente hier 

ook woningen bouwen. Op dit moment is 

31% van de terreinoppervlakte bebouwd. 

De gemeente is bereid om maximaal 50% 

toe te staan, onder meer ten behoeve 

van voldoende speelruimte voor de 

Nieuw bestemmingsplan: 

Kritiek deels gehonoreerd

Behalve een nieuwe Josephschool, wil de gemeente hier ook woningen bouwen.
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schoolkinderen. Deze aanpassing zal bereikt moeten worden 

door een ‘compacter schoolgebouw’ en een maximum van 

25 woningen langs de Oppenheimstraat (met een maximale 

hoogte van 13,5 meter en maximaal 70% gesloten gevelwand). 

De gemeente denkt hierbij aan de ‘urban villa’s’ zoals langs het 

sportveld van de Burggravenlaan. Bebouwing aan de noordzijde 

van dit terrein mag minimaal 30 meter van de achtergevels van 

de huizen aan de Meyerskade zijn, met een maximale hoogte 

van 11,5 meter. Ook voor dit grote bouwproject zal een aparte 

inspraakprocedure in gang worden gezet.

Geen uitbreiding Speelschans

Aan het pleidooi van de wijkvereniging om de gymnastiekzaal 

aan de du Rieustraat te behouden, komt het gemeentebestuur 

niet tegemoet. Ook de wens van direct omwonenden om op 

deze plek extra kinderspeelmogelijkheid te creëren, wordt 

afgewezen. De gemeente houdt vast aan haar plan om op deze 

plek vier huizen te bouwen. Met de nieuwe Lorentzschool zou 

er geen tekort aan gymnastieklokalen meer zijn in de wijk.

Omdat speeltuin de Speelschans landschappelijk gezien deel 

uitmaakt van het Roomburgerpark zal deze de bestemming 

groenvoorzieningen krijgen. De begrenzing van de speeltuin 

zal expliciet op de plankaart worden aangegeven. Het verzoek 

van de speeltuinvereniging om drie meter uit te breiden in 

het park Roomburg, wordt niet gehonoreerd. De speeltuin 

had hier wel op gerekend en meent daar toezeggingen van de 

gemeente voor te hebben. Het gemeentebestuur stelt echter 

dat ten tijde van de besluitvorming over de bouw van ‘het 

Kasteel’ besloten is dat het park niet mag worden verkleind.

Winkelpanden behouden

Tot slot heeft de wijkvereniging op enkele andere 

zaken gelijk gekregen. Er komt een apart artikel over 

maximale bouwhoogten bij toepassing van kappen. 

Zij- en voortuinen van gebouwen, zoals scholen, worden 

expliciet aangegeven, zodat deze niet zomaar kunnen 

‘verdwijnen’. De wijkvereniging heeft het verzoek gedaan de 

winkelbestemming (detailhandel) van panden waar nu geen 

winkels meer in zitten, toch te handhaven. Dit kan nieuwe 

winkelgebruik stimuleren. Het voormalig pand van kruidenier 

Van Schie aan de De Sitterlaan zal nu deze bestemming al 

krijgen.

In het najaar zal de gemeente vermoedelijk de volgende stap 

zetten op weg naar een nieuw bestemmingsplan. Dan wordt 

het ‘Ontwerp Bestemmingsplan’ gepresenteerd. Ook hierop 

kan dan weer worden gereageerd. Ook wordt verwacht dat 

spoedig de bouwprojecten Oppenheimstraat en Lorentzhof 

gepresenteerd zullen worden.

Thomas van Duin
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De bouw van de nieuwe Lorentzschool is inmiddels ge-

start en de feestelijke eerste paal is geslagen, maar het 

gaat niet zonder slag of stoot. Voor de zomer vond het 

slopen en bouwrijp maken plaats, waarbij de aannemer 

voor enige schade zorgde. Daarna volgde het heien. Op 

de inspraakavond over het bouwplan had de gemeente 

toegezegd de overlast en de kans op schade zoveel moge-

lijk te beperken. 

Toch mocht de aannemer van de gemeente kiezen voor 

een traditionele heimethode, waarbij de palen in de grond 

geslagen worden. Die methode geeft het meeste lawaai, 

de meeste trillingen en een veel grotere kans op schade. 

Volgens de aannemer was een andere methode niet 

mogelijk, maar deskundigen betwistten dat. Protesten van 

de omwonenden mochten niet baten. 

De wijkvereniging heeft na de eerste klachten bij de 

projectleider en de gemeente aangedrongen op regelmatig 

overleg waarin zorgen en opvattingen van omwonenden 

serieus worden besproken. Nu het heien achter de rug is, 

is het grootste leed hopelijk geleden en komt de bouw 

in een rustiger fase. Over ruim anderhalf jaar moet het 

schoolgebouw klaar zijn.

ONDERWEG NAAR NIEUWE 
LOOD- EN ZINKWERKEN.

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

Folder op aanvraag

De nieuwe Lorentzschool: eerste paal en overlast 

Rechtzaak tegen appartementen

Op het schoolplein moeten in 2009 ook nog twee 

appartementencomplexen gebouwd worden. De bouw 

daarvan staat nog niet vast, want de wijkvereniging heeft 

tegen de bouwvergunning beroep ingesteld bij de rechtbank. 

Wij vinden dat het totaal oppervlak hierdoor veel te vol wordt.

Behandeling en uitspraak zijn binnen enkele maanden 

te verwachten. Als het bouwplan doorgaat krijgen de 

omwonenden weer te maken met heien, maar ook met het 

maken van damwanden voor de kelders.

Hendrik van Sandick

 

Nu het heien achter de rug is, is het grootste leed hopelijk geleden.
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Wij hanteren vaste prijzen per incident. Zie onze website voor verdere informatie 

AUTOMATISER ING
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Het Leidse gemeentebestuur vindt dat er snel een Ringweg 

Oost moet komen. De varianten die nog in de race zijn, gaan 

er bijna allemaal vanuit dat de Kanaalweg een cruciale scha-

kel in deze ringweg wordt. Maar is zo’n ringweg eigenlijk 

wel nuttig en noodzakelijk? Volgens Michael van der Meer 

van het ‘Actiecomité Kanaalweg’ heeft de gemeente voorals-

nog een zwak verhaal. 

NEE! Aldus het even duidelijke als voorspelbare antwoord van 

het referendum, afgelopen maart, over een RijnGouweLijn 

(RGL) door de binnenstad. Deze uitkomst zadelde de gemeente 

Leiden op met een taai probleem. Immers, eerder had Leiden 

met de provincie afgesproken dat die RGL er wél zou komen, en 

dat de provincie ook zou gaan meebetalen. Recente bestuurlijke 

ontwikkelingen duiden erop dat de provincie de gemeente 

op deze eerdere afspraken wil vastpinnen. Beloofd is beloofd. 

Tenzij er snel een redelijk alternatief komt. Zo’n alternatief zou 

perspectief moeten bieden voor (a) een autoluwe binnenstad, 

(b) hoogwaardig openbaar vervoer, bijvoorbeeld via de nu nog 

zwaarbelaste Hooigracht en Langegracht en (c) een soepele 

doorstroming van doorgaand verkeer aan de oostzijde van 

Leiden.

En zo kon het gebeuren dat het aloude idee van de 

‘Kanalenroute’ – via de Kanaalweg en het bedrijventerrein 

De Waard naar de Zijldijk – uit de archieven werd opgevist, 

afgestoft, opgepoetst en omgedoopt tot ‘Ringweg Oost’. Onder 

aanvoering van verkeerswethouder John Steegh (GroenLinks) 

is er sinds maart van alles in gang gezet. Haast! De planning 

mikt erop dat nog voor de jaarwisseling een eindrapportage 

verschijnt en het gemeentebestuur de knoop doorhakt: komt de 

Ringweg Oost er wel of niet, en zo ja, hoe precies en wanneer?

Vlak voor het zomerreces hebben de gemeenteraden van 

Leiden en Leiderdorp vijf varianten geselecteerd voor nadere 

uitwerking. In drie daarvan komt de Kanaalweg aan de beurt. 

Op dit moment trekken daar dagelijks zo’n 10.000 auto’s 

voorbij. Dat aantal zou wel eens kunnen oplopen tot ruim 

25.000 wanneer de Kanaalweg inderdaad een schakel wordt in 

de Ringweg Oost. 

Waar vandaan? Waar naartoe?

Michael van der Meer (45 jaar) woont met zijn gezin (vrouw, 

zoon van 11, dochter van 10) sinds 2003 aan de Kanaalweg. Hij 

en buurman Huib Gardeniers schoven in het voorjaar aan bij 

een informatie-avond in het gebouw van De Zijl Bedrijven, aan 

de overkant van het kanaal - op voorhand niet vermoedend 

dat ze nog diezelfde avond als kersvers actiecomité het pand 

zouden verlaten. “Tijdens die avond werd aangekondigd dat er 

‘ateliers’ zouden komen om mee te denken over de plannen. 

Maar daaraan mochten alleen ‘vertegenwoordigende lichamen’ 

deelnemen. Ter plekke hebben mijn buurman en ik daarom 

het ‘Actiecomité Kanaalweg’ opgericht. Want wij wilden wel 

meepraten. Wat we hoorden op die avond zette ons namelijk 

aan het denken.”

“Duidelijk werd: er is ineens enorme haast. Tegelijk werd 

duidelijk dat er nog relevante gegevens ontbreken over de 

Ringweg Oost

Actiecomité Kanaalweg: verbaasd over haast

Uit de aanvankelijke varianten ringweg Oost zijn de voor de wijkvereniging 

onaanvaardbare varianten dwars door onze wijken gehaald, zoals de route 

over de De Sitterlaan en Burggravenlaan. De route Kanaalweg is voor de 

vereniging nog lang geen realistisch en verantwoorde keuze. Ook de onder 

leden gehouden wijkenquête wijst dit uit.

De wijkvereniging heeft 9 knelpunten en zorgen:

1. De ombouw van het Lammenschansplein en de vraag welk verkeer je

 wilt ‘doorlaten’ naar de Lammenschansweg resp. de Kanaalweg.

2. De capaciteit van de Kanaalweg, in relatie tot de prognoses voor de 

 verkeersbelasting: kan de Kanaalweg wel een grote verkeersstroom aan?

3. De oplossing bij de gelijkvloerse spoorwegovergang: spoorbomen zijn

 frequent dicht.

4. De veiligheid bij de nieuwe fietsersbrug naar Roomburg, waar o.a. veel

 scholieren gebruik van maken.

5. De risico’s van sluipverkeer door de wijk om opstoppingen te ontlopen.

6. De veiligheid van de kruisingen Melchior Treublaan, Lorentzkade, Van

 Vollenhovenplein en Roomburgerlaan en daarmee ook de ontsluiting

 van onze wijk naar het oosten.

7. De inpasbaarheid van een nieuw aan te leggen brug over de Rijn in 

 de Hoge Rijndijk, pal naast een woonblok; wij willen graag dat 

 een tunnel onder de Hoge Rijndijk en de Rijn i.p.v. een brug serieus in 

 onderzoek wordt genomen.

8. Risico van extra belasting door autoverkeer van de Hoge Rijndijk, zowel

 oostelijk als westelijk vanaf de Kanaalweg; de Hoge Rijndijk is nu al 

 over vol.

9. En last but not least: de verwachte geluidsoverlast en 

 milieuverontreiniging. 

Wijkvereniging: 9 knelpunten en zorgen
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verkeersstromen. Er rijden heel veel auto’s over de Hooigracht, 

de Langegracht en de Zijlsingel. Waar komen die vandaan, 

waar gaan ze naartoe? Als het allemaal transitverkeer is, 

is een ringweg handig; die automobilisten kunnen dan de 

binnenstad omzeilen. 

Maar als een groot deel 

ook echt in de binnenstad 

moet zijn, dan heeft een 

ringweg weinig zin. Wat 

schiet je ermee op als je het 

probleem van de Hooigracht 

uitsluitend verplaatst naar 

de Kanaalweg? Beloofd is dat 

binnenkort de resultaten van 

onderzoek naar herkomsten 

en bestemmingen van 

het huidige autoverkeer 

beschikbaar komen. Maar het 

is vreemd al varianten te gaan 

kiezen als dat soort basale informatie er nog niet eens is.”

“Merkwaardig is ook dat er ten tijde van die voorselectie 

werkelijk nog helemaal niets bekend was over de feitelijke 

uitvoering. Wat gaat er concreet gebeuren bij het 

Lammenschansplein, bij de spoorbrug, de nieuwe fietsersbrug 

bij Roomburg, de Wilhelminabrug, de oversteek naar De Waard 

en naar de Zijldijk? Wat kost dat? Wie gaat dat betalen? Je kunt 

wel lijntjes intekenen op een kaart, maar zonder informatie 

over uitvoering en kosten kun je gewoonweg geen fatsoenlijke 

afweging maken.”

Visie

Waar het vooral ook aan ontbreekt, meent Van der Meer, is 

een visie. “Je hoeft niet overal een visie over te hebben. Maar 

bij drastische maatregelen moet dat wél. Kijk, ik begrijp 

natuurlijk dat wethouders aangesteld worden voor vier jaar, 

en dat ze in die vier jaar dingetjes willen doen. Voor de één 

is de RijnGouweLijn een dingetje, voor de ander is meer 

parkeergelegenheid een dingetje, nummer drie wil een 

autoluwe binnenstad, enzovoort. Maar de meeste Leidenaren 

hebben een ander perspectief: voor hen telt niet alleen de 

collegeperiode van 2006 – 2010, maar ook al die jaren daarna.”

“Het autoverkeer neemt toe. Daar kan de gemeente Leiden 

niets aan doen. Maar een andere vraag is: wat voor soort verkeer 

willen wij nu eigenlijk? En dan moet je verder kijken dan 2010. 

Een oplossing moet duurzaam zijn. Neem de Wilhelminabrug. 

Blijven daar stoplichten? Komen daar extra stroken voor linksaf 

en rechtsaf? En je kunt daar wel een enorm kruispunt maken, 

maar wat zijn de consequenties voor de Hoge Rijndijk? Die is 

weliswaar zelf geen onderdeel van de ringweg, maar wel een 

belangrijke aanvoer- en afvoerroute, die onvermijdelijk drukker 

wordt. Gaan we langs de Hoge Rijndijk ook huizen slopen? 

En willen we eigenlijk wel 

dat de nieuwe woonwijk 

Roomburg en het polderpark 

Cronesteyn straks ingeklemd 

worden door de A4 aan de 

ene kant en de Ringweg Oost 

aan de andere kant? Nog 

zoiets: de plannen voor een 

nieuwe IKEA in Leiderdorp 

- wat gaat dat betekenen 

voor verkeersaantrekkende 

werking? Ik weet het niet. 

Maar de gemeente weet het 

óók niet.”

A4!

Voor alle duidelijkheid: Michael van der Meer is niet a priori 

tegen een Ringweg Oost. Zijn punt is vooral dat hij graag een 

systematische aanpak zou zien, op basis van feiten & cijfers, een 

degelijke uitwerking van uitvoering en bijbehorende budgetten, 

én een visie over wat de gemeente Leiden nu eigenlijk zou willen 

als het om verkeer gaat.

Het goede nieuws is dat er hoop gloort. Want het Tracébesluit 

over de A4 is onlangs door de Raad van State vernietigd. 

“Dat biedt kansen,” zegt Van der Meer, “om samen 

met Rijkswaterstaat en bijvoorbeeld ook Milieudefensie 

alternatieven te gaan zoeken die verbreding van de A4 en 

een Ringweg Oost combineren. Dat ligt zó voor de hand. 

Hemelsbreed is de afstand tussen de A4 en de Kanaalweg maar 

800 meter. Wat is dat nou helemaal voor een auto die 60 km/

uur kan rijden? Mijn advies aan de gemeente: ga meteen met 

Rijkswaterstaat praten.”

Rinke Berkenbosch

 Michael van der Meer: “Waar het vooral ook aan
ontbreekt is een visie.”

Meer weten over Ringweg Oost?
Nadere info is te vinden op www.leiden.nl. Ga naar 

‘projecten’ en vervolgens naar ‘Ringweg Oost’. Daar 

zijn onder meer een notitie (juni 2007) over de voorse-

lectie van de varianten en ook verslagen van de tot nu 

toe gehouden ‘ateliers’ te vinden.
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Eerst onder de douche, dan wil ik je wel knippen.

Aan de klant was niet alleen te zien dat hij net van de bees-

tenmarkt kwam, het was vooral goed te ruiken. Er was een 

stevige schrobbeurt nodig voor de veekoopman in de kap-

persstoel kon plaats nemen. Een beurt die hij wel onder zijn 

eigen douche moest nemen.

Op 1 december gaat de kapsalon aan de Van der Waalsstraat 

dicht. Dan zullen Ton en Joke Verver met een glimlach aan een 

belevenis als deze terugdenken. De Professorenwijk was nog 

in aanbouw toen vader Verver de winkel opende. Ton heeft 

zich goed voorbereid om in de voetsporen van zijn vader te 

treden. Hij heeft na de lagere school aan de Francimontlaan 

en de Mulo op het Vrouwenkerkhof de kappersschool gevolgd. 

Daarna is hij twee jaar gaan varen als scheepskapper bij de 

Holland Amerikalijn. Hij stond 

op het punt opnieuw aan te 

monsteren toen er een telegram 

kwam. “De hulp van mijn vader 

moest in dienst. Ik was meteen 

zeeman af en ging in de zaak 

werken. In 1973 ging vader met 

pensioen. Ik nam de zaak over 

en ging met mijn vrouw boven de 

winkel wonen.”

Kaal geknipt

De inhoud van het kapperswerk is sinds de jaren zeventig 

wel veranderd. “Er was vroeger sprake van duidelijke stijlen. 

Soms lang dan weer kort. Sterk gekruld, waarvoor je lang 

moest föhnen, en dan weer sluik.” Bij het inspelen op de 

haarmodes was de technische club een steun. Ton heeft hier 

jaren ingezeten. “Bij competities in de Stadsgehoorzaal heb ik 

verschillende oorkonden behaald. Na de zomervakantie bracht 

de ontgroening altijd veel werk mee. De ‘föten’ moesten kaal 

worden geknipt. Dat heb ik zowel in de zaak als bij ouderejaars 

thuis gedaan. Nu is er geen sprake meer van een duidelijke 

mode. Allerlei stijlen komen naast elkaar voor.”

Joke heeft wel een avondopleiding gevolgd voor het 

kappersvak, maar ze heeft de cursus niet afgemaakt. “Het was 

een opgave om te studeren met een zaak en twee opgroeiende 

kinderen. Toen ik net getrouwd was, heb ik wel gepermanent. 

Dat gebeurde, omdat het een langdurige klus was, in de 

avonduren als de zaak gesloten was.”

Ramkrakers

Daarnaast heeft Joke zich met de winkel bezig gehouden. De 

betekenis daarvan is sinds een jaar of tien wel teruggelopen. 

“Parfumerieartikelen kopen de mensen tegenwoordig in 

winkels als het Kruitvat. Het aantal rokers is de laatste 

jaren flink geslonken en veel rokers kopen hun pakje bij het 

boodschappendoen in de Super.”

Inbraken zijn de Ververs niet bespaard gebleven. “Er is driemaal 

ingebroken. Niet door iemand die stilletjes naar binnen sloop, 

maar door ramkrakers. Met veel geweld kwamen ze binnen en 

lieten een grote puinhoop achter.”

Zulke zaken roepen de vraag op of het geen tijd wordt om te 

stoppen. De twee zonen hebben 

beide een bloeiend bedrijf elders 

opgebouwd, maar hebben niets 

met het kappersvak. Na 73 jaar 

gaat de winkel dicht. De Ververs 

nemen straks hun intrek in een 

appartement in Oegstgeest. 

Ze hoeven ze zich niet te gaan 

vervelen. “Sinds een maand of 

vier hebben we een nieuwe sloep. 

Hiermee cruisen we  over de meren 

in de omgeving of door de Leidse 

grachten, meestal tochten van 

zo'n vier a zes uur.” Ze fietsen ook veel. De omgeving van Leiden 

hebben ze nu wel gezien. Met de fietsen achterop de auto kun je 

makkelijk een leuke toeristische route bereiken.

Ton is trouwens van plan nog een dag in de week te blijven 

werken. Dan gaat hij oude klanten thuis knippen.

Computer

En in Oegstgeest zal de computer zijn intrede doen bij de Ververs. 

Ton is vast van plan uitgebreide cursussen te gaan volgen. 

En dan, en dat is misschien wel het belangrijkste, zijn er de 3 

kleinkinderen, 2 meisjes en een jongen. Ton verheugt zich er nu 

al op de kleinzoon in te wijden in de geheimen van het voetbal.

 Alfred Dernison

Ton Verver sluit Kapperszaak

Er is geen sprake meer van een duidelijke mode

Ton en Joke Verver. Na 73 jaar gaat de winkel dicht.
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Tijdens de laatste weken voor Kunst over de Vloer wordt er 

overal in de wijk hard gewerkt. Niet alleen door de organi-

satoren, ook door de kunstenaars. We laten er twee aan het 

woord.

“Vertellen is eigenlijk schilderen met woorden” zegt 

Riekje Renes. En zij kan het weten, want bij haar werk 

als Godsdienstlerares bestonden haar lessen uit vertelde 

verhalen. En dat werkte: ‘Juf, krijgt Sarah nou nog een kind?’ 

vroegen ze haar in de gangen. Het vertellen was dan ook wat 

ze in de VUT het meest miste. Vandaar haar deelname aan een 

verhalenkring (inmiddels twee!) was maar een pas. En voor 

bijna-buurman Bastiaan Vinkenburg en organisator was de 

stap naar een verteller in Kunst over de Vloer nog sneller gezet.

Maar hoeveel werk volgt er 

nu precies op ‘Ja, leuk, dat 

doe ik’?

“Allereerst verhalen 

kiezen die passen bij 

het thema van dit jaar: 

De Wereld in de Wijk”, 

vertelt Riekje. Stapels 

boeken kwamen er uit 

de bibliotheek. “En ik 

heb twee mooie verhalen 

gevonden, een oud-Iers 

verhaal, ‘Otterzoon en 

Wolvenzoon’, en een 

Australisch Aboriginal-

verhaal, ‘De kraaiende 

krokodil’. Dat past ook mooi bij elkaar, qua titel. Ik vertel dan 

eerst het lange en dan het korte verhaal, in verband met de 

spanningsboog. Je moet je luisteraars tot het eind toe vast-

houden. En dat betekent oefenen, oefenen, oefenen. Voor ik 

een verhaal voor publiek vertel, heb ik al zeker zes, zeven keer 

hier tussen de schuifdeuren gestaan. Soms met een kookwek-

ker: hoe lang duurt het, moet ik iets inkorten? Soms verander 

je dingen, als zinnen niet lekker in je mond blijken te liggen. En 

dan, uiteindelijk, is het verhaal een film in mijn hoofd gewor-

den. Vertellen is eigenlijk: die film afdraaien en beschrijven wat 

ik zie.”

Voor Huub de Vriend, componist en musicus, ligt de nadruk 

vooral op eigen werk laten horen. “Ja, dat was wat Gilles 

Landheer (mede-oprichter van de wijkvereniging – red.) nu 

alweer zo’n tien jaar geleden voorstelde. Hij had bedacht, 

dat er in de wijk toch veel kunstenaars woonden en werkten 

en dat het leuk zou zijn, om te zien hoe ze werken en leven. 

Ik heb dus altijd eigen composities ten gehore gebracht. 

Soms zelf, soms speelden mijn studenten - ik geef les op 

het conservatorium 

- en dit jaar komt de 

beroemde Leidse 

saxofonist, Pieter de 

Mast. Dat was nog 

even crisis, want de 

saxofonist die eerst 

zou komen, was 

opeens verhinderd. 

Gelukkig is Pieter 

beschikbaar!” 

Ook dit jaar is Huub 

de Vriend niet 

alleen uitvoerend 

kunstenaar, maar 

ook gastheer. “Ach,” 

zegt hij bescheiden over die dubbele taak, “Het huis is groot 

genoeg, ik heb een mooie vleugel, als je maar genoeg stoelen 

neerzet loopt dat wel.”

Coco Hoek

Kunst over de vloer 

Oefenen, oefenen, oefenen

Riekje Renes in haar ‘vertelhouding’. 

ONDERWEG NAAR EEN
NIEUWE CV-INSTALLATIE.
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Het Plantsoentheater ( HPT) is bezig met de voorberei-

dingen voor de theater locatieproductie De Erfenis. Deze 

productie wordt van 27 september t/m 14 oktober 2007 ge-

speeld in het veilinghuis Onder De Boompjes in het histori-

sche centrum van Leiden.

Het beoogt een ‘black comedy’ te worden over de afwikkeling 

van een boedelverkoop uit een nalatenschap. 

De Erfenis

Na de dood van haar echtgenoot biedt de weduwe een aantal 

van zijn erfstukken ter verkoop aan bij een veilinghuis. Bij 

de laatste kijkdag vlak voordat de veiling zal plaatsvinden, 

treft de weduwe de minnares van haar overleden man in het 

veilinghuis aan. Ze ontmoeten elkaar voor het eerst te midden 

van zijn nalatenschap. Er komt één stuk ter veiling onder de 

hamer waar beide vrouwen bijzondere emoties aan verbinden. 

In een dialoog van 60 minuten tussen de weduwe en de 

minnares van de overledene proberen de makers antwoorden 

te vinden op aan aantal vragen. Is de weduwe een engel en de 

minnares een monster? Wat was hun eigen rol in het leven van 

deze man? Beschouwen ze elkaar als rivalen of delen ze veel 

met elkaar? Neemt wraak de overhand of kunnen ze in deze 

treurige werkelijkheid liefde voelen en betrokkenheid?

Kracht

De kracht van dit theater is de formule die het hanteert: 

professioneel, kleinschalig, intiem en toegankelijk, zonder 

aan inhoud te verliezen. De bezetting van bijna 80% en een 

gemiddeld aantal bezoekers van 600 per productie maakt 

dat het een gestaag groeiend gezelschap is. HTP betrekt 

zoveel mogelijk jong, bekend en onbekend schrijftalent en 

theatermakers bij haar producties. 

Voor De Erfenis werkt HPT samen met de actrice en 

toneelschrijfster Tineke Endema- Rosing en de actrices Ellis 

van Maarseveen en Sheila Lever en het veilinghuis Onder de 

Boompjes te Leiden. De tekst wordt in nauwe samenwerking 

met de actrices geschreven.

Tineke is zich na haar acteursopleiding aan de toneelschool 

te Maastricht gaan toeleggen op het schrijven van toneel. 

Zij volgde verschillende cursussen bij de schrijversvakschool 

in Amsterdam. Ellis voltooide haar acteursopleiding aan de 

toneelschool te Maastricht in1985.




   

















Hart voor het milieu?  Uw gezondheid centraal?

 Winkel dan eens bij milieuvriendelijk warenhuis De Hoorn.
• Natuurproducten en natuurlijke grondstoffen.
• Voor zelfs de gevoeligste huid (bv. bij allergieën).
• Eerlijke informatie en adviezen over alle producten.

Kleding, Cosmetica, Huishoudelijke artikelen, Verf,
   Papierwaren, Radio’s, Lampen, Tuindecoratie

Voor nieuwe klanten ligt een
welkomstcadeautje klaar!

Morsstraat 41    Leiden    5125291

Het Plantsoentheater met allernieuwste productie op locatie!

De Erfenis 

Speelperiode: 27 september t/m 14 oktober 
Aanvang voorstelling: 20.30 uur ( koffie/thee 2 vanaf 

20.00 uur)

Aanvang matinees op zondagen: 14.30 uur

Locatie: veilinghuis Onder De Boompjes

Nieuwstraat 38, Leiden

Reserveren: reserveringen@plantsoentheater.nl

of bel: 06 48151584
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Het klimaat is aan het veranderen, onmiskenbaar. Een echte 

winter hebben we al lang niet meer gehad. In de tuin is het ook 

duidelijk merkbaar: planten die zich normaal als eenjarigen 

gedragen, zoals Alyssum, bleven afgelopen winter groen en 

groeiden in het voorjaar vrolijk verder. Veel planten die als niet 

goed winterhard worden beschouwd, komen tegenwoordig 

met gemak de winter door. Sterker nog, sommige mediterrane 

planten, die we met veel moeite als kuipplanten in leven 

proberen te houden, hoeven eigenlijk niet meer naar binnen. 

Dit betekent dat ze net zo goed gewoon in de volle grond 

geplant kunnen worden. 

Ze zullen dan zelfs veel 

mooier worden, want 

het leven als potplant 

blijft toch behelpen. Voor 

mensen met een hang 

naar zuidelijke streken en 

een zonnige tuin, heeft 

de klimaatsverandering 

dus zijn voordelen: het is 

mogelijk een mediterrane 

sfeer te scheppen in de 

eigen achtertuin. 

Oleander, bijvoorbeeld, 

doet het prima in de 

volle grond. De planten 

kunnen wel twee meter 

hoog worden en bloeien 

goed. Meegenomen zaad kiemt heel gemakkelijk. Af en toe 

een oude tak bij de grond afknippen houdt de plant mooi vol. 

Een echt mediterrane plant, die vroeger alleen als kuipplant 

werd aangeboden, is de cistusroos. Het is geen roos, maar 

een wintergroene heester, met prachtige bloemen die 

lijken op een enkele roos, maar dan heel teer. Aan het eind 

van de dag vallen de bloemblaadjes af, maar de volgende 

dag zullen zich weer veel nieuwe bloemen openen. Goed 

winterhard is bijvoorbeeld Cistus x dansereaui ‘Jenkyn Place’. 

Deze wordt anderhalve meter hoog, heeft glimmend smal 

donkergroen blad en witte bloemen met donkerrode vlekken. 

Cistus x skanbergii is compacter, tot ongeveer 60 cm, en heeft 

grijsgroen blad en zachtroze bloemen.

Erigeron karvinskianus, het Spaans madeliefje, groeit in het 

zuiden vooral in spleten in muren. Hier wordt hij verkocht als 

eenjarige, maar blijkt de laatste jaren winterhard te zijn. Niet 

alleen overleeft hij de winters met gemak, maar hij zaait zich 

ook overvloedig uit, het liefst tussen de tegels en kieren bij het 

huis. De hele zomer door zit hij vol met tere witte, naar roze 

verkleurende madeliefjesbloemen. Een plantje om vooral zijn 

gang te laten gaan.

Een vijg in de tuin is tegenwoordig niet meer zo uitzonderlijk. 

Op en beschut plekje groeien ze heel goed en kunnen zelfs 

vrucht dragen. Ze doen het het beste op een beetje arme, 

kalkrijke grond, en met 

een beperkte ruimte 

voor de wortels. 

Een andere vruchtboom 

die veel voorkomt 

rond het Middellandse 

Zeegebied, is de 

Japanse mispel, 

Eriobotrya japonica. Het 

is een groenblijvend 

boompje met groot 

donkergroen blad met 

diepliggende nerven. 

De witte bloemen 

hebben een heerlijke 

geur en verschijnen in 

de herfst. In de winter 

worden de vruchten 

gevormd, die dan in het voorjaar pas echt gaan groeien en 

rijpen. De oranje vruchtjes zijn zoetzuur van smaak. In mei en 

juni zijn de mispels ook hier te koop in Turkse en Marokkaanse 

winkels. De grote bruine pitten laten zich makkelijk zaaien 

en opkweken. Sinds kort worden Japanse mispels ook heel 

voorzichtig genoemd als bomen die geschikt zijn voor in kleine 

tuinen. De mijne, in pot, is de laatste jaren in elk geval gewoon 

buiten gebleven. Het schijnt dat ze ook in ons klimaat kunnen 

bloeien en vrucht kunnen dragen, maar bij mijn potplant heb 

ik nog nooit een bloemetje gezien. Misschien ga ik hem maar 

eens een plekje geven in de volle grond.

Aangevuld met planten als lavendel, oregano, tijm, rozemarijn 

en salie, en met een druif over de pergola, herleeft de 

Mediterranee in de polder. Tot we weer een echte winter krijgen.

De Tuin       Marian Rappoldt

Mediterraan tuinieren

 Japanse mispel.
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De nieuwbouw van het ROC is met maanden vertraagd 

door onverwachts asbest. In de komende maanden zal de 

ergste geluidsoverlast wordt verwacht. De buurt is alert en 

zal geregeld geïnformeerd worden. Ondertussen bezint de 

buurtbelangenvereniging zich op de mogelijkheid om bij de 

rechter beroep aan te tekenen tegen het plan.

Asbest van Van Wijk

In het afgelopen half jaar zijn de voorbereidingen voor 

het enorme nieuwbouw complex van het Regionaal 

Opleidingscentrum ROC ten zuiden van het station 

Lammenschans begonnen. De bestaande schoolgebouwen 

hebben een nieuwe ingang gekregen aan de 

Lammenschansweg. Daar moesten diverse bomen voor 

wijken. Ter compensatie heeft het ROC een bedrag gestort 

in het bomenfonds. Hiermee zal nieuwe beplanting worden 

bekostigd als het gebouw gereed is.

Tijdens het bouwrijp maken van het bouwterrein is onverwacht 

asbest ontdekt. De veroorzaker hiervan is vermoedelijk 

dekenfabriek Van Wijk die tot eind jaren zeventig een loods 

had staan op het terrein. Het hechtgebonden asbest is niet 

schadelijk voor de omgeving. De asbest is tot een diepte van 

2,5 meter aangetroffen in een kleilaag. Deze kan niet worden 

gezeefd. De grond moet afgevoerd worden. De gemeente 

Leiden draait op voor alle extra kosten, omdat zij nog eigenaar 

is van de grond.

Buurtbijeenkomst heien

Vermoedelijk is de asbest sanering begin oktober klaar. 

Vervolgens wordt een bouwweg aangelegd vanaf de 

Lammenschansweg, parallel aan de spoordijk. Het 

bouwverkeer rijdt vanaf hier het terrein op en zal richting 

Kanaalweg vertrekken.

In de maand november gaat de aannemer damwanden 

intrillen. De bouwput wordt dan uitgegraven waarna in drie 

maanden tijd 1400 heipalen de grond in gaan. Vervolgens 

worden de paalkoppen er af geboord. In deze periode is 

dus veel geluidsoverlast te verwachten. Vanuit de buurt en 

wijkvereniging is dringend verzocht deze werkzaamheden niet 

te vroeg in de morgen te laten starten. Op 8 oktober wordt 

een buurtbijeenkomst gehouden waarin door de firma Fugro 

uitleg wordt gegeven over het heien en de mogelijke schade 

aan huizen. Bewoners zullen hiervoor huis-aan-huis een 

uitnodiging gaan ontvangen.

Het ROC hoopt ondanks de opgelopen vertraging nog steeds 

aan het begin van het schooljaar 2009-2010 de nieuwe 

deuren te kunnen openen. Iedereen kan de vorderingen 

van het bouwproject volgen op de speciale website www.

nieuwbouwrocleiden.nl. Hier staat ook het adres waar vragen 

en klachten kunnen worden ingediend.

Na maanden wachten heeft de buurtbelangenvereniging die 

zich verzet tegen het voorliggend bouwplan dan eindelijk een 

uitspraak op het door haar ingediend bezwaar bij de gemeente 

Leiden. Het is afgewezen. De vereniging bezint zich nu op de 

mogelijkheid om naar de rechter te stappen.

Thomas van Duin













































 



































Nieuwbouw ROC vertraagd door asbest

De informatiebijeenkomst voor de buurt over de 

aanpak van het heien en het schouwen van huizen om 

mogelijke trilschade vast te leggen is op maandag 8 

oktober, om 19.30 uur, in de aula van Lammenschans-

park 4. Er worden nog huis-aan-huis uitnodigingen 

verspreid door het ROC.
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De veroorzaker van het onverwacht asbest  is vermoedelijk dekenfabriek Van Wijk die tot eind jaren zeventig een loods had staan op het terrein
(midden langs de spoorlijn).
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Vanaf 1 oktober a.s. beschikt de thuiszorg van Lorentzhof over 

een eigen en duidelijk herkenbare locatie in de Herenstraat. 

Op de hoek van de Magdalena Moonstraat en de Herenstraat 

beschikt Lorentzhof binnenkort over de voormalige winkel van 

de firma Develing. De kachels en de geisers hebben dan plaats 

gemaakt voor een fraaie ruimte om iedereen goed te woord te 

kunnen staan. 

Dit jaar worden op 2 en 3 november, voor de derde keer in 

Nederland, de Nationale Vrijwilligersdagen MADD (Make a 

Difference Day) gehouden.

Hoe kun je meedoen?

Kijk op de klussendatabase van MADD en natuurwerkdag of 

er in onze wijk of nabijheid een geschikte klus is en meld je 

(als club, instelling of straat of nog individueler) aan om die 

klus te klaren. Ook het steunpunt vrijwilligers van Leiden, 

WAVES, zal zo spoedig mogelijk een lokale versie van de 

MADD-bank inrichten. Deze is te bereiken via: http://www.

vrijwilligersbankleiden.nl. Je kunt de medewerkers van WAVES 

Thuiszorg beter bereikbaar in de Herenstraat
U kunt hier terecht voor vragen en advies op het gebied van 

thuiszorg, activiteiten, ondersteuning. U kunt hier binnenkort 

echter ook terecht voor warme maaltijden, het bespreken van 

ruimte voor ontmoeting of activiteiten of voor aanmelding 

voor thuiszorg. Het vaste team van de thuiszorgmedewerkers 

heeft achter in de winkel ook haar kantoor. 

Even binnenlopen mag altijd, de koffie staat voor u klaar.

Maak het verschil

Steek op 2 en 3 november de handen uit de 
mouwen

ook bezoeken of bellen: Waves Leiden, Breestraat 15, 2311 CG, 

Leiden; tel. 071-5160477.

Wil je zelf een klus aanmelden bij MADD en WAVES Leiden: er 

zijn allerlei inspiratiebronnen, bijvoorbeeld: via http://www.

makeadifferenceday.nl/emc.asp?pageId=2435 

is onder meer een document met 100 klusideeën te 

downloaden.

Meer infortmatie: http://www.makeadifferenceday.nl/emc.

asp?pageid=2424 of bij 

Nelly Spanjersberg: nellyspanjersberg@hotmail.com 
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De rubriek Blikvangers beschrijft bij-

zondere gezichtsbepalende accenten 

in onze wijk. Een van die accenten is 

het Rijn- en Schiekanaal. In de eerste 

aflevering aandacht voor de spoor-

brug.

Zo'n 130 jaar geleden werd het spoor 

van Leiden naar Woerden en Utrecht 

aangelegd. Via de Lammenschans 

voerde de rails over de toen nog smalle 

Roomburgerwetering. De aldaar 

gebouwde brug heeft dienst gedaan 

tot 1911, toen het Rijn- en Schiekanaal 

gegraven werd. De overspanning 

van dit kanaal werd veel groter en 

daardoor moest er dus ook een nieuwe 

spoorbrug komen. Deze brug deed 

ruim 30 jaar het treinverkeer over het 

kanaal denderen tot het begin van 

1945. De geallieerden (Engelsen) bombardeerden de brug 

om het Duitse transport van V1 en V2 raketten te verhinderen. 

Dat van precisiebombardementen toen nog geen sprake was, 

bewijst de enorme schade aan de bebouwing aan de Melchior 

Treublaan en de Kanaalweg. Bij deze beschietingen vielen ook 

enkele slachtoffers. Maar de brug bleef intact. Het spoor was 

daarentegen wel ernstig beschadigd waardoor treinverkeer 

alsnog onmogelijk werd. 

Na de oorlog werd het herstelde 

baanvak weer in gebruik genomen 

waarna het in 1950 een grote 

metamorfose onderging met 

de komst van de elektrische 

bovenleiding. In 1985 werd de oude 

'balansbasculebrug' vervangen door 

de huidige draaibrug, daarbij werd 

ook het oude brugwachtershuisje 

vervangen. Tevens kwam er een 

voetgangers/fietsersbrug naast te 

liggen die voor verbinding met het 

industrieterrein Roomburg en het 

polderpark Cronestein ging zorgen.

Over de huidige brug is de laatste 

jaren veel te doen geweest. Met de 

komst van de RGL zou een ingrijpende 

herinrichting van het baanvak nodig 

zijn. Plannen werden gemaakt om het 

spoor ter hoogte van het kanaal zo'n 7 

meter boven het wateroppervlak te tillen. Nu de RGL op losse 

schroeven is komen te staan zijn veel van deze plannen naar 

de prullenbak verwezen. 

Laatste nieuws: de NS heeft plannen gepresenteerd om het 

spoor èn het aantal treinen op het baanvak Leiden-Utrecht te 

verdubbelen. Wat dit voor de spoorbrug gaat betekenen is nog 

niet bekend: blijft deze zoals hij is of krijgt het brugdek ook 

een dubbel spoor...

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

Blikvangers      Hans Elstgeest

Rijn- en Schiekanaal
Deel 1: De spoorbrug

De huidige draaibrug over het Rijn- en Schiekanaal.

De basculebrug van voor 1985.
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Waag u nimmer in den droom, Onder eenen noteboom

Jacob Cats (1577-1660)

In Nederland groeit een aantal soorten walnoten. Zij beho-

ren alle tot het geslacht Juglans. Eén van die soorten groeit in 

de achtertuin van Cobetstraat 28, aan de zijde langs de Gij-

selaarstraat. Deze soort is de okkernoot, Juglans regia L. 

Wedstrijd met een ’slome’ boom 

In het ‘Bomenboek voor kinderen’ 

(C. Carbo et al., 2003, uitg. Ploeg-

sma) staat ”De walnoot is een beetje 

een slome boom. Pas tegen juni 

krijgt hij bladeren - tegenwoordig 

al eerder in het jaar - en in de herfst 

laat hij ze als eerste vallen”. Dit 

verhaal moet op de okkernoot slaan 

want die boom is in het kinderboek 

afgebeeld. De bladeren van de ok-

kernoot mogen relatief laat in het 

voorjaar aan de boom verschijnen, 

ze groeien erg snel. In een korte 

periode bereiken ze een lengte van 

meer dan 50 cm. Zo’n blad bestaat 

uit een steel met daaraan 4 tot 8 

blaadjes en één eindblaadje (zie 

fig.) en is veel langer dan het blad 

van veel andere bomen. De walnoot 

is een snelle groeier. Achter de 

woning aan de Van Vollenhovenkade 

1 staat ook een okkernoot. Omstreeks 1963 heeft de toenma-

lige eigenaar van die woning een wedstrijd gehouden met 

zijn broer. Beiden stopten een noot in de grond om te kijken 

wiens boom de grootste zou worden. Als u vanuit het Room-

burgerpark naar deze boom kijkt zal het u niet verbazen dat de 

enorme okkernoot aan de Van Vollenhovenkade de winnaar is. 

Volgens mij mag je een boom die in korte tijd zulke lange bla-

deren vormt en zo hard groeit geen slome boom noemen. 

Lekkere noten

De okkernoot is éénhuizig. De talrijke mannelijke bloemen zijn 

katjes. Ze staan eerst rechtop op de takken en gaan geleidelijk 

aan hangen. De wind zorgt voor de bevruchting van de vrou-

welijke bloemetjes; dat zijn ook katjes. Er worden veel minder 

vrouwelijke bloemen gevormd dan mannelijke, en ze zijn ook 

korter. De vruchten, de noten, zitten in een gladde glimmende 

bolster die vaak spikkels heeft (zie fig.). De inhoud van de noot 

bestaat uit gelijke helften die lijken op de hersenen van een 

mens. Als de noten in het najaar 

rijp zijn vallen ze van de boom. Als 

de opgeraapte noten enkele weken 

worden gedroogd kunnen ze langer 

worden bewaard om te worden 

gegeten, soms wel twee jaar. De 

noten worden verspreid door diver-

se zoogdieren en ook door vogels. 

In onze wijk kunnen wij kauwtjes 

met noten in hun snavels zien vlie-

gen. De bewoner van het huis aan 

de Cobetstraat vertelde mij dat de 

halsbandparkieten, die tegenwoor-

dig in Leiden rondtrekken, al aan 

de noten beginnen te pikken nog 

voor ze rijp zijn. Ook mensen wach-

ten niet altijd met het plukken van 

de noten tot ze rijp zijn. Van noten 

die al in juni geplukt worden kun-

nen heerlijke lekkernijen worden 

bereid.

Koninklijke vreemdeling in ons midden

In het middeleeuwse Latijn werd de okkernoot ‘nucarius’ of 

‘nogarius’ genoemd. De vertaling naar het Nederlands werd ok-

kernoteboom. Het woord ‘walnoot’ komt van het Hoogduitse 

woord ‘Walnuss’, of ook wel ‘welsche Nuss’. ‘Walsh’ betekent 

vreemdeling. Dit om onderscheid te maken met inlandse noten, 

zoals de hazelnoot, die tot andere plantengeslachten behoren.

Boom in de buurt   Rinny E. Kooi

De okkernoot, een walnootsoort die een
koninklijke vreemdeling is

Okkernoot in de achtertuin van Cobetstraat 28.
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De okkernoot hoort oorspronkelijk thuis in Zuidoost-Europa 

en Centraal Azië. De Romeinen hebben de okkernoot vanuit 

Griekenland over een groot deel van hun rijk verspreid. Ook de 

andere soorten walnoten (zoals de zwarte noot, Juglans nigra) 

zijn in Nederland ingevoerd, onder meer uit Noord Amerika. 

De soortnaam van de okkernoot is Juglans regia. De Romeinen 

noemden de okkernoot ‘Jovis glans’. Deze naam is veranderd 

in Juglans wat ‘eikel van Jupiter’ betekent. Jupiter was hun op-

pergod . De soortnaam Regia betekent koninklijk. De boom 

heet dus eigenlijk de koninklijke eikel van Jupiter’. De naam 

‘Jovis glans’ is ontleend aan de Griekse naam voor de boom: 

Dios balãnos. Dat betekent ‘eikel van Zeus’ en had betrekking 

op de Griekse god Zeus. Wanneer na een bruiloft de bruid de 

slaapkamer betrad, strooiden de oude Grieken noten, opdat 

Zeus het huwelijk vruchtbaar zou maken (A. Backer, 2000, 

Uitg. L.J. Veen). De walnoot is eeuwen lang als erotisch sym-

bool voor de testikel gebruikt. In de bijbel wordt in Hooglied 

6:11 gezegd: “Naar de notenboom daalde ik af om te zien 

naar de bloesems in het dal”. Het is de bolster om de noot 

(zie fig.) die deze erotische vergelijking oproept. 

Slapen onder een walnoot

De bladeren van de okkernoot geven een sterke geur af. Die 

geur wordt veroorzaakt door olie in de bladeren en in de no-

ten. Door de geur worden de walnootsoorten nauwelijks door 

insecten bezocht. Het is een reden om hem vaak bij boerde-

rijen aan te planten. Je kunt ook ongestoord door muggen 

onder de okkernoot gaan slapen. Om muggen uit een wieg 

te houden worden daarin soms okkernootbladeren opgehan-

gen. 

De geur van de okkernoot kan effect hebben op de huid-

mondjes van bladeren van andere planten die er onder staan. 

De ademhaling wordt dan bemoeilijkt en daardoor kun-

nen de planten zich minder goed handhaven. Er is ook een 

bijzonder effect van de okkernoot op andere planten: in de 

bladeren wordt een bepaalde niet-giftige stof gevormd. Die 

wordt naar de wortels getransporteerd en komt in de bodem 

vrij. Daar wordt de stof omgezet in juglon. Dat remt de kie-

ming en groei van andere planten (Van Genderen et al., 1996. 

KNNV ). Onder de boom is dus zelden een zachte grasmat of 

kruidenlaag aanwezig.

‘Vadertje Cats’ raadde aan om nooit onder een notenboom 

te gaan slapen. Volgens het volksgeloof zou dit ongeluk op-

roepen. Of dat zo is betwijfel ik. Er kan wel iets anders aan de 

hand zijn. Sommige mensen krijgen hoofdpijn van de sterke 

geur. Daarom is het misschien toch maar beter naar ‘Vader-

tje’Cats te luisteren en niet onder de boom te gaan slapen.

Neut’n schait’n

Van het hout van de walnoot worden allerlei voorwerpen (o.m. 

meubels) gemaakt. 

De noten worden gebruikt voor allerlei gerechten, zoals noten-

stroop, likeur en notenbrood. Ook levert de boom producten 

voor medicijnen. 

In diverse boeken staat veel informatie over de plaats van de 

walnoot in mythen, sagen, sprookjes en volksgeloof. Maar in 

vrijwel geen enkel bomenboek staat de Groningse uitdrukking 

‘neut’n schait’n’(=‘notenschieten’). Hoeveel bewoners in onze 

wijk weten wat neut’n schait’n is? Het is een spel dat (vroeger, 

en tegenwoordig weer opnieuw) rond Pasen op het Groningse 

platteland wordt gespeeld, vooral door oudere jongens en 

mannen. Als Groningse ken ik het uit mijn jeugd en ik wist 

toen niet anders dan dat er alleen maar rond Pasen walnoten 

te koop waren. Volgens mijn herinnering en ook volgens die 

van anderen groeide er in het dorp Bedum, waar ik opgroeide, 

ook geen walnoot. Als die boom er wel had gestaan had ik het 

vast wel geweten omdat ik al heel jong op alle bomen lette. De 

noten waren erg duur. Met Pasen kregen wij ze - vaak samen 

met chocolade eitjes - in een netje. Als kind hoorde je eerst 

met de noten te spelen voor je ze ging eten.. 

Voor het spel ‘neut’n schait’n’ wordt een aantal noten op een 

rechte rij achter elkaar neergelegd. Vanaf een streep die voor 

de rij wordt getrokken wordt dan een kogel naar de noten ge-

worpen om de achterste of meer noten van de plaats te rollen. 

Als dat lukt kan men die noten houden; dat heet dun gooien. 

Als de achterste noot echter niet van zijn plaats wordt gegooid 

en enkele andere wel heet dat ‘dik gooien’. Dan moet de 

gooier boeten en evenveel noten (of centen) als zijn verplaatst 

in de pot doen. 

Misschien zou het programma van de jaarlijkse Koninginne-

dagviering in onze wijk met een toernooi ‘neut’n schait’n 

uitgebreid kunnen worden. Ik heb nog een echte kogel die 

hiervoor kan worden gebruikt!
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 ELKE DINSDAG EN VRIJDAG 
         VAN 8.00 UUR TOT 17.30 UUR 

Verkoop van groenten en fruit 
     Locatie: kruising Zeemanlaan/Lammenschansweg 

U vindt ons ook op: Woensdag  gemeentehaven Warmond 
     Zaterdag    WC Getsewoud Nieuw Vennep 

   Zaterdag    Tuincentrum Ranzijn Leiderdorp 

               

    Iedere week een speciale aanbieding 

Voor iedere gelegenheid kunt u bij ons reserveren, zoals: 
 hutspot met 3 oktober, fruitsalade bij uw feestje, groenten en fruit 
 voor de barbecue/gourmet, specialiteiten  voor de kerstdagen. 

  Heeft u al kennis gemaakt met onze bezorgservice ???

     06 53682282

…………………………………………………………………………………………………………..

          Bestelbon hutspot 2 oktober 
       Gewicht: 
Naam…………………..   …………… aardappelen 
       …………… gesneden wortelen 
       …………… gesneden ui  

- advertentie -
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Mevrouw Kok (1921) heeft bijna haar hele leven in de Rijn-

dijkbuurt gewoond, eerst aan de Hoge Rijndijk en daarna 

52 jaar in de Snouck Hurgronjestraat. Ondanks haar drukke 

gezin schreef ze gedichten en was zij intensief betrokken bij 

de speeltuinvereniging aan de Dozystraat Rondom de water-

toren. Haar man was één van de oprichters. Ze is blij dat dit 

verhaal verteld kan worden. “De wijkkrant schrijft al zo vaak 

over de middenklasse.”

Vanaf haar zevende jaar woonde mevrouw Kok met haar 

ouders en vijf broers en zussen op de Hoge Rijndijk 

205, vlakbij de Leiderdorpse brug. Haar vader had een 

autorijschool, de Grenshoek. Later werd die afgebroken omdat 

er straten gebouwd moesten worden. Mevrouw Kok leerde 

haar man kennen doordat ze bevriend was met zijn twee 

nichtjes. Die gingen, net als zij, naar de meisjescongregatie 

van de Katholieke kerk Meerburg. Hij kwam zijn nichtjes daar 

ophalen en had meteen een oogje op haar. “Ik was toen 13 

jaar en hij vroeg me of ik een eindje mee om wilde lopen, maar 

ik moest altijd meteen na de kerk naar huis van mijn moeder.” 

Toch kwam het in 1940 tot een verloving.

Bordpapier

In oorlogstijd moest meneer Kok naar Duitsland om daar in het 

kader van de arbeidsinzet te werken. Ze besloten te trouwen, 

dan mocht hij eens in de drie maanden met verlof naar huis. Na 

hun huwelijk, vlak voor de kerst van 1942, ging hij terug naar 

Duitsland, maar bij het volgende verlof vluchtte hij en dook 

onder. Zij trok aanvankelijk bij haar schoonmoeder in, maar 

haar broer wist dat de helft van het magazijn van zijn baas, een 

garagehouder, vrijstond op de Hoge Rijndijk 45. “Het was een 

kamer die je kon afschermen met bordpapier, iets anders was 

er niet, en een klein gangetje naar de serre. Daar kon net een 

twee persoonsbed staan.“ Na een paar maanden kwam haar 

man erbij. Het echtpaar bleef daar wonen, ook toen er tussen 

1943 en 1949 vier kinderen kwamen.”Het was behelpen, maar 

we hebben er zeven jaar gezeten.” Hun derde kind, een meisje, 

overleed toen ze een half jaar was. “Ik heb er eentje af moeten 

staan. Ze was een oorlogsslachtoffer. Ik had geen voeding meer 

voor haar en die suikerbietentroep kon ze niet verdragen.”

Bedelen in de Burgemeesterswijk

Op 28 november 1949, toen haar jongste zoon net was 

geboren, vond de officiële oprichting van de speeltuin aan de 

Dozystraat Rondom de Watertoren plaats. Daar was behoefte 

aan want de Rijndijkbuurt was erg kinderrijk. “Mijn man was 

al jaren actief in een voorbereidingsgroep waarin ook de 

heer en mevrouw Filemon (de ouders van de latere directeur 

van de Lorentzschool), meneer Biesheuvel en mevrouw 

Wildschut zaten.” Meneer Kok was onderhoudsmonteur en 

zijn vaardigheden kwamen goed van pas bij het plaatsen van 

de speeltoestellen. ”Alles met ijzer deed hij. Een ander was 

timmerman of lasser. Toen moest je nog elke zaterdagochtend 

werken. Mijn man en de anderen in de voorbereidingsgroep 

bouwden ieder weekend, elke zaterdagmiddag en zondag, 

met elkaar de speeltuin op.”

In de begintijd van de speeltuin had mevrouw Kok haar 

handen nog vol aan haar eigen kinderen. “Mijn gezinnetje 

ging voor. De kinderen moesten er netjes uitzien en het huis 

ook. Het was veel werk. De was moest je eerst koken en dan 

waste je met borstel en plank. Ik breide ook veel.” Toen de 

jongste naar school ging werd ik actief in de damescommissie 

en de inkoopcommissie van de speeltuinvereniging, samen 

met acht andere vrouwen. “Als het Sint Nicolaas was gingen 

we ‘bedelen’. We haalden sigarenkistjes bij sigarenwinkels 

en bekleedden die met matrasjes en kussentjes, lakens 

en gordijnen. We verkochten stroopwafels. Dan zag je 

grote verschillen in vrijgevigheid. Bij de middenklasse 

in de Burgemeesterswijk kreeg je twee kwartjes, terwijl 

de mensen in de Rijndijkbuurt wel een gulden per gezin 

Buurtherinneringen    Marjolein Morée

‘Ieder weekend bouwden ze met elkaar
de speeltuin op’  

 Kinderen dragen het vaandel bij de oprichting in 1949.

- advertentie -
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gaven, bovenop de twintig cent per kind contributie aan de 

speeltuinvereniging. Als we een loterij hadden vroegen we 

prijsjes aan middenstanders. Van  Harteveld en Nozeman 

gaven wel eens iets, maar verder kreeg je nooit wat in die 

buurten.”

Ieder jaar organiseerden we ook vakantiebezigheden. We 

gingen dagjes uit naar andere speeltuinen, naar het museum 

voor Oudheden, zwemmen in De Does en spelen in park 

Cronestein. “Het mocht allemaal weinig geld kosten Als 

mensen meer dan drie kinderen hadden, hoefden ze maar 

voor twee kinderen contributie te betalen.”

Een kindje gehaald

In 1951 verhuisde het 

gezin Kok naar de Snouck 

Hurgronjestraat, naar een 

woning van woningcorporatie 

Ons Doel. “Het waren 

woningen voor ambtenaren. 

En omdat ik schoonmaakwerk 

in het botanisch laboratorium 

in de Nonnensteeg deed 

tijdens schooltijd, was ik 

automatisch ambtenaar. 

We moesten een bewijs van goed gedrag hebben van de 

politie voor we in het huis mochten.” Het waren voornamelijk 

duplexwoningen, maar het gezin Kok kreeg een heel huis 

met drie slaapkamers. “We zaten nooit voor het huis zoals je 

nu mensen wel ziet met een biertje in de hand. Dat vonden 

we ordinair. We zaten altijd in de achtertuin. We gingen wel 

een bakkie doen bij elkaar voor verjaardagen, maar verder 

waren allemaal op onszelf. In tijden van nood kon je op elkaar 

rekenen.” Zo kwam bijvoorbeeld de vroedvrouw wel eens niet 

op tijd. “Ik heb tweemaal een kindje gehaald. Daar dacht 

je niet over na, je deed het gewoon. Ik wist er niet veel van, 

maar ik kon moeilijk tegen mijn man zeggen: ‘Pak jij even een 

pootje beet.’ Een kind had een horrelvoetje en ik dacht dat het 

mijn schuld was, dat ik iets verkeerd had gedaan.”

Naast haar gezin en het vrijwilligerswerk voor de 

speeltuinvereniging werkte ze altijd onder schooltijd in allerlei 

verschillende banen, huishoudelijk werk of in een modezaak. 

“Dat was niet voor de luxe. Ik heb altijd echt voor de kinderen 

gewerkt. Ik haalde ze zelf uit school. Alleen woensdagmiddag 

gingen ze met andere kinderen mee naar huis. Ik ging dan bij 

mijn moeder werken.”

Engelse theemiddag

Mevrouw Kok heeft 52 jaar 

met veel plezier in het huis in 

de Snouck Hurgronjestraat 

gewoond. Ook na het 

overlijden van haar man in 

1991 bleef ze er wonen. In 

2001 verhuisde ze naar het 

Professorenpad. Daar krijgt ze 

hulp van de thuiszorg. “Ik ben 

blij dat ik geen huishoudelijk 

werk meer hoef te doen.” Ze maakt gebruik van de vele 

buurtactiviteiten voor ouderen. Elke donderdag kaart ze bij 

een vestiging van de stichting Radius aan de andere kant van 

het Professorenpad. Daar is ook om de week een maaltijd voor 

senioren, op maandag een koffieochtend en op vrijdagmiddag 

spelletjesmiddag. Bij de Lorentzhof gaat ze soms naar een 

operetteavond en naar een Engelse theemiddag. Ze doet nog 

zelf boodschappen op de scootmobiel.

Het dichten is op een lager pitje komen te staan na de dood 

van haar man, die altijd mee dacht. Haar kinderen hebben elk 

een exemplaar van haar verzamelde gedichten die een beeld 

geven van de mooie en droevige momenten in haar leven.Clublied
Mevrouw Kok was altijd bezig met dichten en zij was 

dan ook de aangewezene om in 1949 het clublied voor 

de speeltuin te maken. Ze kan het nog zo opzeggen: 

Daar waar op de Hoge Rijndijk de watertoren staat,

is de jeugd van arm en rijk

elke dag paraat. 

Komen zij uit school vandaan,

Hebben ze geen rust

Boeken gaan dan aan de kant

Spelen is hun lust.

Dagje uit met de speeltuinvereniging.

 De begeleiders en bouwers van de speeltuin.
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In deze rubriek wordt een professor, naar wie een straat 

uit de wijk vernoemd is, uitgelicht. Deze keer is dat Eduard 

Maurits Meijers, de ontwerper van het nieuwe Burgerlijk 

Wetboek, waarvan in 1970 het eerste en in 1976 het tweede 

deel is ingevoerd.

Eduard Maurits Meijers, op 10 januari 

1880 geboren in Den Helder, is zoon 

van een officier van gezondheid bij de 

Koninklijke Marine, die zich later als arts 

in Amsterdam vestigt, alwaar Eduard het 

Gymnasium bezocht. Hierna volgt hij in 

de hoofdstad een studie rechten bij de 

Universiteit. Hij promoveert op 3 april 

1903 bij zijn leermeester J.F. Houwing 

op zijn proefschrift ‘Dogmatische 

Rechtswetenschap’ Na zijn promotie 

werkt hij bij het Centraal Bureau voor 

Sociale Adviezen van M.W.F. Treub, broer 

van de plantkundige Melchior Treub.  Hij had daarvoor al kort 

gewerkt als advocaat en in 1906 hervat hij de werkzaamheden 

in dit ambt. 

Op 12 augustus 1909 treedt Meijers in het huwelijk met Tony 

Gottschalk. Dit huwelijk schenkt hen vier dochters. Een 

jaar later, op 19 augustus 1910, wordt Meijers benoemd tot 

hoogleraar aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de 

Rijksuniversiteit van Leiden (Nederlands Burgerlijk recht en 

het Internationaal Privaatrecht). Van 1918 tot en met 1922 is 

hij hier Decaan en in het studiejaar 1926-27 Rector-magnificus 

aan de universiteit. Voor de stad Leiden heeft Meijers ook het 

nodige kunnen betekenen, zoals zijn bemoeienissen binnen 

het bestuur van ‘Het Leidsch Volkshuis’ en de ‘Leidsche 

Schouwburg’.

Protestrede

Als in 1940 de Tweede 

Wereldoorlog begint, neemt het 

leven een drastische wending. 

Een moeilijke tijd breekt aan, niet 

alleen vanwege de door de Duitse 

bezetter opgelegde maatregelen 

op de Universiteit, maar vooral 

door zijn Joodse achtergrond. Op 

23 november 1940 wordt Meijers, als algemene maatregel voor 

Joodse hoogleraren, samen met enkele andere hoogleraren 

en docenten uit zijn ambt ontheven. Op dinsdag 26 november 

krijgen de betrokkenen officieel bericht over hun ontslag. 

Hierop neemt professor Cleveringa  - oud-promovendus van 

Meijers - het college van Meijers op die 

dag over. Als Decaan van de faculteit 

ziet Cleveringa het als zijn taak Meijers 

bij te staan door een protestrede uit te 

spreken waarin hij zijn afkeuring over 

het ontslag van Meijers uit. In deze 

rede, die met de grote zorgvuldigheid 

was voorbereid, onthoudt hij zich van 

politieke en opruiende uitspraken 

om eventueel onheil, maar vooral 

ondoordachte studentenacties, te 

voorkomen. Na deze rede werd door alle 

aanwezigen, diep onder de indruk, het 

‘Wilhelmus’ gezongen.

Dat zijn rede niet ongehoord is gebleven bij de bezetter 

bewijst zijn arrestatie een dag na zijn voordracht, waarna hij 

zeven maanden gevangen wordt gehouden. 

Naast Cleveringa is een ander persoon belangrijk in Meijers 

leven: Joannes Antonius James Barge. Barge is hoogleraar 

anatomie/embryologie, studeerde in Amsterdam en werd 

in 1919 benoemd aan de Leidse universiteit. Samen met de 

historicus J. Huizinga, de medicus J. vd. Hoeve en de theoloog 

G.J. Heering richten Barge en Meijers een actieve wandelclub 

op en elke woensdagmiddag wordt de pas erin gezet. 

Deportatie

Augustus 1942 wordt een aantal hoogleraren gearresteerd 

wegens vermeend verzet en het geven van illegale colleges, 

onder hen ook Meijers. Hij wordt naar Den Haag en later naar 

Westerbork gedeporteeerd, waar kort daarop ook zijn vrouw 

en dochter aankomen.

De Professor
Eduard Maurits Meijers

Hans Elstgeest

 Eduard Maurits Meijers

professor Cleveringa
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Na enkele verhuizingen naar andere kampen die door de 

naderende bevrijding steeds door de nazi’s worden ontruimd, 

wordt het gezin Meijers uiteindelijk op transport gezet naar 

Theresiënstadt in het voormalige Tsjecho-Slowakije. Elk 

contact met Leiden is dan verbroken en het ergste wordt 

gevreesd. Groot is dan ook de verrassing en nog groter de 

blijdschap als - na de bevrijding - het gezin veilig in Leiden 

terugkeert.

Nieuw Burgerlijk Wetboek

In juni 1945 pakt Meijers de draad weer op. Hij begint aan 

een nieuwe periode in zijn leven. 1947 is het jaar waarin zijn 

mentale krachten weer op het oude niveau zijn. Op 25 april 

ontvangt Meijers bij Koninklijk Besluit de opdracht om een 

nieuw Burgerlijk Wetboek (BW) te ontwerpen en nadat hij 

van zijn taken als hoogleraar is ontlast, stort hij zich volledig 

op deze grote uitdaging. Het wetboek vormt de basis van 

de wetgeving op het gebied van het Burgerlijk Recht. Het 

originele BW dateert van 1838 en is grotendeels een navolging 

van de Franse Code-Civil. Sindsdien is het herhaaldelijk 

gewijzigd. In 1954 levert Meijers het ontwerp van de eerste 

vier boeken. Pas in 1970 wordt het eerste boek officieel 

ingevoerd, tegelijk met  een speciale, door de PTT uitgegeven 

postzegel met de beeltenis van Meijers. In 1976 volgt de 

invoering van het tweede boek.

Meijers werd door een grote schare mensen omringd. Hij 

was een bescheiden man en had de beschikking over een 

aantal buitengewone gaven. Op 18 september 1950, bij zijn 

afscheid als hoogleraar wordt zijn borstbeeld onthuld in het 

Academiegebouw van de Leidse universiteit. Na zijn afscheid 

worden hem nog vier jaren van zijn emeritaat gegund. Op 74 

jarige leeftijd overlijdt hij vrij onverwacht op 25 juni 1954 te 

Leiden.

 Postzegel met de beeltenis van Meijers.

ONDERWEG NAAR EEN
NIEUWE BADKAMER.

Datum Aanvangstijd Naam Groep
01-11-07 19.30 uur Nieuwkoops Gemengd Koor
06-11-07 14-15 uur Voorverkoop Bazaar
07-11-07 10.00 uur Bazaar
12-11-07 19.30 uur Diavoorstelling Breedbeeld Schotland
15-11-07 12.15 uur Pannenkoekenmaaltijd
16-11-07 10.00 uur Versluys Schoenenverkoop
22-11.07 10.00 uur Modeverkoop Bijsterveld
29-11-07 14.30 uur Bingo
04-12-07 19.30 uur Sint Nicolaasavond
10-12-07 19.30 uur Werkmans Wilskracht Christmix
18-12-07 14.30 uur Volkshuiskoor Kerstprogramma
21-12-07 14.30 uur Kerstviering met COK Hallelua-Katwijk
26-12-07 10.15 uur Kerst, koffie, gebak en borreltje
31-12-07 14.30 uur Oudejaarsviering

Voor meer informatie telefoon: 071-5149545.

Optredens bij Zorgcentrum Lorentzhof
In de maanden november en december vinden in de Lorentzhof (Lorentzhof 1) de volgende activiteiten plaats:
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Wijkwijzer
Stichting Radius

Leidse Senioren Zelfstandig Zuid Oost,

Professorenpad 1  2313 TA

telefoon: 707 42 00

email: l.koolhaas@radius.nl

Dienst Milieu en Beheer Gemeente Leiden

Sector Wijkbeheer, wijkteam stadsdeel Zuid

Postbus 9100  2300 PC

Boshuizerlaan 5  2321 SG

telefoon 516 76 15

Politie Bureau Zuid

Vijf Meilaan 153b

2321 RK

telefoon 0900 8844

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Bewonerscommissie Zuidoost (samen-

voeging van de bewonerscommissies 

Rijndijk e.o. en Temminckstraat e.o. van 

Woningstichting Ons Doel)

Secretaris Dhr. E.C. Meyer, Professorenpad 25 

2313 TA, telefoon 522 21 55 

Voorzitter Mevr. C. Monfils, Kanaalstraat 1

2313 NN, telefoon 512 08 59

Overige bestuursleden: Joke Lefebre 

(penningmeester), Gerrit Mets (lid) en Neel 

Schroef (lid)

Woningstichting Ons Doel

Schuttersveld 65  2316 ZZ

telefoon 522 20 25

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Buurtactiviteiten Roomburg

Van Vollenhovenkade 1 (in clubgebouw van 

Hockeyclub Roomburg)

tel. 513 24 62. E-mail: roomburg@lwo.nl

Postadres: Stadsdeelbureau Zuid,

Boshuizerlaan 5, 2321 SG  Leiden.

Buurtactiviteiten Roomburg is van ma t/m do 

geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Openbare Basisschool Lorentz

Van Vollenhovenkade 19  2313 GG

telefoon 514 17 77

P.C. Basisschool Roomburg

Van Vollenhovenkade 15  2313 GG

telefoon 513 09 58

R.K. Basisschool Sint Joseph

Oppenheimstraat 8  2313 JE

telefoon 513 22 63

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Stichting Thuiszorg Groot Rijnland

Verbeekstraat 19-21  2332 CA

telefoon 5161415

Voor wijkverpleging en gezinshulp:

uitleencentrale Van Vollenhovenkade 25  2313 GG

telefoon 512 18 94

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening 

Midden Holland

Haagweg 47

2321 AC Leiden

telefoon 531 91 00

Verzorgingscentrum Lorentzhof

Lorentzhof 1  2313 GA

telefoon 514 95 95

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Oud-katholieke Parochie

Parochie: pastoor Drs. R. Bosma

Kerkgebouw / parochiecentrum:

Cronesteinkade 2  2313 GX

telefoon 512 40 77

R.K. Petrusparochie

Lammenschansweg 40

Pastoor J. Smith, Herensingel 3  2313 JS

telefoon 512 19 12

Protestantse Kerk Nederland

Vredeskerk

Predikant: Dr. G.J. Venema

Van Vollenhovenkade 21  2313 GG

telefoon 514 23 17

Kinderdagverblijf Peuterpalet

Oppenheimerstraat 6  2313 JE

telefoon 512 48 39

Peuterspeelzaal De Glijbaan

Burggravenlaan 17a  2313 HM

telefoon 5121331

Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Oppenheimstraat 2  2313 JE

telefoon 513 10 61

Naschoolse opvang De Basisbende

Oppenheimstraat 2 2313 JE

telefoon 512 43 69

Stichting ’t Kasteel

Buitenschoolse opvang

Sportpark Roomburg

telefoon 513 54 74

Speeltuin ‘de Speelschans’

Van Vollenhovekade 22

Adres secretariaat: Kanaalweg 42, 2313 DV

telefoon 512 60 84

E-mail tinja@planet.nl

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Vereniging Professoren- en 

Burgemeesterswijk

Postbus 11129  2301 EC  Leiden

KvK 40448253

Thomas van Duin (voorzitter),

tel. o6 23866740,

e-mail: voorzitter@profburgwijk.nl

Rudmer Dalstra (secretaris), tel. 513 38 84

Van den Brandelerkade 15, 2313 gv

e-mail: secretaris@profburgwijk.nl

Ad van der Waals (penningmeester),

tel. 512 18 89

Hendrik van Sandick (bestuurslid),

tel. 512 43 30

Frans Hoek (bestuurslid), tel. 513 43 11

Rob Beurse (bestuurslid), tel. 514 00 95

WWW.profburgwijk.nl
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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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Huurdersorganisatie
Ons Doel (HOOD)
zoekt een voorzitter
HOOD is de belangenvereniging van de huurders van 

Woningstichting Ons Doel te Leiden en heeft ongeveer 780 

betalende leden.

Wij zoeken een voorzitter op HBO werk- en denkniveau.

Een aantal  kerntaken van de voorzitter zijn in het kort:

•   Het leiden van vergaderingen

•   Toezicht houden op uit te voeren besluiten

•   Leiding werkoverleg 

•   Vervullen van representatieve functies

•   Woordvoering

Er is sprake van een financiële tegemoetkoming.

Voor meer informatie:  J. Cambier, teefoon: 071-5214410 of 

e-mail : info@hood-leiden.nl

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

Kiek in de pot
uw traiteur

Dagverse maaltijden
Party-schalen Buffetten   

High-tea’s Soiree’s

Diners Lunchgerechten 

Delicatessen Kaasspecialiteiten

HET ENIGE ADRES VOOR DE
ORIGINELE LEIDSE HUTSPOT
MET KLAPSTUK  bestel tijdig

Hogewoerd 79 2311 HG Leiden
Tel 071-5120608

internet: winkelstadinbeeld.nl

Advertentieredactie
 
De redactie vraagt op korte termijn een lid die zich vooral richt 

op het onderhouden van de contacten met onze bestaande en 

eventueel nieuwe adverteerders.  

Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om acquisitie maar om het 

administratief begeleiden.

Heb je belangstelling, neem dan even contact op met:

Rob Beurse, 071 5140095 e-mail:  RedactieWijkkrant@ProfBu

rgWijk.nl of onze penningmeester Ad van der Waals telefoon: 

071 5121889 e-mail: bureau@advanderwaals.nl 

Oproepjes

M a b e l l e ’ s
Tuinonderhoud en -ontwerp

Stieltjesstraat 39
2313 sj Leiden
t: 071 514 26 95
m: 06 126 452 16
e: m.weterings@hetnet.nl
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Het wisselvallige weer weerhield wijkbewoners deze zomer niet van het houden van straatfeesten.
De wijkvereniging heeft er 14 ondersteund met de partytenten, geluidsinstallatie en subsidie.
Oudste rechten heeft de Bakhuis Roozenboomstraat. Op 1 september hield deze straat voor de
twintigste maal haar nazomers straatfeest. Organisatoren van het eerste uur waren trots om
deze mijlpaal bereikt te hebben: Hans Visser en Aart de Groot.

Op 15 september 2007 presenteerde zich officieel de Bewonerscommissie Zuidoost. Dit is een samen-
voeging van de bewonerscommissies Rijndijk e.o. en Temminckstraat e.o. van Woningstichting Ons 
Doel. Op de foto het bestuur, vlnr: Ed Meijer (secretaris), Corrie Monfils (voorzitter), Gerrit Mets (lid) 
en Joke Lefebre (penningmeester). Ontbrekend is Neel Schroef (lid).
De nieuwe commissie organiseerde voor deze dag de 'buurtbeurs'. Dit geweldige initiatief bracht
allerlei organisaties en bewoners uit de wijk in een ontmoeting bij elkaar.

Nieuwe bewonerscommissie Zuidoost

Twintigste straatfeest


