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Kijk voor de actualiteit op www.profburgwijk.nl

Hoewel het gebouw aan de Zoeterwoudse-

singel geen monument is, zijn er veel his-

torische details te zien. Als je binnen staat 

kun je je nog goed voorstellen hoe het er 

vroeger uitzag. De trappen zijn nog pre-

cies hetzelfde gebleven, en boven in de 

gang van de slaapkamers kun je de oude 

gewelven van de slaapzaal nog zien. De 

zwart-witte tegeltjes op de grond liggen 

er ook nog steeds. De kapel van vroeger 

is omgebouwd tot gymzaal, met tralies 

als bescherming voor de hoge glas in 

loodramen. De slaapzalen zijn veranderd 

in individuele slaapkamers. Hoewel lang 

niet iedereen in de wijk van het internaat 

afweet, is het er al sinds 1935 gevestigd. 

Op dit moment wonen er 44 kinderen en 

jongeren tussen de 6 en 21 jaar.

Kwetsbaar
Vanaf het internaat is er nog een oud 

houten afdak dat loopt naar de er naast 

gelegen Praktijkschool. “De school hoorde 

vroeger ook bij de instelling”, weet locatie 

manager Bert Stomphorst. “Het afdak 

zorgde ervoor dat de nonnen niet nat wer-

den als het regende en ze naar de school 

moesten lopen.”

En verder...

13

De meesten van ons kennen het karakteristieke gebouw  aan de 
Zoeterwoudsesingel 34 wel. Maar op de vraag wat daar nu precies 
gebeurt blijven we doorgaans het antwoord schuldig. In 1935 werd 
het met als naam ‘het Sinte Lidwinahuis’ gebouwd als school en 
internaat voor zwakzinnige voogdijmeisjes en zwaaiden ‘de nonnen’ 
er de scepter. Momenteel is het een locatie van stichting Ipse de 
Bruggen. Wij spraken met de manager Bert Stomphorst over wat er 
gebeurt op en met deze locatie.

door Marco van der Hoeven

Orthopedagogisch 
behandelcentrum 
Ipse de Bruggen
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Veel onzekerheden RGL en RWO

Verbouwing voormalig 
Joodsweeshuis vertraagd

Vrijwilligers in het zonnetje

Nieuwbouw Lorentzhof krijgt
gestalte

Parfum is allergeen nummer 1

Grondzeiler Rodenburg

Dèng, dèng, dèng

Terugblik Koninginnedag

Burgermannen in beweging

Beroepsbehandeling 
nieuwbouw Lorentzschool

Burgerbal
2008

Zondag 21 september 

op het voetbalveldje 

tussen Burggravenlaan

en Verdamstraat.

Aanvang: 12.00 uur

Finale: 17.00 uur

‘Vaak hebben deze kinderen al veel 
meegemaakt als ze binnenkomen’



Henry Ford zei bij de introductie van de 

T-Ford dat deze auto in alle kleuren te 

verkrijgen was als het maar zwart was. 

De gemeente Leiden moet gedacht heb-

ben: dat kunnen wij beter. En ze gaf de 

Leidenaren die een inspraakreactie inzake 

Ringweg-Oost wilde geven de keuze uit 

vijf varianten van de Ringweg Oost. Ze 

konden elke variant kiezen als het maar 

nummer twee of vier was, want de an-

dere varianten waren bij voorbaat niet 

die van de gemeenten (Leiden/Leider-

dorp). De arrogantie ten top zou ik bijna 

zeggen. Uiteraard zijn wij met deze 

keuze-mogelijkheden op onze eigen 

manier omgegaan. In dit nummer leest u 

daar meer over. Omdat er zoveel gebeurt 

op het gebied van de Rijn Gouwelijn (RGL) 

en de Ringweg Oost (RWO) hebben we in 

dat zelfde artikel alles nog eens op een 

rijtje gezet. We hebben ook een interview 

met de directeur van Ipse de Bruggen. 

Daarin gaan we in op wat die organisatie 

nu eigenlijk doet en hoe ze in de ko-

mende nieuwbouw rond de Lorentzhof 

verweven zit. We zetten onze Burgerman-

nen eens in het zonnetje, blikken terug 

op een geslaagd Koninginnedagfeest en 

een fantastische vrijwilligersmiddag. We 

spraken ook met de nieuwe molenaar van 

de Rodenburgermolen en staken ons licht 

op bij de Lorentzhof over de activiteiten 

Redactioneel
Als het maar zwart is

> Vervolg voorpagina.
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Sinds 1979 is deze school van de 

gemeente, maar nog steeds gaat vijftig 

procent van de kinderen uit het internaat 

er naartoe. Al deze kinderen hebben een 

lichte verstandelijke handicap en een 

gedragsafwijking. Vaak hebben ze al 

veel meegemaakt als ze binnenkomen 

bij Orthopedagogisch behandelcentrum 

Ipse de Bruggen, zoals het internaat heet. 

“Deze kinderen zijn heel kwetsbaar”, 

vertelt manager Stomphorst. “Ze heb-

ben vaak al een heel leven achter de rug 

en dat ze moeilijker leren dan andere 

kinderen zie je niet aan ze. En omdat er 

niets aan ze te zien is worden ze vaak 

overschat. Ze hebben geleerd om te doen 

of ze alles begrijpen, maar in veel geval-

len is dat helemaal niet zo. Dan zeggen 

ze gewoon ‘ja’ omdat dat van ze wordt 

verwacht.” 

Veilig
Om de kinderen een veilige omgeving te 

bieden heeft het internaat aan de achter-

zijde een buitenplaats waar ze bijvoor-

beeld kunnen voetballen of spelen. “Het 

is heel belangrijk dat we deze buiten-

plaats hebben. Aan de ene kant voor 

de kinderen, die beschermen we tegen 

bepaalde invloeden van buitenaf. Aan 

de andere kant is het goed voor de wijk, 

want dit zorgt ervoor dat kinderen niet 

op straat hoeven te gaan hangen.”

Tussen wijkbewoners en het internaat 

zijn er niet vaak problemen. “Als er din-

gen gebeuren vinden we dat heel verve-

lend, en dan ondernemen we ook actie. 

Maar over het algemeen gaat het heel 

goed. Soms zitten er kinderen buiten op 

de bankjes bij de Lorentzhof.  Wij worden 

dan gebeld.” Op zich vindt Stomphorst 

dat prima, maar hij raadt wijkbewoners 

aan om zelf ook met de kinderen te 

praten.  “Wij weten niet precies wie waar 

zit buiten, dus we moeten wel weten wie 

het zijn.’’

Het internaat aan de Zoeterwoudsesingel 

is een open instelling. Dat wil zeggen 

dat de kinderen zelf naar buiten en 

binnen kunnen. Iedereen kan het hek 

openmaken. “Maar we weten wel waar ze 

heen gaan. Niemand gaat buiten het hek 

zonder te overleggen met de begeleider.” 

Stomphorst is blij dat het internaat in 

deze wijk gevestigd is. “Het is vlakbij het 

centrum, maar er is ook genoeg ruimte 

om buiten te zijn. We hebben er wel een 

hek omheen gezet, om te zorgen dat 

de kinderen zonder te veel verleidingen 

zoals drugsgebruik kunnen spelen.” 

Individueel
In het internaat werken ongeveer 60 

mensen. Ieder kind dat er woont, krijgt 

een individueel behandelingsplan en 

wordt zo goed mogelijk begeleid. 

Sommige kinderen krijgen bijvoorbeeld 

psychomotorische therapie, zo leren ze 

goed om te gaan met de buitenwereld 

voor inwoners en bewoners van de wijk.  

Verder wordt in dit nummer één van onze 

redacteuren onderhanden genomen in 

schoonheidssalon De la Tête; worden we 

bijgepraat over de verbouwing van het 

Joods Weeshuis; kregen we bezoek van 

wethouder De Haan; informeerden we 

naar de heischade van het ROC en 

kondigen het komend Muziekpodium 

aan. Ik wens u veel leesplezier.  <

Rob Beurse, hoofdredacteur
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Dorps

Terug van vakantie. Frankrijk in ons 

geval. Drie regio’s bezocht. Heerlijk weer. 

In diverse dorpen blijken straatfeesten 

en braderieën gaande. Lange tafels met 

etende mensen. Een bandje vermaakt 

ons. Dansende mensen, jong en oud. Ik 

moet natuurlijk meteen denken aan ons 

Koninginnedagfeest. Ook dit jaar was het 

weer geslaagd. Wat minder mensen, maar 

toch, als vanouds. Eigenlijk ook gewoon 

dorps, in onze wijk. Ook hier de ‘harde 

kern’ van wijkbewoners, aangevuld met 

mensen van buiten, toeristen, net als in 

het Franse dorp.

Uitgerust en opgeladen gaan we de 

tweede helft van het jaar in. Het bestuur 

wil graag vaker actuele thema-avonden 

organiseren. Onderwerpen te over: Ring-

weg Oost, Beschermd Stadsgezicht en 

de vergunningenplicht voor huisaanpas-

singen, betaald parkeren, ouderenzorg in 

de wijk, kwaliteit van openbaar groen...

Hebt u een suggestie? Laat het ons weten 

(zie informatie bestuursleden achter in 

deze krant).

Ondertussen kunt u over steeds meer 

thema’s informatie vinden op onze web-

site www.profburgwijk.nl. Naast actu-

aliteiten staat er nu een indrukwekkend 

digitaal archief over de geschiedenis van 

het voormalig Joods Weeshuis aan de 

Roodenburgerstraat.

We kijken ook vooruit. In het jaar 2011 

bestaat de Professorenwijk 75 jaar. Daar 

gaan we natuurlijk uitvoerig aandacht 

aan besteden. We denken aan een nieuw 

boek, opnieuw een tentoonstelling, een 

feest en... Suggesties? Wilt u mee organi-

seren? Laat het ons weten!  <

(sport, spel en ontspanningsoefeningen 

om de gedrags- en psychische problemen 

te verminderen). Andere kinderen leren 

bijvoorbeeld hoe ze om moeten gaan met 

winnen en verliezen. “Je moet hun leren 

dat het niet erg is als je een keer verliest, 

en dat je dan niet boos moet worden.” 

Dat er veel kinderen met problemen bij 

elkaar zitten is niet erg vindt Stomphorst.  

“Ze kunnen van elkaar leren. We werken 

veel met een groepsaanpak, en dat 

werkt.”    

De kinderen zijn verdeeld in verschillen-

de groepen, op leeftijd en op niveau. Hoe 

het na hun 21e jaar met ze gaat, wordt in 

de gaten gehouden. “Met sommigen gaat 

het mis, maar een groot deel komt goed 

terecht en kan zichzelf redden.”

Nieuwbouw
Op dit moment is Stomphorst voor Ipse 

de Bruggen in gesprek met de gemeente 

over nieuwbouw.  “Het gebouw waar we 

nu in zitten voldoet niet aan de eisen 

van de moderne tijd.” De trappen zijn 

bijvoorbeeld nooit vervangen, en de glas 

in loodraampjes hebben het zwaar te 

verduren. De douches zijn oud en klein, 

en ze zouden de woon- en slaapgedeel-

tes graag wat dichter bij elkaar hebben.  

“Het is lastig om toezicht te houden als 

de slaapkamers in een ander deel van het 

gebouw zitten dan de woonkamer. Het 

liefst zouden we dit gebouw afbreken 

en op deze plaats een nieuw internaat 

neerzetten, maar ja, dat mag niet van de 

gemeente.”

De nieuwbouw komt nu waarschijnlijk 

op de plek waar nu de Lorentzhof staat. 

Die verhuist naar de plek waar nu nog de 

Praktijkschool staat en de buitenplaats 

van het internaat is. Op de plaats waar 

de Lorentzhof nu staat komt nieuwbouw, 

waar als het goed is ook een plek is 

voor Ipse de Bruggen. Stomphorst maakt 

zich wel zorgen over de ruimte om 

buiten door te brengen. “We zijn nu nog 

in bespreking met de gemeente, maar 

we hopen echt dat we weer zo’n grote 

ruimte buiten krijgen. Dat is heel belang-

rijk”, benadrukt hij. De school heeft al 

een nieuwe plek en wordt op dit moment  

gebouwd.  <

‘In het nieuwe huis zijn thans ongeveer 

65 meisjes ondergebracht, terwijl de 

bouw in opzet berekend is op 100 

kinderen, desnoods op 120. Dit troepje 

staat onder leiding van 19 zusters, met 

de eerwaarde moeder Adjuta aan het 

hoofd, die, allen rechtstreeks of zijdelings 

zorg dragen over haar beschermelingen. 

Vijf van haar zijn direct belast met het 

onderwijs, terwijl er twee niet religieuze 

onderwijzeressen aan de school werkzaam 

zijn. De internaatskinderen zijn verdeeld 

in 4 groepen, welke ieder een eigen zuster 

hebben, die voor haar clubje de functie 

van moeder vervult, die met ze eet en 

speelt en ze naar bed brengt.’

 

(bron Leidse Courant 1935)
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RijnGouwelijn 
Zoals al uit de media blijkt, is voor 

wat betreft de RGL voorlopig gekozen 

voor het tracé via de Hooigracht/

Langegracht (HoLa). Via dit tracé is 

dubbelspoor mogelijk. Ook kan de 

frequentie van de trams veel hoger 

zijn dan via de Breestraat. Daardoor 

worden uitbreidingen van het tramnet 

mogelijk, bijvoorbeeld naar Leiderdorp. 

Wat bezoekersaantallen betreft waar 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 

op hoopt, gaat de Breestraat er 

mogelijk met dit tracé op achteruit. In 

de begrote kosten zit voor Leiden een 

onzekerheidmarge van 25%. Als een 

onzekerheidmarge van 10% (= totaal 

91 miljoen) wordt overschreden, wil 

men toch nog voor het Breestraattracé 

kiezen wat volgens de laatste prognoses 

een tamelijk grote onveiligheid met 

zich meebrengt. Er zijn wat dit betreft 

de laatste tijd nogal wat negatieve 

rapporten over dit tracé aan het licht 

gekomen.

Voor onze wijk betekent dit, dat de RGL 

ter hoogte van de A4 het staatsspoor 

verlaat en op eigen rails verder gaat. Bij 

de Kanaalweg moet een hoge RGL-brug 

komen, terwijl het NS-spoor gewoon op 

straathoogte blijft passeren. De tram 

gaat vervolgens langs het plein voor het 

ROC en met een bocht onder het viaduct 

door de Lammenschansweg op. Het 

laatst bekende tracé over de Lammen-

schansweg is dat de tram links en rechts 

van de middenberm gaat rijden en dat 

het verkeer verhuist naar de huidige 

busbaan. Of er nog een halte ter hoogte 

van de Zeemanlaan gaat komen is ons 

niet bekend. Deze staat overigens wel in 

het laatst bekende plan. Volgens recent 

onderzoek wordt de Lammenschansweg 

door de RGL een stuk onveiliger, wel 

wordt gekeken naar de mogelijkheid er 

een 30-km zone van te maken.

De tram gaat vervolgens over de Hooi-

gracht en zo verder. Omdat de capaciteit 

van de Hooigracht  onvoldoende is, zal 

het doorgaande verkeer daar moeten 

verdwijnen en mag er alleen bestem-

mingsverkeer komen. Volgens planning 

wordt dat gedeelte van het plan het al-

lerlaatste aangepakt. Dat betekent dat er 

vóór 2014 een oplossing moet zijn. Die 

oplossing zal de Ringweg Oost moeten 

leveren. 

In 2015 moet de tram gaan rijden. Inmid-

dels heeft wijkvereniging Pancras-West 

aangekondigd te gaan procederen, zodat 

we dit tijdschema met de nodige korrels 

zout moeten nemen. (De oorspronkelijke 

planning voor de RGL was 2007)

Van het huidige aantal buslijnen door 

Leiden zal  ca. 50% worden opgeheven. 

Aangezien de totale exploitatie van 

openbaar vervoer in de provincie bud-

getneutraal moet blijven bestaat de kans 

dat bij tekorten op de exploitatie van de 

RGL nog meer bezuinigd moet worden 

op buslijnen.

Inmiddels is bekend geworden dat de 

tram zich zal moeten gaan meten met 

het normale zware spoorverkeer.  ‘Er is in 

binnen- en buitenland geen ervaring op-

gedaan met een gemengd bedrijf tussen 

trein en stadstram, noch in theorie noch 

in de praktijk.’  staat in een uitgebreid 

rapport, dat in opdracht van de Provincie 

Zuid-Holland door adviesbureau Movaris 

is gemaakt, te lezen. In datzelfde rapport 

wordt door Movaris geconstateerd dat 

er minimaal met een regiotram moet 

worden gereden; gelede trams van 2,65 

meter breed en 37,5 tot 50 meter lang. 

De maximum snelheid van deze trams 

moet 100-110 km per uur zijn om in de 

dienstregeling van de NS te passen. Dat 

betekent dat het (tram)materieel veel 

zwaarder zal moet worden dan de trams 

die eerder op plaatjes en films zijn ver-

schenen; die waren bedoeld voor 

80 km per uur! Het zwaardere materieel 

zal bovendien een negatief effect hebben 

op de botsmassa bij een eventuele 

aanrijding.

Verder wordt gekozen om tot 2030 te 

rijden met enkele wagons, zodat de 

perrons geen 75 maar 50 meter hoeven 

te worden. 

Vóór het referendum is een ‘Independent 

Safety Assessor’ ingeschakeld, een onaf-

hankelijke organisatie die de veiligheid 

van het tracé moet beoordelen. Over de 

Lammenschansweg was deze instantie 

niet tevreden en de bocht vanaf het ROC 

door Frans Hoek

Rijngouwelijn en Ringweg Oost

Gedurende de afgelopen weken heeft de 
gemeente rond de Rijngouwelijn (RGL) en 
de Ringweg Oost besluiten genomen die 
van grote invloed zijn op de verkeersstro-
men langs en door onze wijk. Een over-
zicht van de stand van zaken.

2590
92908860

87
30

84
00

70
00

198

76
50

Onderbouwing 
Ringweg Oost 
over Kanaalweg 
onvoldoende
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is niet ter beoordeling ingeleverd. Deze 

zelfde instantie mag nu pas haar werk 

doen als het ontwerp van het HoLa tracé 

definitief is en (waarschijnlijk) niet meer 

gewijzigd kan worden!

Voor de RGL-West is op dit moment niet 

genoeg geld om deze tot in Katwijk en 

Noordwijk aan te leggen. 

Ringweg Oost (RWO)
In Leiden is al sinds het laatste faillisse-

ment van de tramonderneming in 1961 

discussie over het aanleggen van een 

ringweg. Er is nooit een politieke stro-

ming geweest die lang genoeg aan het 

bewind was om zo’n plan te realiseren. 

Door de RGL is een ringweg nu onont-

koombaar geworden. Welk tracé de tram 

ook krijgt, het doorgaande verkeer moet 

de stad uit anders is naar verwachting 

het Leidse verkeersinfarct binnen enkele 

jaren onoplosbaar. Volgens planning 

moet die ringweg er vóór 2014 zijn, 

anders kan de Hooigracht niet aangepast 

worden.

Na het aantreden van het stadsbestuur 

na de verkiezing en na de uitslag van het 

referendum ontstond er een Leidse vari-

ant van de zo geheten ‘Praagse Lente’. 

Kenmerk daarvan was inspraak van de 

bevolking. Het atelier Ringweg Oost was 

het troetelproject. Daarna, na het nieuwe 

coalitieakkoord was dat toch minder. Tot 

aan het eindrapport was er een zekere 

vorm van inspraak, maar alleen voor 

zover deze binnen de gewenste richting 

van de projectleiding bleef. Afwijkende 

ideeën werden verworpen, of niet in 

behandeling genomen.

De door de projectleiding en door de 

mensen van ‘het atelier’ aanbevolen 

meest gewenste variant was de 

Kanaalweg met een tunnel naar 

industriegebied De Waard vanaf de 

Julius Ceasarbrug plus een brug vanaf 

de Hoge Rijndijk. Vanaf De Waard zijn 

verschillende varianten bedacht: naar 

de Zijldijk via een tunnel en/of naar 

de Sumatrastraat via een brug. In alle 

gevallen wordt aansluiting gemaakt 

met de Willem de Zwijgerlaan. Kosten 

ca. 150-200 miljoen, afhankelijk van de 

variant. Over een enkele gelijkvloerse 

brug van de Hoge Rijndijk naar De 

Waard staat in de knelpuntenanalyse te 

lezen ‘Nu al een zwaar belast punt. De 

capaciteitsberekeningen wijzen uit dat 

een gelijkvloerse oplossing onvoldoende 

capaciteit heeft om het verkeer te 

kunnen verwerken.’

Inmiddels is ervoor gekozen de uitslag 

van het referendum over de RGL te nege-

ren en deze door Leiden toe te staan. In 

de af te sluiten overeenkomst belooft de 

provincie als beloning 10 miljoen extra 

bij te dragen aan het HoLa-tracé (Hooi-

gracht/Langegracht) en 30 miljoen aan 

de RWO. Dit vervalt overigens als toch 

voor het Breestraattracé wordt gekozen.

Leiden is geen rijke gemeente en on-

danks alle discussie in de ateliers wordt 

de kruising Hoge Rijndijk-Kanaalweg ge-

lijkvloers uitgevoerd; er komt alleen een 

brug naar industriegebied De Waard. Om 

te voorkomen dat deze oplossing meteen 

al te krap is, wordt er een nieuwe fiets-

brug naast de Wilhelminabrug aangelegd. 

Verder komen er heel veel opstelstroken, 

deze zijn nodig om de verkeersafwikke-

ling nog enigszins haalbaar te maken. 

Elke baan naar het kruispunt zal dan in 

drie opstelstroken worden gesplitst. Dit 

gaat gepaard met verlies van groen en 

bomen.

Vanaf industrieterrein De Waard 

staan nog twee varianten open: 

■ een tunnel naar de Zijldijk; deze 

oplossing kost ca. 105 miljoen

■ via de bestaande Sumatrabrug en de 

Spanjaardsbrug wordt een eenrichtings-

circuit aangelegd over de Zijldijk en de 

Sumatrastraat. Deze oplossing kost ca. 

80 miljoen. Nadeel is, dat beide bruggen 

vooral in de zomer heel vaak open gaan.

Leiderdorp heeft voorkeur voor de 

Zijldijktunnel-variant. Er is echter geen 

geld beschikbaar voor deze oplossing. 

Leiderdorp is tegen de eenrichtingsver-

keer oplossing onder meer vanwege de 

toename van de drukte op de Sumatra-

straat (+100%). 

Rijstebrijberg
Tijdens de ateliers zijn verschillende 

versies van de voor 2020 verwachte 

vervoerscijfers gepresenteerd. In 

alle gevallen was voorwaarde dat de 

geplande Rijnlandroute tussen A4 en 

A44 door zou gaan. Deze weg zou 

volgens planning heel veel doorgaand 

verkeer, dat nu onder meer gebruik 

maakt van de Churchilllaan, uit Leiden 

gaan wegnemen. Omdat door alle 

discussies deze weg nog lang op zich 

laat wachten (De weg is niet eens 

opgenomen in de meerjarenplanning van 

Verkeer en Waterstaat.) is ook gerekend 

met een ‘tijdelijke’ situatie zonder deze 

Rijnlandroute. Om deze cijfers binnen 

de perken te houden is hierbij gerekend 

zonder dat de binnenstad autoluw wordt 

gemaakt. Maar daar gaat het tenslotte 

wel allemaal om. De Kanaalweg had in 

2005 9.120 auto’s per dag. Uitgaande 

van een autonome groei van 1% per jaar 

komen we dan in 2020 op 10850 auto’s 

per dag. Als RWO heeft de kanaalweg dan 

12360 auto’s per dag te verwerken; een 

toename van 18%. Cijfers over de Hoge 

Rijndijk zijn niet beschikbaar.

Er is een rijstebrijberg van cijfers be-

schikbaar die ook nog gedurende de 

ateliersessies in verschillende versies 

werden getoond. Als we uitgaan van het 

slotrapport en de variant eenrichtingver-

keer via Sumatrastraat /Zijldijk, krijgen 

we met de Rijnlandroute de volgende 

verkeersintensiteiten:

Men heeft aangegeven dat de uitkomsten 

voor de Sitterlaan/Burggravenlaan onbe-

trouwbaar zijn omdat het verkeersmodel 

op wijkniveau niet gedetailleerd genoeg 

is. De toename zou ongewenst sluipver-

keer kunnen zijn dat naar de Kanaalweg 

of de Hoge Rijndijk gaat. Ook zijn er hier 

fouten gemaakt met maximum snelheid. 

Mogelijk is van 2005 naar 2020 gerekend 

met een snelheidsbeperking van 50 naar 

30 km per uur. (Die beperking was er in 

2005 ook al.)

In eerdere versies van de vervoerscijfers 

werd een toename van het verkeer vanaf 

de N11 naar de Hoge Rijndijk van 67% 

voorspeld. Dit wordt waarschijnlijk onder 

meer veroorzaakt door extra bebouwing 

langs het RGL-tracé die nodig is om deze 

RGL te kunnen financieren en door het 

dichtslibben van de A12. Deze verkeers-

 Meting Autonoom Met RWO %verschil 
Verschil 2005 2020 2020

Kanaalweg (bij Wilhelminabrug) 9120 10850 12840    +18%

Lammenschansweg 19860 24470 15040  -39%

Hoge Rijndijk ( bij Wilhelminabrug) 25350 32330 30240  -6%

De Sitterlaan 3270 1970 4570  +132%

Burggravenlaan 3390 2930 4570  + 56%
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stroom is in de laatst gepresenteerde 

cijfers  merkwaardig genoeg plotseling 

opgedroogd? Ook mag een vraagteken 

bij de 1% per jaar autonome groei worden 

gezet. Er is eerst gerekend met 2%, maar 

dat gaf ongewenste resultaten en dus 

werd teruggegaan naar 1%!

Nog zo’n merkwaardigheid. Er is in 2007 

een onderzoek gedaan naar verkeers-

stromen door Leiden aan de hand van 

kentekens. Dit onderzoek gaf zulke 

onverwachte resultaten, dat deze cijfers 

niet meer zijn meegerekend. Er bleek 

veel minder doorgaand verkeer te zijn 

dan verwacht. Dit heeft natuurlijk zijn 

invloed op de berekende verkeerscijfers 

van de Rijnlandroute.

Ter illustratie: het is inmiddels gebleken 

dat de eerste vervoerscijfers voor de 

RGL-Oost geflatteerd waren. Ze zijn nu 

bijgesteld naar 50% van die oorspron-

kelijke ramingen. De provinciale reken-

kamer heeft dezelfde overdrijving voor 

de RGL-West geconstateerd, waardoor 

exploitatie niet meer winstgevend te 

maken is. 

Als het nieuwe pand van het ROC aan de 

Lammenschansweg klaar is, dan wordt 

de vrijkomende ruimte ontwikkeld tot 

een wijkje met 70 meter hoge woonto-

rens. Die bewoners zullen ook gebruik 

gaan maken van de Kanaalweg en de 

Lammenschansweg!

ZOAB
Naar aanleiding van de huidige onlangs 

door de Gemeente bekendgemaakte plan-

nen kunnen we de volgende conclusies 

trekken.

Het Lammenschansplein wordt niet 

aangepast, ondanks toezegging van de 

wethouder op onze jaarvergadering.

De gelijkvloerse spoorwegkruising blijft 

in de ‘ringweg’.

De Julius Caesarbrug blijft zoals deze nu 

is; beveiligd met stoplichten.

De files op de Kanaalweg richting Hoge 

Rijndijk komen nu al regelmatig tot 

24 juli heeft de wijkvereniging een inspraakreactie geleverd. 

Samenvatting Inspraakreactie 
op notitie Variantenonderzoek 
Ringweg Oost 
De wijkvereniging ondersteunt de 

keuze voor de aanleg van een volle-

dige ringweg rond Leiden. Wel wijst zij 

op de samenhang die op onderdelen 

bestaat tussen het RWO-dossier en het 

RGL-dossier hetgeen ook door wethou-

der John Steeg schriftelijk is bevestigd.

Ondanks de (voorlopige) voorkeuren 

van beide Colleges in de varianten-

discussie (slechts twee varianten 

hebben hun voorkeur) baseert de 

wijkverenging haar inspraakreactie op 

de uitkomsten van het volledige vari-

antenonderzoek en beperken zij deze 

tot een oordeel over de mogelijke 

RWO-varianten voorzover deze onze 

wijkvereniging btreft. De wijkvereni-

ging toetst de uitkomsten van het 

variantenonderzoek aan:

❶ het effect van de RWO op het 

Lammenschansplein (met name m.b.t. 

de vraag welk verkeer wordt ‘door-

gelaten’ naar de Lammenschansweg 

resp. de Kanaalweg); 

❷ het effect van de RWO in relatie tot 

de capaciteit van de Kanaalweg (met 

name de eis dat er geen verbreding 

van de huidige 2-baansweg naar een 

4-baansweg mag plaatsvinden); 

❸ het knelpunt bij de gelijkvloerse 

spoorwegovergang op de Kanaalweg 

❹ de veiligheid bij de Julius Caesar-

brug naar Roomburg waar o.a. veel 

scholieren gebruik van maken; 

❺ de risico’s van sluipverkeer door de 

wijk om opstoppingen te ontlopen; 

❻ de veiligheid van de kruisingen 

Melchior Treublaan, Lorentzkade, Van 

Vollenhovenplein en Roomburgerlaan 

en daarmee ook de ontsluiting van 

onze wijk naar het oosten; 

❼ de inpasbaarheid van een nieuw aan 

te leggen brug over de Rijn in de Hoge 

Rijndijk pal naast een woonblok; 

❽ de (extra) belasting door autover-

keer van de Hoge Rijndijk; 

❾ de verwachte geluidsoverlast en 

milieuverontreiniging en 

❿ de effecten van een RWO op het 

groene ‘laan-‘karakter van de Kanaal-

weg...

De wijkvereniging komt tot de conclu-

sie dat een RWO pas dan voldoende ef-

fect zal sorteren indien deze maximale 

doorstroming en minimaal oponthoud 

genereert. Dat gebeurt alleen in de 

Zijkdijk-variant waarbij de RWO wordt 

aangelegd met een ongelijkvloerse 

kruising op de Hoge Rijndijk (de 

‘tunnel-variant’). (Het college vindt dit 

overigens ook de beste variant, maar 

te duur.) Het standpunt dat, uitslui-

tend om financiële redenen, voor een 

gelijkvloerse kruising moet worden 

gekozen, deelt de wijkvereniging 

niet. Zij vindt dat deze ‘goedkopere’ 

variant dermate veel nadelen heeft 

ten opzichte van de tunnelvariant dat 

er niet gesproken kan worden van 

een second best-oplossing. Kortweg 

geformuleerd: “of we doen het goed of 

we doen het niet”. 

*Kijk voor de volledige tekst van de inspraakreactie op www.profburgwijk.nl
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voorbij de tennisclub. Hoever ze straks komen is niet dui-

delijk, maar de Wilhelminabrug gaat niet minder vaak open. 

De nieuwe brug van de Kanaalweg naar industriegebied De 

Waard wordt beweegbaar en zal dus ook het nodige effect op 

de doorstroming moeten hebben

De toename van verkeer en files heeft extra geluid en fijnstof 

tot gevolg. De oplossing hiervoor zou volgens de gemeente  

ZOAB (geluidswerend asfalt) zijn. Daarnaast hoopt men dat 

de algemene verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland 

op zich voldoende is om dit te compenseren. 

Wat heeft de wijkvereniging tot nu toe gedaan
Verschillende wijkorganisaties, ook de wijkvereniging Profes-

soren- en Burgemeesterswijk hebben aan de ontwerpateliers 

RWO meegedaan om mee te denken over de RWO-ontwikke-

lingen, zodat we de vinger aan de pols konden houden. 

Op 4 juli 2007 heeft Thomas van Duin ingesproken in de 

commissie Ruimte en Bereikbaarheid. Hier heeft hij o.m. 

10 knelpunten genoemd die voor ons eerst moeten worden 

opgelost voordat we willen meedoen. Die knelpunten zijn 

opnieuw genoemd in onze inspraakreactie op 24 juli 2008 

(zie groene kader pagina 6).

Hoe verder?
De inspraaktermijn is gesloten op 1 september. Het gemeente-

bestuur gaat zich beraden om de ruim honderd reacties die 

er zijn binnengekomen. In het najaar beslissen de gemeente-

raden van Leiden en Leiderdorp.    <

In Leiden kan je geen kant op met de 

auto, je staat muurvast! De Rijnland 

Route kan veel problemen oplossen, 

maar het is niet zeker of deze ooit 

wordt aangelegd. Nu wil de gemeente 

de Hooigracht afsluiten voor autover-

keer voor de Rijn Gouwe Lijn. Auto’s 

moeten uitwijken naar de aan te leggen 

Ringweg Oost. De gemeenteraad heeft 

ingestemd met de weg. De bevolking 

mag nog kiezen uit twee mogelijke 

routes van de weg (varianten). Voor de 

goede beeldvorming: de ringweg zal 

de problemen op de bestaande wegen 

in Leiden Oost niet echt oplossen. Bijna 

overal zal het verkeer fors toenemen. 

De Ringweg Oost start bij het Lammen-

schansplein en volgt eerst de Kanaal-

weg tot de Hoge Rijndijk. Vervolgens 

gaat de Ringweg Oost verder over 

een nieuw aan te leggen brug over de 

Nieuwe Rijn en vervolgt zijn weg over 

industrieterrein de Waard. In het ideale 

scenario verdwijnt de Ringweg Oost 

dan in een tunnel onder de Zijl naar 

de Zijldijk; via de Rietschans wordt de 

Ringweg aangesloten op de Willem de 

Zwijgerlaan.

Het ideale scenario kost veel geld en 

dat geld is er nog niet. In een tweede 

variant blijft het stuk Kanaalweg tot 

en met de brug over de nieuwe Rijn 

hetzelfde, maar er komt geen tunnel 

onder de Zijl. Het verkeer wordt dan 

bovengronds via bestaande wegen – de 

Sumatrastraat, Lage Rijndijk en Zijldijk 

– met eenrichtingsverkeer van en naar 

de Willem de Zwijgerlaan geleid.

• Buurtcomité Kanaalweg

• Vereniging een Brug Teveel/

 Hoge Rijndijk

•  Buurtvereniging Zeeheldenbuurt 

•  Bewonerscomité de Kooi 

 (ook Lage Rijndijk)

Geen oplossing voor het verkeersprobleem

Enkele buurtcomités hebben in de Leidse wijken een eigen pamflet

verspreid met de volgende inhoud (door de redactie ingekort):

STOP RINGWEG OOST



Makelaarsorganisatie richt goed doel op
Enkele ondernemers binnen de makelaarsorganisatie RE/MAX hebben het initiatief genomen 
tot de oprichting van de stichting “RE/MAX for Kids” naar aanleiding van het 10-jarig bestaan 
in 2008 van RE/MAX in Nederland. 
De aangesloten makelaars en financieel adviseurs vinden het belangrijk om hun steentje 
bij te dragen aan hun maatschappelijke omgeving, in dit geval via het welzijn van kinderen 
die om wat voor reden dan ook hulpbehoevend zijn en niet het zorgeloze leven kunnen leiden 
dat ieder kind verdient. De makelaars of financieel adviseurs zullen daarom bij iedere 
woningtransactie of het afsluiten van een hypotheek of verzekering een gedeelte van de 
omzet afdragen aan deze stichting. De stichting RE/MAX for Kids zal ieder jaar doneren aan 
diverse goede kinderdoelen waaronder Kika, Stichting Doe een Wens, De Opkikker en Jantje 
Beton.

Waarom goede kinderdoelen?
De meeste kinderdoelen richten zich op kinderen die langdurig ziek zijn en streven met hun 
fondsenwerving naar het veraangenamen van hun vaak langdurig verblijf in het ziekenhuis, het 
vervullen van lang gekoesterde wensen en het ondersteunen van  onderzoek en begeleiding 
in het ziekenhuis. RE/MAX for Kids is een stichting zonder winstoogmerk. Wereldwijd staat 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen RE/MAX hoog in het vaandel op het gebied 
van milieu, maatschappelijke projecten en intern sociaal beleid. 

Meer informatie?
RE/MAX Makelaarcentrum
Gijs de Kok (wijkmakelaar Professoren- & Burgemeesterswijk)

Levendaal 75, 2311 JE Leiden
Tel. 071-5162372, E-mail: gijsdekok@remax.nl
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door Thomas van Duin

Verbouwing voormalig Joods 
weeshuis vertraagd
Heroïneproject van de baan
Even opfrissen: vorig jaar startte een 

breed beheeroverleg van bewoners en 

diverse organisaties met als doel de 

komst van het heroïneproject in het 

voormalig GGD-gebouw zorgvuldig voor 

te bereiden. In december 2007 trad een 

nieuw gemeentebestuur aan dat een 

streep door dit project zette. Op 14 

februari 2008 kwam wethouder Zorg 

Gerda van den Berg de beheergroep uit-

leg geven. De medische heroïneverstrek-

king was van de baan, de al langdurig 

hier gevestigde methadonverstrekking 

gaat gewoon door. Ook de geplande 

komst van een eerstelijns gezondheids-

centrum AHOED en de vestiging in het 

gebouw van de stichting voor versla-

vingszorg De Brijder zou ongewijzigd 

zijn. In de vorige wijkkrant staat een 

interview met manager Marion Fuhlhage 

van deze laatste organisatie.

Monument 
De vertraging in de noodzakelijke ver-

bouwing van het pand die dit voorjaar al 

duidelijk werd, blijkt nu verder te zijn op-

gelopen. De gemeente Leiden had al eer-

der besloten om het historische gebouw 

de status van gemeentelijk monument te 

verlenen. Om deze status te verstevigen 

heeft het gemeentebestuur vorig jaar de 

status van Rijksmonument aangevraagd. 

Tegen de verleende gemeentelijke monu-

mentenvergunning loopt op dit moment 

een procedure van twee organisaties 

bij de Raad van State. Op de aanvraag 

voor Rijksmonumentenstatus is daardoor 

nog geen besluit genomen. De twee 

organisaties zijn de Stichting Arent van 

’s Gravesande en de Stichting Betrokken 

Bewoners Burgemeesterswijk.

Inmiddels is de noodzakelijke bouw-

vergunning voor de interne verbouwing 

verleend. Maar hiertegen is eveneens 

bezwaar gemaakt, bij de gemeentelijke 

Commissie voor de Beroep- en Bezwaar-

schriften, door dezelfde twee organi-

saties. De zitting heeft in juni dit jaar 

plaatsgevonden. Wat hier de uitkomst van 

is en hoe het besluit van het gemeente-

bestuur luidt, is nog onbekend. Belangrijk 

punt voor de twee organisaties is de zorg 

dat de gemeente de authentieke indeling 

en architectuur onvoldoende beschermt.

Inmiddels is de aanbestedingsprocedure 

voor het verbouwproject gestart. 

De voorlopige planning is volgens de 

gemeente dat de verbouwing in septem-

ber of oktober kan beginnen.

Goed overleg
In de bijeenkomst van 14 februari dit jaar 

heeft wethouder Van den Berg aangege-

ven dat zij goed overleg met de wijk van 

belang acht. Op het moment dat duidelijk 

is wat de planning voor de start van de 

verbouwing en ingebruikname zal zijn, 

kan volgens haar opnieuw in overleg 

worden getreden. Dit laat onverlet dat al 

is afgesproken dat de toekomstige ge-

bruikers van het gebouw in goed overleg 

zullen treden en blijven met de buurt en 

de scholen.

Herdenkingsruimte
De wijkvereniging heeft altijd gepleit voor 

een permanente herdenkingsruimte in het 

gebouw om de herinnering aan de oor-

spronkelijke betekenis van het gebouw 

en de dramatische afloop daarvan, levend 

te houden. De wijkvereniging spant zich 

al enige tijd in om de herinneringen aan 

die periode, waaronder unieke foto’s, 

goed te documenteren. Ook de toekom-

stige gebruikers en het gemeentebestuur 

willen een herdenkingsruimte realiseren.

Ondertussen heeft het gemeentebestuur 

met de Joodse Gemeente Leiden afspra-

ken gemaakt over een gedenkteken 

(plaquette) aan de buitenmuur van het 

pand. De op te nemen tekst is inmiddels 

vastgesteld, conform de wensen van de 

Joodse Gemeente. Gelukkig, zo heeft de 

gemeente ons recent laten weten, is in 

het plan nog steeds een herdenkings-

ruimte opgenomen.   <

advertentie

Het zal niemand ontgaan zijn: het is stil in het voormalig GGD-
gebouw of voormalig Joods weeshuis aan de Roodenburgerstraat. De 
voorgenomen interne verbouwing is nog niet gestart waardoor het 
geduld van de nieuwe gebruikers opnieuw op de proef wordt gesteld.

• Op 17 maart 2008 herdachten leerlingen van het 

Zoetermeers Erasmus College de ontruiming van het 

Joods weeshuis, 65 jaar geleden. Op de foto rechts 

achteraan initiatiefnemer voor de ‘adoptie’ van 

het weeshuis door de school, geschiedenisdocent 

Jaap Focke.

Op de website van de wijkvereniging  
www.profburgwijk.nl (rubriek Wijk, onderwerp 
Joods weeshuis) staat een uitvoerig dossier met 
tekst en beeldmateriaal over de geschiedenis 
van het Joods weeshuis.
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Vrijwilligers. Ze staan altijd klaar om een 

handje te helpen. Niets is hen te veel. Het 

bestuur leunt zwaar op de inzet van deze 

enthousiastelingen. Zonder hen komen 

onze activiteiten niet van de grond. Na 

afloop van hun hulp bij een evenement 

krijgen ze een hand en een zoen en met 

kerst een leuk presentje. Het bestuur vindt 

dat echter niet genoeg. “Deze mensen 

verdienen het om minimaal één keer per 

jaar eens flink in het zonnetje gezet te 

worden.” En zo geschiedde. Zaterdag 24 

mei was er een heuse vrijwilligersdag waar 

de vrijwilligers nu eens verwend werden 

door de leden van het bestuur.

De plaats van samenkomst was de Jan 

Jansen jeu de boules baan naast de locatie 

van de stichting Radius. Het bestuur 

sloeg er letterlijk zijn tenten op. Radius 

zette haar deuren gastvrij open en stelde 

een gasbarbecue en stoelen en tafels ter 

beschikking. De winkeliers in de wijk 

traden op als sponsor: Nozeman het vlees 

en een barbecue, Weijers de kaashapjes, 

Kallenberg de borrelhapjes, Olyerhoek de 

fruithapjes en Visser ’t Hooft leverde een 

aantal statafels. Fantastisch!

Het weer was prachtig. Meer dan vijftig 

vrijwilligers reageerden positief op de uit-

nodiging van het bestuur. Na een bruisen-

de ontvangst volgden hapjes en drankjes 

en was er een heerlijke barbecue waar de 

koks Frans Hoek en Rudmer Dalstra halve 

wonderen verrichtten en Coco Hoek voor 

vegetarische hapjes zorgde. De overige 

bestuursleden schonken de drankjes en 

gingen er mee rond... Een van de hoog-

tepunten was de jeu de boules wedstrijd. 

Inzet was de vrijwilligersbokaal 2008. 

Wat een competitie al niet losmaakt bij de 

mensen. Er werd zeer serieus gespeeld. 

Het leidde tot veel discussie, zelfs tot het 

in twijfel trekken van scheidsrechterlijke 

beslissingen. En zo hoort dat ook bij jeu 

de boules. Hendrik van Sandick werd 

uiteindelijk de winnaar. Hij mag de vrij-

willigersbokaal een jaartje op de schoor-

steenmantel zetten. Als herinnering aan 

dit geslaagde feestje kregen de vrijwilli-

gers een vrijwilligersmok uitgereikt.

We kunnen terugkijken op een heel 

succesvolle dag. 

Het was voor het eerst dat het bestuur de 

vrijwilligers op deze manier in het zonne-

tje zette, maar het is zeker niet de laatste 

keer. Ik kijk nu al uit naar de vrijwilligers-

dag 2009.    <

Vrijwilliger in het zonnetje

Bent u ook vrijwilliger 
en heeft u de vrijwilligers-
dag en daarmee de 
vrijwilligersmok gemist?

Stuur een mailtje naar Rob Beurse,
e-mail: redactie@profburgwijk.nl en u 
krijgt uw mok thuis bezorgd.

door Rob Beurse
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door Jolanda van Gorkum

Nieuwbouwplannen rond 
zorgcentrum de Lorentzhof 
krijgen langzaam gestalte

Directeur van de Lorentzhof Frits van 

Oosten die samen met Co Vrouwe, 

manager Vastgoed en ontwikkeling 

van woningbouwvereniging Ons Doel 

deze informatieavond belegde legde uit 

waarom het zolang duurt voordat er wat 

bekend kan worden gemaakt.

Vertraging
Door allerlei redenen heeft de ontwikke-

ling van het nieuwbouwproject volgens 

hem vertraging opgelopen. Voorwaarde 

voor de uitvoering van de nieuwbouw-

plannen is dat het terrein van de Praktijk-

school beschikbaar komt. Met de pas 

onlangs geslagen eerste paal voor de 

nieuwbouw van deze school is daar 

zekerheid over gekomen. Over anderhalf 

jaar kunnen ze verhuizen en komt de 

grond vrij.

Verder is er net pas besloten dat het 

gebouw waar Ipse de Bruggen in is ge-

vestigd en de kapel aangekocht worden 

door Ons Doel en dat er in deze panden 

woningen komen. 

In ruil hiervoor krijgt Ipse de Bruggen 

voor hun nieuwbouw het terrein waar 

nu de huidige bouw van de Lorentzhof 

staat. Voor deze nieuwbouw zijn nog 

geen ontwerpideeën. Wel wil men hier 

iets bouwen voor vier groepen van acht 

jongeren en vier z.g. HAT eenheden.

Min of meer Vaste plannen
Hoewel veel zaken nog onduidelijk of in 

ontwikkeling zijn kon Van Oosten een 

aantal min of meer vaste plannen presen-

teren.

Aan de Lammenschansweg komen vanaf 

het hoekpand aan de Zoeterwoudse-

singel tot aan de hoek van de Lorentz-

kade nieuwbouw. Ons Doel wil daar 

ongeveer 50 sociale huur en 50 koop 

appartementen bouwen, in de nieuw-

bouw van zorgcentrum Lorentzhof komt 

plaats voor 82 bewoners en daarbij komt 

er ook een infrastructuur voor ongeveer 

100 extramurale. Vanaf de Zoeterwoud-

sesingel levert dat een reeks blokken op 

in verschillende hoogtes. Het varieert van 

twee etages (hoek Zoeterwoudesingel) tot 

vijf etages (hoek van Lorentzkade) 

Verder is er een idee om een halfver-

diepte parkeergarage te bouwen voor 

ongeveer 160 parkeer plaatsen. Het 

autoverkeer gaat dan via de Lorentzkade 

in (er moet dan een brug(getje) komen) 

en eventueel hier en via de Zoeterwoud-

sesingel er weer uit.

Het is een project waar veel groen en 

water aanwezig blijft, al zal er wel een 

verandering in komen ten opzichte van 

de huidige sloot. Het kleine slootje dat 

door het terrein loopt zal verdwijnen en 

de grotere sloot, gedeeltelijk langs de 

Lorentzkade en verder lopend tussen het 

verzorgingshuis en de Finse school zal 

verbreed worden.

Architectenburo Dp6 is aangetrokken 

voor het ontwerp.

Op de bijeenkomst werd een aantal teke-

ningen getoond die een idee gaven van 

de huidige ideeën. 

Voor het beeldbeleidsplan wilde de 

organisatoren van deze avond graag een 

groep van mensen hebben die hierin 

mee gaan denken, op de avond heeft 

een aantal omwonenden zich hiervoor 

aangemeld.

De organisatoren hopen dat er (op zijn 

vroegst) in het najaar een inspraakproce-

dure zou komen via de officiële kanalen.   

<

Op een (informele) 
informatiebijeenkomst in 
juni hebben de deelnemers in 
het nieuwbouwproject rond 
zorgcentrum Lorentzhof de 
omwonenden een blik gegund 
op de nieuwbouwplannen rond 
zorgcentrum de Lorentzhof en 
stichting Ipse de Bruggen.

Maandagmiddag  25 augustus onderteke-

nen de vier betrokken partijen t.w.: Liber-

tas Leiden, Ons Doel, Ipse-De Bruggen en 

de gemeente), een intentieovereenkomst 

waarin is vastgelegd dat zij het met 

elkaar eens zijn over de grondexploitatie 

en grondruil tussen Libertas Leiden en 

Ipse-De Bruggen. 

Concreet betekent dit dat Ons Doel het 

bestaande gebouw van De Bruggen koopt 

en daarin koopwoningen gaat realiseren, 

terwijl Ipse-De Bruggen daarvoor grond 

terug krijgt t.b.v. nieuwbouw van het 

internaat op de plek van het huidige Lo-

rentzhof. Voorts stelt de Gemeente grond 

beschikbaar langs de Lammenschansweg 

voor nieuwbouw van Lorentzhof en voor 

woningen van Ons Doel.

Er moeten nog veel onderdelen van het 

gehele plan uitgewerkt of zelfs nader 

onderzocht worden. Vanzelfsprekend zal 

alles gepast moeten worden in de stede-

bouwkundige eisen, geformuleerd in het 

bestemmingsplan en volgt hierover ook 

nog de normale inspraak- en bezwaren-

procedure. 

Laatste nieuws!
De ontwikkeling van het plan Lorentzhof is 
inmiddels een stapje verder, althans op papier. 



 de . la . Tête
 Schoonheidssalon

voor echte huidverbetering

Marijke van ‘t Hooft
Lammenschansweg 18
2313 DM Leiden
071-5156963

Of het nu is voor een goede 
gezichtsbehandeling, het 
verven van uw wimpers of 
het harsen van uw benen. Bij 
Schoonheidssalon de la Tête 
bent u in goede handen.

Er wordt gewerkt met de 
producten van 
dr. Baumann. Deze 
producten zijn vrij 
van parfum, minerale 
olie en chemische 
conserveringsmiddelen. 
Zelfs de meest gevoelige, 
allergische, acne- of 

eczeemhuid reageert 
bijzonder goed op deze 
producten.
Persoonlijke aandacht, 
echte huidverbetering en 
ontspanning staan bij mij 
hoog in het vaandel. Dit zal 
er toe bijdragen dat u zich, in 
mijn praktijk, al snel thuis zult 
voelen.

Graag tot ziens,

 Marijke 
 van ’t Hooft

Schoonheidssalon de la Tête opent haar deuren!

www.schoonheidssalon-delatete.nl
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In de mooie, hoogglanzend witte salon 

word ik in de behandelstoel gevleid met 

thee en donzen slofjes tegen de koude 

voeten. Dat begint al goed. Maar hoe be-

gon dit zakelijke avontuur voor Marijke? 

“Ik heb jarenlang bij grote bedrijven 

gewerkt, in de marketing. Het leukste 

daaraan vond ik het contact met mensen. 

Toen de oudste kwam, ben ik parttime 

gaan werken. Met nummer twee begon 

het leven steeds meer op een jongleer-

act te lijken en had ik het gevoel dat het 

nergens meer optimaal liep. Bovendien 

was ik toe aan iets heel anders. Wat ik 

me in ieder geval niet zag doen, is iets 

als koddige slaapzakjes stikken op zolder 

en die via internet verkopen. Het contact 

met mensen moest vooral blijven. Ik heb 

binnenhuisarchitectuur overwogen. Maar 

toen vroeg mijn man (makelaar Gijs de 

Kok - red.) of dat nou echt was wat ik 

wilde. Ja, of schoonheidsspecialiste, zei ik 

nog aarzelend. En binnen een uur hadden 

we al besloten, dat Gijs zijn werkkamer 

zou opgeven, en had ik ‘m in gedachten al 

ingericht ook!“

Ondertussen wordt mijn huid bestudeerd 

en na vragen over eventuele allergieën en 

medicijngebruik stelt Marijke een prima 

klinkend persoonlijk behandelplan op en 

begint met wenkbrauwen epileren. Met 

hars, wat niet alleen een stuk minder 

pijnlijk is dan met het pincet, maar ook 

een mooier resultaat geeft. Ik vind het in 

de spiegel al prima, maar “nog drie haar-

tjes hier en die ene daar, dan is het echt 

perfect”.

Terwijl Marijke met crèmes en lotions in 

de weer gaat, vertelt ze hoe het verder 

liep. “Ik kwam bij een opleidingsinstituut 

in Rotterdam, dat gelijk als een warm 

bad aanvoelde. We hadden een hoofd-

verpleegkundige voor het theoretische 

deel. Daar hebben we enorm veel van 

geleerd, iedereen is met heel hoge cijfers 

geslaagd. Als ik op de middelbare school 

zo gewerkt had ... “.  Dan had ik hier niet 

zo lekker gelegen, denk ik. Maar dat is al 

te opportunistisch. Een vraag dus over de 

gebruikte producten. Het valt me op, dat 

ze nauwelijks geur hebben. “Dat klopt,” 

bevestigt Marijke. “We konden tijdens 

onze opleiding met heel veel producten 

kennis maken. Vaak begon het dan met 

‘het ruikt zo lekker’. Dan hoefde ik al niet 

meer, want parfum is allergeen nummer 

één. Ook zit in heel veel producten paraf-

fine, om het prettig smeerbaar te maken. 

Maar als er een paraffine-laagje op je huid 

komt, komt er verder niet veel meer door. 

Je hebt dus veel minder aan de werkzame 

stoffen. Daarom heb ik voor de producten 

van Dr. Baumann gekozen. Ze zijn vrij van 

conserveringsmiddelen, van paraffine, 

van parfum, iedereen verdraagt ze en ze 

werken dan ook fantastisch. Bovendien 

zijn er productlijnen in verschillende 

prijsklassen.”

Ze zijn ook diervriendelijk en zonder 

overbodige verpakking, zag ik in de 

brochure. En uw menselijk proefkonijn kan 

bevestigen dat je huid er heel zacht door 

aanvoelt.

Heeft Marijke nog plannen voor de toe-

komst? “Jazeker! Ik wil bijvoorbeeld een 

opleiding Reiki doen, dat werkt ontspan-

nend, dus dat wil ik de klanten graag bie-

den. En ik ga me specialiseren op het ge-

bied van acne. Ik bereik daar nu al goede 

resultaten, maar ik wil er meer over weten. 

Dermatologie is ook zo iets. Tijdens de op-

leiding heb ik dat gehad, maar toch valt er 

nog veel te leren over specifieke huidaan-

doeningen en de invloed van medicijnen 

op de huid. Ik zit vaak ’s avonds op het 

internet naar informatie te zoeken.”

Dat belooft veel voor de verre toekomst. 

Mijn nabije toekomst bestaat op dat 

moment uit zo’n heerlijk rustgevende 

massage dat uw razende reporter het hier 

bij laat. Op maandag, dinsdag en donder-

dag kunt u zelf terecht bij Schoonheids-

salon De la Tête, telefoon 51 56 963,

www.schoonheidssalon-delatete.nl.   <

Parfum is allergeen nummer één

door Coco Hoek

advertentie

Schoonheidssalon De la Tête
Het is leuk om voor de Wijkkrant te 
schrijven, en sinds de nieuwe lay-out 
kun je bijna zeggen dat je aan een 
glossy meewerkt. Alleen, je hoeft 
maar een echte glossy te kopen en je 
ziet het weer: daar gaan de journalis-
ten naar restaurants, op shopping-
trips naar Londen of doen onderzoek 
bij luxe wellness-centra. Dat is wat 
anders dan achter een Sinterklaas 
aanrennen. Maar nu heb ik het dan 
toch voor elkaar! Aan de Lammen-
schansweg 18 is sinds kort schoon-
heiddssalon De la Tête gevestigd, 
gerund door Marijke van ’t Hooft. En 
uw verslaggeefster mocht niet alleen 
het interview doen, maar ook aan den 
lijve een behandeling uitproberen.

13



kijk ook eens op www.profburgwijk.nl
14

In onze wijk 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.

Hoge slagingspercentages: zie www.cbr.nl
Lessen per 60 minuten € 38,-.
Aantrekkelijke pakketaanbiedingen!

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

Loek Groenewegen. Kanaalweg 37

VERKEERSOPLEIDINGEN
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Fietsers op de Kanaalweg weten 
wel dat er een molen staat 
langs het pad. Soms bukt er een 
fietser als de molen draait, of 
wijkt een fietser uit. “Nergens 
voor nodig”, lacht molenaar 
Joram Wijling. “De wieken raken 
natuurlijk geen fietsers, dat is 
gezichtsbedrog.” 

We praten in het kleine huiskamertje van 

de Rodenburgermolen. Joram Wijling, 

22 jaar, is er sinds ongeveer anderhalf 

jaar de molenaar. Hij is de opvolger 

van Jan Das, die vóór hem in de molen 

woonde. De Rodenburgermolen is 

gebouwd in 1893 door molenmaker 

Vreeburg uit Zoeterwoude. Het is een 

zogeheten grondzeiler. Vroeger bemaalde 

deze molen de polder, dat wil zeggen: van 

hier tot aan de oude stadsmuren. Anno 

nu is de molen niet meer functioneel. 

Als hij draait, is het voor de sier. Dat is 

trouwens een niet te onderschatten doel. 

Vele wijkbewoners is het opgevallen dat 

de molen zoveel vaker draait dan een tijd 

geleden. Reden te meer voor de wijkkrant 

om de molenaar eens op te zoeken. 

Je bent een jonge molenaar. Is dit je 

eerste molen? 

Joram: “Nee hoor. Om aan de opleiding 

voor molenaar te mogen beginnen moet 

je al 150 maaluren hebben gemaakt. 

Ik ben begonnen op korenmolen ‘De 

Eendracht’ in Alphen aan den Rijn, en nu 

maal ik ook op d’Heesterboom, de zaag-

molen aan de Haagweg. De Rodenburger-

molen is wèl de eerste molen waarin ik 

zelf ook woon. 

Het is waar dat ik een jonge molenaar 

ben. De molenaars vergrijzen. Nu hebben 

we er ongeveer voldoende als je kijkt 

naar de werkende molens in Neder-

land, maar er zijn zorgen dat we in de 

toekomst te weinig molenaars zullen 

hebben. Het molenaarsvak trekt te weinig 

jonge mensen.”

Hoe ben je in dit vak terecht gekomen? 

Joram: “Het begon met een werkstuk op 

school over molens. Toen kwam ik bij 

een molenaar, en daar ben ik eenmaal 

per twee weken gaan helpen. Dat werd al 

snel eenmaal per week. Het molenaars-

vak kreeg me te pakken.”

Wat trekt jou zo aan molenaar zijn?

Joram: “Voor mij is het vooral het werken 

met de natuur. Als molenaar ben je altijd 

met het weer bezig en dat vind ik leuk. 

Als de molen draait, kijk ik altijd naar de 

lucht. Tegenwoordig kijk ik ook wel op 

de buienradar. Als de molen niet draait 

ben ik óók met het weer bezig. Dan wil 

ik weten wat de weers- en windvoorspel-

lingen zijn. Of ik doe kleine klusjes aan 

de molen. 

Ik vind molens ook heel erg mooi. Als ik 

voor mijn werk door Leiden rijd, kijk ik 

altijd naar de molens, en op mijn compu-

ter heb ik honderden foto’s van molens.” 

Waaruit bestaat je taak op de 

Rodenburgermolen? 

Joram: “Ik moet van de gemeente mi-

nimaal 60.000 omwentelingen per jaar 

maken om hier molenaar te mogen zijn 

en te kunnen wonen in de molen. Dat 

klinkt veel, maar als ik me kwaad maak 

is het in twee maanden gedaan. Maar ik 

houd ervan om de molen zoveel mogelijk 

te laten draaien. Dus buiten mijn veertig-

urige werkweek maal ik zoveel mogelijk. 

Meestal ben ik wel zo’n 12 tot 20 uur per 

week molenaar: het weer bekijken, de 

kap op de wind zetten, zeilen voorleg-

gen. Als de molen eenmaal draait let ik 

steeds op het weer. Als er bijvoorbeeld 

onweer zou komen, moet ik snel hande-

len. Dan leg ik de molen stil en moet de 

flexibele bliksemafleider geïnstalleerd 

worden.”

Wat vind je van deze molen? 

Joram: “Ik vind de Rodenburgermolen 

mooi om te zien en ik geniet van de tuin 

die eromheen is. Enerzijds is het jammer 

dat de molen niet meer functioneel is, 

anderzijds hoef ik dan bijvoorbeeld niet 

’s nachts mijn bed uit als de waterstand 

te hoog dreigt te worden. Wel heeft de 

molen wat hinder van de omgeving. 

De bomen zijn hier vlakbij veel te hoog 

voor deze molen. Hij vangt dus minder 

wind dan hij eigenlijk zou kunnen. Het 

zorgt er mede voor dat er veel snelheids-

wisseling is in het draaien. Hierover ben 

ik in gesprek met de gemeente.”

Is deze molen te bezichtigen? 

Joram: “Nee. Er is binnen ook niet zoveel 

te zien, behalve dat het mijn woonhuis 

is. En boven is het zo klein, dat het 

moeilijk is om kijkers mee naar boven te 

nemen. Mensen moeten de molen maar 

goed bekijken aan de buitenkant. Wie 

goed oplet, zal dan zien dat de zeilen op 

verschillende manieren voorgezet kunnen 

worden, afhankelijk van windkracht en 

windrichting.”

Heb je een wensenlijstje voor de 

toekomst? 

Joram: “Ik zou graag zien dat de kap 

wordt vervangen, want het riet wordt op 

plaatsen erg dun. Ook hierover ben ik in 

gesprek met de gemeente. 

Als ik het voor het zeggen zou hebben, 

zou ik het fietspad wel wat willen 

verleggen. Dan kan ik de molen optimaal 

laten draaien. Maar ja, dat zal wel niet 

gebeuren.”   <

door Jacqueline Weeda

Hij draait zoveel vaker 
dan een tijd geleden

Grondzeiler de Rodenburgermolen

• Joram Wijling:“Ik houd ervan om de molen zoveel   

   mogelijk te laten draaien.”
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Voor al uw groenten en fruit
Iedere dinsdag en vrijdag

Locatie Lammenschansweg  hoek  Zeemanlaan

- Let Op! - 
Vanaf 5 april zijn wij er ook op zaterdag

- nieuw! -
Bij ons kunt u vanaf april ook terecht voor een

beperkt aanbod onbespoten Hollandse producten.

Olyerhoek 

telefoon: 06  53 682 282

groente en fruit

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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advertentie

Heien! Van vroeg tot laat. De 
aanlegwerkzaamheden voor 
het nieuwe ROC zijn niet 
onopgemerkt gebleven. Is het 
ergste leed nu geleden?

Wat zal er gaan verrijzen aan de Lam-

menschansweg, pal achter het station? 

Een nieuw ROC: 11 bouwlagen, 5 torens, 

2 marktplaatsen, supermarkt, sportcen-

trum, restaurant, gigantische parkeerga-

rage. “De vorm van het gebouw,” aldus 

de site www.nieuwbouwrocleiden.nl, “is 

het resultaat van studies ter voorkoming 

van hinder van schaduwwerking, wind en 

geluid. Een bijzonder gebouw met veel 

daglicht en ruimte en samenhang tussen 

de verschillende afdelingen.”

Het echte werk begon op 14 april jl. Dag 

in dag uit is er drie maanden lang geheid, 

van 7.00-19.00 uur, om in totaal 915 

palen de grond in te krijgen. Lawaai en 

trillingen – tot in de verre omtrek waren 

de werkzaamheden dagelijks te horen en 

te voelen. En natuurlijk geldt: hoe dichter- 

bij, hoe groter de ellende. In onze wijk 

hebben in elk geval de bewoners van de 

Melchior Treublaan het zwaar te verduren 

gehad. 

Nauwelijks te doen
“In een bijeenkomst vorig najaar was ons 

gezegd dat het intrillen van de damwan-

den waarschijnlijk meer overlast zou 

veroorzaken dan het heien. Dat intrillen 

viel nogal mee, dus de verwachtingen 

waren in eerste instantie positief. Op het 

moment dat er echter werd begonnen 

met heien werd al snel duidelijk dat dit 

veel meer herrie en trillingen veroor-

zaakte dan aanvankelijk gehoopt.” Aldus 

Marianne Oosterop, wonend aan de 

Melchior Treublaan en voorzitter van de 

buurtbelangenvereniging die de ROC-

plannen van meet af aan kritisch volgde.

Oosterop: “Veel mensen in onze buurt 

werken thuis en dat werd er niet eenvou-

diger op. Sommigen losten het op door 

bij opdrachtgevers op kantoor te gaan 

werken, anderen hadden alternatieven 

elders in de stad, maar veel mensen 

bleven ook gewoon thuis. Het lawaai en 

de trillingen waren erger dan verwacht. 

Dat viel tegen.”

De hel? “Nou ja,” zegt Oosterop, “Ik weet 

niet hoe de hel er uitziet en hoe lawaaiig 

het daar is. Maar het was nauwelijks te 

doen.“ Inmiddels is de betrekkelijke rust 

weergekeerd. Pal voor de zomervakantie 

werden de hei-installaties ontmanteld. 

Zeker is dat er in de komende periode 

– tot aan 2010 of daaromtrent – nog 

volop gewerkt wordt aan het nieuwe 

ROC. Met alle overlast vandien: bouwen, 

bouwverkeer, parkerende voertuigen 

van de werklieden, aan- en afvoer 

van materiaal, enzovoort. Er is nog 

een lange weg te gaan. Maar na die 

vreselijke episode van al dat heiwerk lijkt 

vooralsnog het allerergste leed geleden. 

Marianne Oosterop: “We verwachten dat 

de bouwoverlast tijdens de volgende 

fasen minder zal zijn dan tijdens het 

heien, hoewel nu nog niet alles goed is 

te overzien. Het is bijvoorbeeld nog niet 

duidelijk hoe intens het bouwverkeer 

vanaf nu gaat worden en hoeveel 

overlast de buurt daarvan zal hebben. We 

zullen zien...”

Laatste kunstje
De betreffende buurtbelangenvereniging 

wordt overigens binnenkort ontbonden. 

Het doel van dit gezelschap was een al-

ternatief – andere plek, beter gesitueerd 

– aan te dragen voor de nieuwbouw van 

het ROC. “Dat doel is niet bereikt,” zegt 

van Oosterop. “Er wordt nu gebouwd, zo 

veel is duidelijk.”

“Een dezer dagen gaan we onszelf ophef-

fen. De laatste actie is om op een rij te 

zetten welke schade de heiwerkzaam-

heden hebben aangericht, in de vorm van 

scheuren in de buitenmuren. Het Com-

munity College Leiden [initiatiefnemer 

van het project, red.] heeft voor aanvang 

van de werkzaamheden door het bureau 

Fugro foto’s en rapporten laten ma-

ken van de oorspronkelijke situatie bij 

een groot aantal huizen. En een aantal 

bewoners die net buiten het gebied dat 

‘geschouwd’ werd vielen, heeft zelf foto’s 

gemaakt. Aan de hand daarvan gaan we 

nu inventariseren en proberen met CCL 

tot een redelijk vergelijk te komen.” Dat 

wordt het laatste kunstje van de buurt-

belangenvereniging. En natuurlijk een 

borrel voor iedereen die heeft meege-

werkt.   <

 Déng, déng, déng...

door Rinke Berkenbosch

Hei-overlast ROC erger dan verwacht



Het thema Olympische Spelen bracht de 

organisatie tot een ‘sportieve’ invulling 

van de dag. Zo zagen we de vertrouwde 

kinderspelen, zoals klompstappen 

en hengelen, maar ook bijvoorbeeld 

kratstapelen. “We willen ook activiteiten 

bieden voor jongeren. Vorig jaar hadden 

we kunstworkshops, nu hebben we ook 

voor deze groep een sportieve activiteit 

gekozen. Dat werd een groot succes.”

Voor het kratstapelen was door een 

gespecialiseerd bedrijf een grote stellage 

gebouwd van met lucht gevulde buizen. 

Hieraan werd de kratstapelaar met 

touwen gezekerd. En vervolgens was het 

de uitdaging om zoveel mogelijk kratten 

op elkaar te zetten, zonder dat de toren 

instortte, en zonder zelf naar beneden te 

vallen uiteraard.

Een andere nieuwe activiteit was het 

zogeheten ‘spijkerbroekhangen’. In het 

frame van een speeltuinschommel werd 

in plaats van een schommel een spijker-

broek gehangen. De bedoeling was jezelf 

zolang mogelijk aan de spijkerbroek vast 

te houden: een echte test van kracht, 

uithoudings- en doorzettingsvermogen.

“Hoewel het ook voor volwassenen was 

bedoeld, zagen we vooral jongeren op 

deze activiteiten afkomen. Prima! Want 

we vinden het belangrijk dat er ook voor 

hen iets te halen is op het feest.”

Opening
De opening van de dag werd verzorgd 

door Jeroen Straathof, schaatser (Olym-

pische Spelen 1994) èn baanwielrenner 

(Olympische Spelen 2004), èn woonach-

tig in onze wijk. “Wij vonden het bijzon-

der om een echte Olympische sporter 

te kunnen betrekken bij het feest. En hij 

deed het heel goed, zijn verhaal sloot 

aan.”

Vrijwilligers
Door de vakantie was het aantal vrijwil-

ligers wat minder dan vorig jaar. Op 

sommige plekken leverde dat wel wat 

problemen op. Vooral bij de opbouw en 

het afbreken was het erg aanpoten. “Maar 

uiteindelijk waren er mensen die spon-

taan kwamen helpen”, vertelt Hans. “Da’s 

mooi, maar we hopen dat dit komend 

jaar niet nodig is, en we al van te voren 

voldoende mensen hebben.”

Er zijn meer mensen nodig die een paar 

uur iets doen. Niet alleen bij het opbou-

wen, maar gedurende de hele dag. Ook 

door Titia Buddingh

Koninginnedag: Olympische Spelen in de wijk
Het lijkt al weer lang geleden. 
30 april 2008: Koninginnedag 
in de wijk. “Het mooiste vond 
ik eigenlijk dat ik mensen 
hoorde zeggen dat ze pas na 
Koninginnedag op vakantie 
gingen omdat de kinderen 
het wijkfeest niet willen 
missen. Dat vind ik een 
prachtig compliment.” Aan 
het woord is Hans Hodes van 
het organiserend comité. Met 
hem blikken we terug op het 
wijkfeest aan het ‘Cobetplein’.
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het organiserend comité zelf kan nog wat 

uitbreiding gebruiken. “We missen nu 

bijvoorbeeld iemand die de elektriciteit 

doet. Of anders gezegd: die ons behoedt 

voor domme fouten.” Hans lacht. “We 

hadden bijvoorbeeld teveel apparaten op 

één groep staan, daardoor kregen we de 

saté niet goed warm. Daar leer je van, 

maar het is beter als er iemand de taak 

heeft om de elektriciteitsvoorziening te 

coördineren en die gedurende de dag in 

de gaten te houden. Dan kun je zoiets 

voorkomen.”

Sponsors
Sponsors spelen een belangrijke rol 

bij het feest. De helft van de begroting 

wordt gedekt door sponsorbijdragen van 

ondernemers uit de wijk.

“Veel bedrijven doen mee,” vertelt Hans. 

“Sommige sponsoren in geld, andere in 

natura. Eigenlijk willen we alle bedrijven 

in de wijk benaderen. En het gebeurt 

soms zelfs dat ondernemers ons benade-

ren. Ik was bij de bloemenkiosk aan de 

Hoge Rijndijk om bloemstukken voor het 

feest op te halen. Daar raakte ik aan de 

praat met de eigenaar van ‘Mariton’ het 

koffietentje tegenover het Bona. Hij bood 

spontaan aan om te sponsoren. Dat is 

natuurlijk geweldig.”

Dit jaar was er meer ruimte gecreëerd op 

het plein door de straten te gebruiken 

voor de vrijmarkt. “Dat werkte goed”, 

zegt Hans, “Daardoor was er meer door-

stroming op het plein.”

Maar er zijn ook verbeterpunten. Zo 

wil het comité omwonenden eerder 

informeren, zodat deze op tijd weten 

waar ze aan toen zijn. 

“Ieder jaar doen we weer ervaring op. 

De kracht zit in het feit dat we werken 

met een heldere taakverdeling, een sterk 

format, en een flinke groep enthousiaste 

vrijwilligers.”

“Wat het thema wordt voor dit jaar? 

Dat kan ik natuurlijk niet verklappen. 

Misschien wel iets met metamorfoses, of 

oerkracht, of...  Het thema bepalen we 

pas in januari, met koffie, wijn en bier en 

dan komt het vanzelf.”   <

Voor 2009 zoekt het 
team versterking!

Belangstelling:
oranjefeest@profburgwijk.nl

Koninginnedag: Olympische Spelen in de wijk
• Het Oranjeteam dat koninginnedag 2008 

organiseerde: Margot Lodewijk, Hans Hodes, 

Mieke van de Vaart, Siebke de Horn, Helma 

van Overbeeke en Thomas van Duin.
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advertentie Remax

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  /  www.maatwerk-leiden.nl
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De Leidse wethouders hebben, naast 

hun vaste portefeuilles, de geografische 

gebieden van de stad onderling verdeeld. 

Zij verbinden zich met dat gebied om te 

volgen wat er speelt en voor organisaties 

en burgers daar bereikbaar te zijn.

De Haan wilde zich laten informeren over 

zaken die in de Professoren- en Burge-

meesterswijk spelen. Het bestuur heeft 

met hem gesproken over de ontwikke-

lingen in de wijk, grote projecten die er 

in en rond de wijken spelen, de manier 

waarop wij hier bij betrokken zijn, de 

eigen initiatieven van buurten en de 

sociaal-culturele activiteiten van de wijk-

vereniging.

Na afloop boden wij hem onze twee 

historische boeken over de wijken aan.  <

• Voorzitter Thomas van Duin overhandigt 

wethouder De Haan de twee historische 

boeken over de wijken die de wijkvereniging de 

afgelopen jaren heeft uitgegeven.

Wethouder komt kennismaken
Op 10 juli is onze ‘wijkwethouder’ Jan Jaap de Haan komen kennis-
maken met het bestuur van de wijkvereniging. Wij hebben hem en 
begeleidend ambtenaar René Verdel met vijf beschikbare bestuurs-
leden hartelijk ontvangen in de kleine zaal van de Lorentzhof.

SP bezoekt wijk
Politieke partijen brengen af en toe wijkbezoeken. Op 13 mei dit jaar 

hielden raadsleden van de Socialistische Partij (SP) een wijkavond. Hier 

kwamen zo’n twintig bewoners op af, waaronder vier bestuursleden van de 

wijkvereniging. Er is gesproken over diverse zaken, waaronder de verkeers-

problematiek in en rond de stad, het voornemen van de RijnGouweLijn en 

de Ringweg Oost.
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Op dinsdag 23 september van 12.00 uur tot 16.30 uur bent u van harte 
welkom om kennis te maken met de nieuwste techniek op het gebied 
van definitief ontharen.

Huidverzorgingsstudio Ineke de Graaf gaat samenwerken met Laser Medikos, medisch 
lasercentrum voor het verwijderen van o.a. couperose en overbeharing. 
De behandelingen zijn voornamelijk gericht op het ontharen van bijna alle lichaamsdelen 
voor zowel mannen als vrouwen. 
Niet alleen mannen, maar ook vrouwen scheren zich. Misschien scheert de vrouw zich wel 
vaker dan de man. Het modebeeld tegenwoordig bepaalt dat een vrouw volledig gladde 
benen, oksels, armen en bikinilijn moet hebben.
Maar zeker haren in het gelaat, zoals op de bovenlip en de kaaklijn zijn een dagelijks 
probleem voor veel vrouwen. 
De man van tegenwoordig wil ook de mogelijkheid hebben om van de grote hoeveelheid 
overbeharing op de borst en rug af te komen. 
De laserbehandelingen maken het mogelijk dit probleem voor veel vrouwen en mannen 
definitief op te lossen.
Laser Medikos werkt met de nieuwste diode-laser techniek, waarbij gewerkt wordt met 
een speciaal waterkoelsysteem, waardoor de behandeling zo goed als pijnloos verloopt.
Huidverzorgingsstudio Ineke de Graaf gaat nu met Laser Medikos samenwerken, 
waarbij (op vaste dagen) een huidtherapeute aanwezig is voor het uitvoeren van 
laserbehandelingen. 
Deze huidtherapeute is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten 
(NVH) en is ook erkend bij zorgverzekeraars. Laserbehandelingen die in het gelaat bij 
vrouwen worden uitgevoerd, worden veelal door zorgverzekeraars tot een bepaald 
maximum vergoed. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Ineke de Graaf
van ‘t Hoffstraat 35 - 2313 SN Leiden – telefoon: 071 - 514 80 43

www.huidverzorgingsstudio.nl – E-mail: ineke@huidverzorgingsstudio.nl

Ineke de Graaf

Definitief ontharen
nu bij
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De coördinatrice van het activiteitenpro-

gramma , Magda Louwerse, vertelt dat 

de rol van  Lorentzhof de  laatste jaren 

sterk gewijzigd is. “Het is tegenwoordig 

niet meer vanzelfsprekend dat ouderen 

naar een verzorgingshuis gaan. Zij willen 

juist zo lang mogelijk zelfstandig blijven 

wonen. Dat betekent dat er veel hulp 

aan huis wordt aangeboden voor wie 

niet alles zelf kan doen, en dat men pas 

bewoner van een zorginstelling wordt als 

het niet langer gaat.”

Om de nieuwe rol zo goed mogelijk 

te vervullen is er een samenwerking 

ontstaan tussen verschillende Zorgin-

stellingen in Leiden en met de Leidse 

welzijnsorganisatie ( LWO). Zij trekken  

gezamenlijk op onder de naam Libertas 

Leiden.

Diverse activiteiten
Het activiteitenprogramma dat Libertas 

Leiden aanbiedt valt nu in drie delen 

uiteen.

Er zijn activiteiten die typisch gericht zijn 

op de bewoners van zorgcentra. Handen-

arbeid, gymnastiek, en zitdansen zijn hier 

voorbeelden van”, zegt Louwerse. “Bij het 

laatste, het zitdansen, proberen we de 

deelnemers met aansprekende muziek 

plezierige te laten bewegen.”

Heel anders is het aanbod voor de 

‘oudere’ wijkbewoners die thuis wonen. 

“De laatste tijd is ook Nordic Walking erg 

in trek,”zegt Louwerse, maar we bieden 

ook individuele computerlessen aan”. Een 

van de deelneemsters daaraan is Marga 

Kenninck. “Het e-mailen lukt al aardig,” 

zegt ze, “maar van Word moet ik nog wat 

fijne kneepjes bijleren. Vandaag is het 

knippen en plakken aan de beurt.”

Voor ouderen uit de buurt die een extra 

steuntje in de rug nodig hebben is er de 

dagverzorging. Hierin worden diverse 

activiteiten ondernomen zoals krant 

lezen, geheugentraining, knutselen hand-

werken, schilderen, zingen. “Tussen de 

middag krijgen zij een warme maaltijd. 

Wie structureel gebruik wil maken van de 

dagverzorging moet echter wel over een 

indicatie beschikken.”

Naast de activiteiten die specifiek 

bestemd zijn voor bewoners van  

Lorentzhof of voor de ‘oudere’ wijk-

bewoners zijn gericht is er ook een 

activiteitenprogramma voor een 

‘ruimer’ samengesteld publiek. Dat 

programma bestaat bijvoorbeeld uit 

toneel,  koorzang, operette of klassieke 

muziekuitvoeringen.

Zomerfestival
Een bijzonder gebeurtenis is het 

Libertas Zomerfestival dat van 17 juli 

tot 28 augustus plaats vond. “Op de rol 

staan fietstochten, rondvaarten, maar 

ook binnenactiviteiten als bridge en 

filmvoorstelling en alles loopt uit op een 

daverend slotfeest”, zegt Louwerse.

De activiteiten waaraan de buurtbewo-

ners kunnen deelnemen vinden meestal  

s’middags plaats. Meestal wordt er een 

bescheiden bijdrage gevraagd.

De leiding bij de activiteiten ligt bij ge-

kwalificeerde medewerkers.”Maardaarbij 

is de hulp van vrijwilligers onontbeerlijk. 

Ze helpen een handje bij de activiteiten, 

begeleiden de bewoners of serveren de 

koffie of thee”, licht Louwerse toe.

Niet alle activiteiten hoeft Lorentzhof zelf 

te organiseren. In een aantal gevallen 

wordt gebruik gemaakt van professionele 

organisaties. Zo is er de Stichting ‘Muziek 

in Huis’ waarin  musici met conserva-

toriumopleiding concerten aanbieden. 

Voor  de modeverkoop heeft een aantal 

modehuizen de koppen bij elkaar gesto-

ken. Ze komen langs met een bestelauto 

en verzorgen een kledingshow.

Wijkservicepunt
Om dichter bij de wijkbewoners te 

staan is vorig jaar een wijkservicepunt 

op Herenstraat 61 (Hoek Magdalena 

Moonstraat) geopend. Ook al ligt dit 

servicepunt in de Tuinstadwijk zijn 

ook de bewoners van de Professoren- 

en Burgemeesterwijk daar van harte 

welkom. Iedere werkdag kan men 

er ’s morgens terecht met vragen 

over zorg en welzijn. Ook worden 

er allerlei activiteiten voor jong en 

oud georganiseerd. Met een zeker 

‘fingerspitzengefuhl’ wordt vanuit de 

‘winkel’ en vanuit  Lorentzhof gekeken 

waar en wanneer er behoefte is aan 

nieuwe activiteiten. 

Maar Louwerse  hoopt er vooral op dat  

wijkbewoners haar  komen vertellen: 

“Ik zou zo graag...”   <

Zitdansen is de 
leukste activiteit

door Alfred Dernison

Activiteiten Lorentzhof

”Zitdansen is de leukste 
activiteit.” Daar zijn de dames 
Van der Zeeuw, Bink en Van der 
Ploeg , alle drie bewoonsters 
van  Lorentzhof, het over eens.  
Ze doen ook andere dingen 
bijvoorbeeld handwerken of 
gymnastiek maar het zitdansen 
is favoriet.”Dat komt door de 
muziek, het enthousiasme van 
de leidster, en omdat er veel te 
lachen valt.”

• Op de maat  van vrolijke polkamuziek zitdansen de dames onder leiding van Berry Schouten.
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“Het idee ontstond op Koninginnedag, 

op het feestplein. Dat het leuk zou zijn 

een straatvoetbaltoernooi te organiseren. 

Eerst wilden we dat ook echt op straat 

houden, maar het was gelijk zo’n succes 

met inschrijvingen dat dit niet praktisch 

was. We moesten dan wel heel veel 

straten gaan afzetten. Zo zijn we op het 

huidige gemeenteterreintje gekomen. 

Het eerste jaar was het nog heel simpel 

van opzet. We hebben geflyerd op de 

scholen in de wijk. We hadden gelijk 22 

teams. De Du Rieustraat kwam meteen 

met drie teams! We spelen in dit toernooi 

vijf tegen vijf, maximaal twee volwas-

senen per team. En kinderen tot 13 jaar. 

De laatste jaren zien we trouwens dat 

de volwassenen steeds enthousiaster en 

serieuzer meespelen.

We hebben wel direct de taken goed 

verdeeld binnen de groep. Hendrik van 

Sandick zorgt voor de vergunning en 

samen met Dominique Nagy doet hij de 

catering. Wim Bonekamp en Dick Jonker 

regelen de competitie. Ik hield me vooral 

bezig met de PR en, samen met Hans 

Muste, met de inschrijving.

En dan zijn er natuurlijk nog heel veel 

dingen te regelen, je bent toch alles bij 

elkaar wel een paar maanden van te vo-

ren bezig. De indeling van de teams moet 

kloppen, iedereen evenveel wedstrijden, 

iedereen ongeveer gelijk en op tijd klaar, 

er moet een EHBO’er aanwezig zijn, we 

huren tenten en tafels en stoelen, en wc’s 

... En vooral: er moeten doelen zijn! Het 

eerste jaar stonden we de dag voor het 

toernooi nog doelen in elkaar te timme-

ren bij Hendrik in de garage. 

Het jaar daarop hadden we PVC-doelen 

met buizen van de Gamma. Helaas waren 

die na het eerste schot kapot. Ja, dat is 

nog wel een wens van ons: echte metalen 

doeltjes.

Ja, en wat staat er verder in het draai-

boek. De sponsors worden benaderd. 

Niet dat we nu een zwaar gesponsord 

toernooi hebben, maar de buurtwinke-

liers en ook bijvoorbeeld Intersport 

sponsoren ons wel wat. Daardoor kan 

iedereen een medaille krijgen. En er zijn 

prijzen voor de mooiste outfit en de 

origineelste naam.

Naast het voetballen proberen we 

altijd nog twee andere spellen te 

organiseren. Bijvoorbeeld schieten op 

een doek met gaten erin, daar kun je 

de Gladiolenbokaal mee winnen. (Klinkt 

alsof het Nederlands Elftal baat zou 

kunnen hebben bij een Burgertraining 

– red.) En we doen altijd iets met 

Koninginnedag. Dat is meteen een mooie 

gelegenheid om reclame te maken voor 

het Burgerbal. We zijn ooit begonnen met 

een zang en dans-act. (Willem-Jan is te 

bescheiden om het zelf te zeggen, maar 

die was onvergetelijk! – red.) De laatste 

jaren bakken we pannenkoeken.

Maar, de Burgermannen blijven in bewe-

ging! Het lijkt me heel leuk om ook een 

Burgerrun te organiseren, zowel voor 

door Marco van der hoeven

volwassenen als voor kinderen. Een leuk 

parcours door onze wijk, stempelposten 

misschien? Ik denk aan de periode april – 

mei volgend jaar. Als er mensen zijn, die 

met organiseren willen helpen, kunnen 

ze me bellen (512 67 39). En natuurlijk, 

als er mensen zijn die mee willen helpen 

met het grote Burgerbal zijn ze ook van 

harte welkom. De initiatiefnemers lopen 

nu zo’n zes à zeven jaar mee, het is na-

tuurlijk leuk als de continuïteit erin kan 

blijven. Dus we kunnen best een paar 

nieuwe Burgermannen (M/V) gebruiken! 

Ook daarvoor kunnen mensen me bellen. 

Laat ik alvast vertellen, dat we na het 

toernooi altijd met de hele organisatie 

naar de Indiër op de Hogewoerd gaan.”

En ook daar, zo bleek uit Willem-Jan’s 

verhaal, zijn de Burgermannen sportief 

bezig. Op een manier die zijn eigen, 

bij het interview aanwezige, kinderen 

zich niet konden voorstellen, zo wild! 

We gaan ‘m ook niet als tweede primeur 

opnemen, dat zou wel eens als ‘aanzet-

ten tot Burgerlijke ongehoorzaamheid’ 

kunnen gelden. Nee, eerst bellen en 

volwaardig Burgerman worden, dan volgt 

de inwijding vanzelf.

Het BurgerBal 2008 wordt gehouden 

op zondag 21 september!   <

Burgermannen 
volop in beweging

Naast het Burgerbal kennen 
we in de wijk uiteraard de 
Burgermannen. Maar wist u 
van de Burgerbokaal en de 
roemruchte Burgerdoelen? 
En, een primeur die u alleen in 
uw Wijkkrant leest, binnenkort 
de Burgerrun! Sinds de Franse 
revolutie is er niet meer zo’n 
massale BurgerBeweging 
geweest. We spraken met 
Burgerman van het eerste uur, 
Willem-Jan Langenbach.
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Zeemanlaan 22 b
2313 SZ Leiden
Tel. 071-5131020

Uw nieuwe adres voor al uw 
huishoudelijke artikelen, 

cadeaus, batterijen, kaarsen, 
spaarlampen, speelgoed enz.

Van alle bekende merken: BK, Duracell, 
Leifheit, Oral-B, Philips, Tefal, 

Tomado, HG reinigingsproducten, Bolsius 
en Gouda, Lego, Mattel, Playmobiel, 

computerspellen, enz. 

Steek je talenten niet onder de korenmaat

Heb jij ooit wel eens gedacht: ik zou 

eigenlijk zelf wel eens een verhaal willen 

schrijven? Dan is hier je kans.

Voorwaarden:
Het moet een kerstverhaal zijn.

Aantal woorden: 1200 maximaal.

Je moet woonachtig zijn in de Professo-

renwijk of Burgemeesterswijk.

Stuur je verhaal in voor: 15 december 

aan de redactie van de Wijkkrant.

Doe dat per e-mail aan: 

redactie@profburgwijk.nl met vermelding 

van kerstverhaal.

Het winnende verhaal wordt gepubliceerd 

in het kerstnummer van de Wijkkrant.

Een deskundige jury zal de winnaar 

selecteren.

Kerstverhalen wedstrijd!

Doe mee 
aan de Professoren- 
Burgemeesterswijk 
kerstverhalenwedstrijd



Uw vertrouwde Drogisterij-Parfumerie 
al meer dan 70 jaar in deze wijk.

Met een uitgebreid assortiment van:
        drogisterij producten, baby artikelen,

zelfmedicatie medicijnen, vitamine
preparaten, reform artikelen, afslank 

producten en natuurlijk een gratis advies 
van onze medewerkers.

De herfst komt er aan, dus nu tijd voor 
nieuw gratis advies voor de verzorging van 
uw huid met onze nieuwe producten van: 
Louis Widmer, Planté, Collistar, enz. of 

een behandeling in onze salon.                            

Nog steeds 10% klantenkaart korting op:
Burberry-Boss-Cacharel-Chanel-Dior-
van Gils-Gaulthier- Paco Rabanne-enz.

Zeemanlaan 22
2313 SZ Leiden
Tel. 071-5123577

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

Marian Rappoldt
De Sitterlaan 75
Tel.: 5135142 of 5661405
E-mail: info@alchemillatuinontwerp.nl
www.alchemillatuinontwerp.nl

Folder op aanvraag

Dealer van o.a.: 
Sparta, Sparta Ion, Cortina, Aldo, K3, Alpina
Verkoop nieuwe-, gebruikte- en bedrijfsfietsen, reparatie

Hoge Rijndijk 106 - Leiden - telefoon 071 - 512 83 81
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Samen
sporten is

plezierig

Sport je Fit
Voel je fit

met SportGezondheidsCentrum Visser

Actief werken 
aan herstel
in professioneel 
centrum.

Uniek, beproefd 
en zeer succesvol 
Sport je Fitconcept. 
Doelgroep 35+, 
in groepen o.l.v. 
fysiotherapeuten.

Gezondheid en 
preventie op 
de werkvloer 
voorkomt 
verzuim.

Fysiotherapie Sport je Fit FitInvest

SportGezondheidsCentrum 
  Visser

www.sgcvisser.nl www.sportjefit.nu www.fitinvest.nl

Van Vollenhovenkade 20 A • Leiden • Telefoon 513 20 05
NIEUW -  SportGezondheidsCentrum ARCADE: Octavialaan 61 • Leiden • Telefoon 071 - 546 40 63
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Augustus 

is altijd een 

saaie en rommelige maand 

in de tuin. Veel planten zijn helemaal 

of bijna uitgebloeid, andere zijn te hard 

gegroeid en omgevallen, het blad wordt 

lelijk. Alleen de eenjarige, de grijsbla-

dige planten en een paar late geraniums 

staan er nog mooi bij. Na drie weken 

vakantie moet er flink geknipt en op-

gebonden worden. Nu is de tuin weer 

‘netjes’, maar nog steeds een beetje ver-

moeid en kleurloos. Het wachten is op 

de laatbloeiers die voor een laatste ople-

ving zorgen. Anemone ‘Honorine Jobert’, 

een prachtige witte herfstanemoon, is 

al voorzichtig begonnen, evenals de 

Japanse wasbloem en Liriope muscari. 

De hemelsleutel begint langzaam roze 

te kleuren. Zilverkaars en monnikskap 

staan nog in knop, het loodkruid heeft 

nu precies een felblauw bloemetje. Mijn 

favoriete aster, Aster lateriflorus ‘Lady in 

Black’, is nog alleen maar blad.

Veel laat bloeiende planten zijn geel. 

Rudbeckia en Helenium kunnen de tuin 

geweldig opfleuren, maar ik kom weinig 

mensen tegen die geel in de tuin willen. 

Kirengeshoma palmata, de Japanse 

wasbloem, is voor de meeste geelhaters 

wel acceptabel. De wasachtige klokken 

zijn zo zachtgeel dat het moeilijk is er 

aanstoot aan te nemen. Bovendien is het 

grote esdoornachtige blad aan zwarte 

stengels erg mooi. Deze plant doet het 

ook goed in de schaduw, evenals Liriope 

muscari, een groenblijvend grasachtig 

plantje met paarse bloemaren die een 

beetje aan blauwe druifjes doen denken. 

Een andere mooie schaduwplant is 

zilverkaars, Cimicifuga. Het mooi fijn 

verdeelde blad komt al vroeg in het 

voorjaar boven de grond. Het laatst bloeit 

C. simplex, in oktober en november met 

lange witte aren die hoog boven het blad 

uitkomen. C. ramosa bloeit in september 

en oktober. Van deze soort bestaat een 

aantal cultivars met bruinrood blad en 

een beetje rozige bloemen. Deze moeten 

wel in de zon om de mooie blad-

kleuren tot hun recht te laten komen.  

Monnikskap is weer een echte schaduw-

plant. Voor de najaarstuin is Aconitum 

carmichaelii de aangewezen soort. De 

blauwpaarse bloemen groeien in trossen 

en lijken op de kap van een monnik, 

zegt men. Voor een mooi geheel moeten 

er aardig wat bij elkaar gezet worden 

omdat de plant maar weinig vertakt. Een 

prachtige plant, maar wel zeer giftig: tot 

in de Middeleeuwen werd monnikskap 

gebruikt om misdadigers aan hun eind te 

helpen.

Loodkruid, Ceratostigma plumbaginoi-

des, is een bodembedekker voor een 

zonnig plekje. Nadeel is dat hij in het 

voorjaar pas laat boven de grond komt, 

maar met wat vroegbloeiende bolletjes 

ertussen is dat geen probleem. De kleine 

bloemetjes zijn fel zuiverblauw, het blad 

verkleurt mooi bruinrood.

Een herfsttuin zonder asters is ondenk-

baar. De keuze in herfstasters is enorm, 

maar veel soorten zijn nogal gevoelig 

voor meeldauw. Een paar gezonde soor-

ten zijn Aster divaricatus, A. ericoides en

 A. macrophyl-

lus. En natuur-

lijk mijn ‘Lady in 

Black’. Zij heeft 

kleine donker-

groene, bijna 

zwarte blaadjes 

en is vanaf oktober 

bedolven onder de 

kleine witte bloemetjes 

met rozerood hartje. Wordt wel 

groot! 

Ook onmisbaar in het najaar zijn 

siergrassen. Veel soorten komen 

pas laat in het jaar in bloei, waarna ze 

vaak mooi verkleuren. De uitgebloeide 

bloempluimen zorgen dan nog de hele 

winter voor een fraai wintersilhouet. Een 

heel bekende is het lampepoetsersgras. 

De gewone soort, Pennisetum alepocu-

roides, kan uitgroeien tot een gigantische 

pol. Wat bescheidener blijft de cultivar 

‘Hameln’. Mooie, wat hogere grassen zijn 

bijvoorbeeld de cultivars van Calama-

grostis en Panicum. Een paar dahlia’s 

ertussen en het is feest tot aan de eerste 

vorst!

Eigenlijk heb ik nu maar een paar soorten 

besproken, van wat me zo voor ogen 

kwam in mijn eigen tuin, maar wie er 

naar op zoek gaat zal nog veel meer 

moois vinden. Het leuke van laat bloeien-

de planten is, dat als je het gevoel hebt 

dat het tuinseizoen al op z’n eind loopt, 

er toch nog iets is om naar uit te kijken. 

Dat er planten zijn die juist de komende 

herfstige maanden op hun mooist zul-

len zijn. En in de bonte zomermaanden 

zorgt het blad van de herfstbloeiers voor 

groene rustpunten in de border.  <

Laatbloeiers
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De vlinder en 
de hutspot

Leiden heeft geen voortrekkersrol wat 

betreft het tonen van openbare kunst-

werken. Wie zijn of haar ogen een beetje 

de kost geeft kan zich laten verrassen 

door slechts een handjevol beelden die 

de stad rijk is. Slechts twee Leidse hel-

den hebben het blijkbaar verdiend om op 

hun gigantische sokkel de stad te mogen 

overzien: Van der Werff en Boerhaave. In 

onze wijk is plaats ingeruimd voor een 

aantal – weliswaar veel kleinere – kunst-

objecten: het door Theo van der Nahmer 

(1917-1989) vervaardigde ‘Psyche’, dat 

op het grasveldje bij de Zeemanlaan 

staat en ‘Cornelis Joppensz.’, die een 

prominente plaats op het Kamerlingh 

Onnesplein heeft gekregen. 

Het beeldje van Joppensz. is gemaakt 

door Oswald Wenckebach (1895-1962). 

Wenckebach heeft een tijdje in Noordwijk 

gewoond en veel van zijn werk heeft in 

de regio een plekje gekregen. Hij werd 

vooral bekend door zijn ontwerp van 

het ‘Verzetskruis 1940-1945’. Ook heeft 

hij als buitengewoon hoogleraar aan 

de faculteit bouwkunde te Delft furore 

gemaakt. Als beeldhouwer is hij naast 

Cornelis Joppensz. verantwoordelijk voor 

het borstbeeld van Lorentz in Haarlem, 

het beeld ‘Monsieur Jacques’ in Rotter-

dam en een aantal oorlogsmonumenten 

onder meer in Katwijk en Noordwijk. 

Wenckebach overleed in 1962 in Noord-

wijkerhout.

Theo van der Nahmer heeft misschien 

wat minder bekendheid verworven, maar 

heeft toch ook een aantal zeer interes-

sante werken op zijn naam staan, zoals 

‘De Stier’ op de Leiderdorpse brug (Stie-

renbrug), ‘Eline Vere’ in Den Haag en ‘De 

Forens’, het sokkelloze beeldje te Oegst-

geest. Wat de kunstenaar precies met het 

beeldje aan de Zeemanlaan heeft willen 

uitdrukken is mij niet helemaal duide-

lijk aangezien het woord psyche vele 

betekenissen heeft. Waarschijnlijk heeft 

hij de menselijke ziel willen blootleggen, 

misschien wel de ziel van de kunstenaar, 

misschien wel de vrouwelijke schoon-
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heid. In de Griekse mythologie is zij 

immers de geliefde van Eros. Daar-

naast is Psyche een vlindergeslacht en 

wordt het woord veelvuldig als voor-

voegsel in de wetenschap gebruikt 

(psychoanalyse, psychologie, etc.).



Als peren bloeien zijn ze zo mooi. Arjen 

Miedema bewonderde ‘zijn’ perenboom 

op een avond toen zijn vrouw al sliep. Hij 

is beslist niet de enige liefhebber. In de 

Wasstraat groeien sierperen. Een aantal 

bewoners van die straat kan in het voor-

jaar vanuit hun woning de wit bloeiende 

bomen bewonderen, bijvoorbeeld de 

bewoners van nr. 9. Hun uitzicht doet 

denken aan het prachtige schilderij van 

Vincent van Gogh van een bloeiende 

perenboom. Helaas kunnen de bewo-

ners van de Wasstraat dit jaar weinig 

vruchten aan hun bomen zien. In het 

afgelopen voorjaar was er nachtvorst 

toen de bomen bloeiden. Daardoor is 

de bloesem beschadigd en hebben zich 

bijna geen vruchten ontwikkeld.

Sierperen
Of de mensen in de Wasstraat de peren 

ooit hebben geproefd van de bomen in 

hun straat betwijfel ik. De vruchten van 

sierperen worden in ons land vrijwel 

nooit gegeten. De peren van de bomen in 

de Wasstraat zijn tamelijk klein (2-3 cm) 

en niet lekker. Ze zijn eigenlijk te klein 

om te schillen en het klokhuis er uit te 

halen. Ik heb ze nooit geproefd, maar ze 

zijn waarschijnlijk melig en bitter. Toch 

zouden ze wel gegeten kunnen worden; 

dat gebeurt in andere landen wel en 

vroeger ook in ons land. Sier-peren 

behoren tot het geslacht Pyrus; de 

peren die wij wel eten behoren ook 

tot dat geslacht. In de wijkkrant van 

september 2006 schreef ik over de 

bomen in de Wasstraat. Er staan daar in 

totaal 17 perenbomen die na de Tweede 

Wereldoorlog zijn aangeplant. Ze waren 

in 2006 gemiddeld 24 jaar oud waren 

en hun stamomtrek was gemiddeld 48 

centimeter.

Peren om te eten
De peren die wij eten hebben de weten-

schappelijke naam Pyrus communis L. 

sativa DC . Sativa komt van het Latijnse 

woord sativus wat gezaaid, gekweekt be-

tekent. Pyrus is het Latijnse woord voor 

peer en communis betekent algemeen 

(Backer, C.A., 2000, Verklarend woor-

denboek van wetenschappelijke planten-

namen). Pyrus communis sativa betekent 

dus ‘algemene gekweekte peer’. 

Deze Pyrus 

communis sativa 

(die diverse wijkbewoners 

in hun tuin hebben) is ontstaan uit 

de wilde peer Pyrus communis L. In 

tegenstelling tot de gekweekte peer heeft 

de wilde vorm twijgen met doornen. 

De stam van de wilde peer wordt 

“ Mot je dat maanlicht eens op 
die pereboom zien... dat kun je 
m mensenhanden toch maar 
ni maken.” 

Arjen Miedema (1902-1984) in 
“ Gprekken m Gabriël”
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tegenwoordig gebruikt om cultuurrassen 

op te enten. De onderstam kan vaak 

beter tegen ons klimaat dan die van een 

cultuurras. Vooral de winter is hier te 

koud.

De vruchten van de wilde peer zijn erg 

klein. Langzamerhand zijn de bomen met 

de lekkerste en grootste peren uitgeko-

zen om voort te kweken. Daardoor heb-

ben we nu bomen (allerlei cultuurvarian-

ten) met vrij grote vruchten die gebruikt 

kunnen worden als handperen, stoof-

peren en peren voor heerlijke producten 

zoals taart en perencider. In de loop der 

eeuwen is er door kwekers heel veel ge-

selecteerd met de diverse Pyrus-soorten 

en zijn er diverse soorten en rassen met 

elkaar gekruist. Het lijkt mij niet uitgeslo-

ten dat – als onderzoek (DNA-analyses) 

wordt gedaan naar het erfelijk materiaal 

van Pyrus communis sativa – zal blijken 

dat deze soort in de loop der eeuwen 

kenmerken heeft verworven die toebeho-

ren aan andere Pyrus-soorten, inclusief 

sierperen. 

Ingevoerde perenbomen 
De peer groeit in het wild in Zuid-, 

Midden- en Oost-Europa en aangrenzend 

Zuidwest Azië. In Ninevé, de vroegere 

hoofdstad van Assyrie, groeiden onge-

veer 750 jaar v. Chr. gecultiveerde 

perenbomen waarvan de vruchten 

werden gegeten. Waarschijnlijk was 

Pyrus communis rond de Steentijd, 3000 

v. Chr., al in de Lage Landen te vinden. 

Mogelijk betrof dat al een niet raszuivere 

soort (M. de Cleene, 2008, De planten-

code) en bevatte deze soort reeds erfelijk 

materiaal van andere Pyrus-soorten. 

Omstreeks 1600 waren er in West-

Europa al allerlei Pyrus-soorten (More, 

D. & JK. White, 2003, Cassell’s trees of 

Britain and Northern Europe). Uit de 17de 

eeuw dateert een vermelding van wilde 

perenbomen (Pyrus communis) in het 

Zalkerbos aan de IJssel bij Zwolle. Ook 

elders komen sporadisch wilde peren 

voor. Waarschijnlijk zijn het geen wilde 

vormen maar hoofdzakelijk nakomelin-

gen van weggegooide klokhuizen (Weeda 

et al.,1995, Nederlandse Oecologische 

Flora). 

De peer in het volksgeloof en de 
cultuur
De peer wordt vaak – evenals de appel 

– gebruikt als vruchtbaarheidsymbool. 

De peer met haar zoete smaak en 

haar overvloedig sap en haar vorm is 

dan ‘vrouwelijk’. De boom wordt vaak 

geassocieerd met huwelijkstrouw en 

met voorspellingen of men wel of niet 

een dochter krijgt. In de bloementaal 

wordt de perenboom perelaar genoemd. 

Perelaar betekent troost. De peer zelf 

duidt op genegenheid. De boom speelt 

ook een rol in de volksgeneeskunde. 

In kunstafbeeldingen is de perenboom 

het symbool voor welvaart, niet alleen 

wegens de sappige vruchten, maar ook 

om het mooie hout dat voor precisiewerk 

wordt gebruikt. Zwart gekookt wordt 

perenhout als vervanger van ebbenhout 

gebruikt. In de pianobouw verkiest men 

het boven alle fineersoorten. Men kookt 

het zwart en gaat het daarna glanzend 

mat politoeren. Dat doet men ook voor 

zwarte pianotoetsen en mesheften.

Een peer is geen appel
Het verschil tussen een peer en een 

appel kun je zien aan de vruchten. Aan 

die van een peer blijven de kelkbladeren 

zitten (zie de afbeelding in de wijkkrant 

van sept. 2006), aan die van de appel 

vallen ze af. Ook de bladeren van de 

appelboom en de perenboom zijn 

ongelijk. Perenbladeren zijn cirkelrond 

tot eirond, kort toegespitst en vaak kaal 

van onderen; die van de appelboom zijn 

rond tot elliptisch, zelden langwerpig, 

kort toegespitst en van onderen behaard 

tot viltig. Mij is geleerd dat peren- en 

appelbomen zelf op hun vruchten 

lijken, dus een perenboom op een peer 

en een appelboom op een appel. Ik 

heb de indruk dat  dit ezelsbruggetje 

over het algemeen opgaat. Peren 

worden vaak met appels vergeleken of 

misschien is het wel het omgekeerde, 

want we zeggen: ‘appels met peren 

vergelijken’. Er zijn volgens de Van Dale 

ongeveer evenveel spreekwoorden of 

uitdrukkingen met daarin het woord 

appel als het woord peer. Met betrekking 

tot de peer kennen we uitdrukkingen 

als: iemand een peer stoven, de peer is 

nog niet rijp, als de peer rijp is valt hij, 

met de gebakken peren (blijven) zitten, 

hoe smaakt (je) die peer, prut met peren, 

een sappige peer, een peer ophebben, 

de peer in twee snijden, iemand een 

peer draaien, het in zijn peer hebben, 

een waardeloze of juist geschikte peer, 

‘De wilde peer 
was hier al rond de 
Steentijd’

ad
ve

rt
en

ti
e

een hoge, nieuwe peer. En natuurlijk dus 

ook appels met peren vergelijken. Het is 

aardig in de verschillende jaargetijden 

in de oudste straat van onze wijk, de 

Wasstraat, naar de perenbomen te kijken. 

Helaas kunnen we dit najaar aan de 

vruchten niet zien dat we niet met een 

appel maar met een peer te maken 

hebben, dus u zult vooral moeten letten 

op de uiterlijke kenmerken van de 

bladeren.   <

‘De peer wordt vaak  
gebruikt als 
vruchtbaarheidsymbool’ 
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De vader van Hans van Wingen 

had samen met zijn broer een 

kaasgroothandel in een pakhuis aan 

de Herengracht. Begin jaren dertig 

verhuisde hij met zijn vrouw en twee 

zonen naar de Burgemeesterswijk. Het 

gezin woonde kort in een huis in de 

Cobetstraat – daarna heeft er jarenlang 

een postkantoortje gezeten – verhuisde 

toen naar Roodenburgerstraat 5 en 

vervolgens in de zomer van 1936 naar 

de Roodenburgerstraat 13. “Dat huis kon 

hij in de crisistijd goedkoop kopen, voor 

5000 gulden.” 

Standsbesef
“Het commentaar van mijn vader op dit 

huis was: ‘We zijn terechtgekomen in een 

koude aardappelenbuurt’.” Dat was geen 

algemene term. Als koopman keek hij zo 

aan tegen de buurt van ambtenaren en 

onderwijzers. Er was toen wel standsbe-

sef. “Een paar huizen verderop woonde 

een timmerman en dat werd vreemd 

gevonden. Zo iemand hoorde geen huis 

te bezitten in deze buurt.“ 

In het najaar van 1936 ging Hans naar 

de lagere school. “Je moest daarvoor 

naar de stad. Onze buurt gold toen als 

een buitenwijk. Er waren geen stedelijke 

voorzieningen. De elite, de professoren-

zoontjes, gingen naar een particuliere 

school op het Noordeinde. Er waren maar 

twee openbare scholen voorbereidend 

middelbaar onderwijs in de stad, de 

Aalmarktschool en de Boommarktschool. 

Ik ben naar de Aalmarkt gestuurd. Als je 

het niet volhield op dit soort school werd 

je naar een school met mindere eisen 

gestuurd.” Verschillen golden ook voor 

middelbare scholen. “Op het Gymnasium 

zat ‘het intellect’, op het Rijnlands (toen 

in Wassenaar, later in Oegstgeest) zat ‘het 

geld’.” 

Ook winkelen deed de straat in de stad. 

“Wij gingen niet naar de Van “t Hoffstraat 

of de Cobetstraat, daar waren maar een 

stuk of drie, vier winkels. Winkelen deed 

je in de Kraaierstraat. Dat was de winkel- 

straat voor onze kant van de buurt. 

Dat was ook de weg om uit de buurt te 

komen en verder de stad in te komen 

of om met de tram naar het station of 

naar Oegstgeest te gaan. Daar had je 

een groentewinkel Mosselman, dat was 

de betere, en Prins, dat was de mindere. 

Prins zelf ging met de handkar door 

de buurt, vrouw Prins deed de winkel. 

Verder waren daar een schoenmaker, 

een viswinkel, een slagerij, een kapper 

en een melkzaak op de hoek van het 

Levendaal. Maar de bakker, de melkboer 

en de groentekar van Van der Star (met 

een paard) kwamen aan de deur. “

Iedereen had een dienstmeisje
Hans ging de eerste drie klassen naar de 

Aalmarktschool. “Daar ging ik als klein 

jongetje zelf heen, maar dat had zijn 

risico’s. Ik was vaak verkouden en moest 

van mijn ouders altijd een petje op. Dat 

werd natuurlijk door de andere jongens 

ingepikt. Anderen droegen geen pet. Op 

een keer speelden op de Cronesteinkade 

jongens in een indianenpak. Daar schrok 

ik zo van dat ik niet meer alleen naar 

school durfde. Voortaan moest het dienst-

meisje me brengen.”

“ Iedereen in de buurt had toen een 

dienstmeisje, soms uit Duitsland, en 

een werkster voor het ruwe werk. Een 

dienstmeisje werd binnengehaald op haar 

veertiende en opgeleid tot huisvrouw. 

Er was echt sprake van een loopbaan, 

want mijn moeder is zelf in haar jonge 

jaren dienstmeisje geweest. Als een 

dienstmeisje ging trouwen dan verviel de 

band met haar werkgever daar niet mee 

en kwam het dienstmeisje op bezoek bij 

haar vroegere mevrouw. Het was niet, 

wat je noemt, een slavenbestaan. In die 

tijd was het zo: ‘Je moet je plaats weten 

en als je je rol goed vervult heb je geen 

zorgen’.” 

‘We zijn terechtgekomen in 
een koude aardappelenbuurt’
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Buurtherinneringen Hans van Wingen

Hans van Wingen (1930) kwam in 
1936 in de Roodenburgerstraat 
te wonen met zijn ouderlijk 
gezin. Hij blikt terug op de 
jaren dertig en veertig. Daarin 
speelden standsbesef en de 
vrijheid die hij als kind in 
oorlogstijd genoot een rol. 

• Buurt Hans van Wingen met broertje, eind   

   jaren dertig, met uitzicht op Lorentzkade.

• Buurt Hans van Wingen in eigen huis 2005.
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Toen hij naar de vierde klas ging, werd 

de school aan de Kernstraat in gebruik 

genomen in 1939. Dat was eigenlijk de 

voortzetting van de oude Boommarkt-

school. Die verhuisde met alle onderwij-

zers naar deze wijk. “Men vond twee van 

dezelfde soort scholen in de binnenstad 

te veel terwijl er geen in de Burgemees-

terswijk was.” 

Straatdomein
“Omdat ik als kind wel eens verderop 

wilde, had ik een autoped. Daarmee heb 

ik de hele stad verkend. Ook na 1940. 

Kleinere jongens mochten dan voorop de 

autoped staan. Dan gold weer dat je niet 

echt ver van huis durfde, ongeveer tot 

de Zoeterwoudse Singel. Je wist nooit of 

je van je step getrokken zou worden. In 

de straatjes achter het Plantsoen woon-

den de schoffies.”

Er waren weinig kinderen van 

zijn leeftijd in de buurt, alleen de 

timmermanszoon en een jongen aan het 

eind van de straat. “Ook met de zoon 

van de Rabbi, Eli Bloemkoper, heb ik nog 

gestept. Er bestaan nog steeds door hem 

gemaakte tekeningen. Je straatdomein 

was beperkt tot hier en niet verder. In 

het bijzonder durfden wij niet in de 

Tiboel Siegenbeekstraat te komen. Daar 

woonden alleen maar rouwdouwers. 

Later ging ik wel verder, met een 

buurjongen tot Koudekerk. Veel te laat 

kwamen we thuis.”

‘Ze zijn weg’
“Ik herinner me nog dat mijn ouders 

me ’s ochtends op 10 mei 1940 uit bed 

haalden. We stonden op het balkon en 

zagen vliegtuigen met zwarte kruisen 

overkomen. Ik was toen 9 jaar.” 

“Met de kinderen van het Joods wees-

huis die altijd binnengehouden werden 

hadden we in de straat geen contact. 

Niemand heeft het weghalen van de 

joodse kinderen uit het weeshuis ge-

merkt, alleen de overbuurvrouw.‘Ze zijn 

weg’ werd er later wel gezegd, maar als 

kind dachten we er verder niet over na. 

Er verhuisden wel eens meer kinderen.” 

Rabbi van Italie die op de Cronestein-

kade was ook ineens weg. Hetzelfde 

gold voor de joodse overbuurman, 

mr. Mok, directeur van het Gewestelijk 

Arbeidsbureau. NSB’ers betrokken het 

leeggehaalde huis. 

“Er waren ook NSB-jongens verderop in 

de straat. Die mochten een dolkmes aan 

hun riem dragen. Daar waren we niet 

bang voor. Ze waren kleiner dan wij en 

we beseften dat het opschepperij was. 

Iedereen schimpte op ze, dus durfden ze 

niet echt wat.“ 

Lichtgevende speldjes
In 1942 ging Hans van Wingen naar het 

Gymnasium. “Wat me bijblijft is dat we 

op een zekere ochtend allen naar de aula 

werden geleid. Daar vertelde de Rector 

dat de Duitsers de afgelopen nacht onze 

wiskundeleraar hadden doodgeschoten. 

Daarna werden we naar huis gestuurd. 

Verder moesten we het zelf maar op-

knappen. Ik droomde die nacht van de 

vermoorde conrector, en zag hem in mijn 

droom door het Plantsoen lopen.”

“Toen ik een keer naar de kapper in de 

Van der Waalsstraat ging, zag ik een 

volksoploop op de Zeemanlaan.” Op de 

Lammenschansweg bleken de Duitsers 

een huis op te gaan blazen. “Er kwam 

een grote paarse wolk uit het huis en 

rondom lagen lichtgevende speldjes. Die 

droegen mensen toen op hun jas met de 

verduistering. Dan was je zichtbaar.” 

Na de oorlog is dat huis herbouwd. Het 

is herkenbaar aan de andere bouwstijl. 

Het heeft een ander dak dan de andere 

huizen. 

Vrij speelterrein
Voor kinderen had de oorlog ook zo 

zijn voordelen. “Bouwactiviteiten waren 

gestopt, er was wel zand maar geen 

weg aan het eind van de straat en 

slootjes met kikkers, dus je had een vrij 

speelterrein. Op het gymnasium hadden 

de Duitsers de aula ingepikt. Wij hadden 

dus geen gymruimte en moesten naar een 

gymnastiekzaal aan de Pieterskerkgracht 

lopen. Ik hield niet van gym en deed lang 

over die wandeling. De gymleraar klaagde 

bij de rector, maar die was een echte 

classicus oude stijl en gaf daarvoor geen 

straf. Je kon veel meer doen en laten wat 

je wilde. Er was weinig overheidsdruk. 

Volwassenen hadden genoeg aan hun 

hoofd, dus als kind had je grote vrijheid.” 

In de hongerwinter had het gezin Van 

Wingen zijn eigen wegen. Vader had als 

kaashandelaar contacten met boeren in 

de omgeving. Hij ruilde soms kaas tegen 

kleren. En hij wist aan tarwe te komen 

om brood mee te bakken. “De koffie-

molen werd op een stoel gemonteerd en 

daarin maalde je de tarwe. Het brood was 

niet lekker, zonder zout, anders rees het 

beslag niet. Wij hebben nooit tulpenbol-

len gegeten, wel suikerbieten. Die werden 

gekookt op de kolenkachel. Bij Huize 

Lidwina kon je watersoep halen.”

Het bevrijdingsfeest werd gevierd in 

de Tiboel Siegenbeekstraat. “Misschien 

hebben de mensen in de buurt elkaar 

door de organisatie van die feesten wel 

beter leren kennen. Vroeger ging je voor 

Koninginnedagfeesten naar Oegstgeest, 

maar na de oorlog werden ze ook hier in 

de wijk georganiseerd. Pas na de oorlog 

was er sprake van een buurtbesef.”

In 1950 ging Hans van Wingen wis- en 

natuurkunde studeren en verliet na zijn 

kandidaats het ouderlijk huis. Na het 

overlijden van zijn vader in 1966 is hij 

weer ingetrokken bij zijn moeder, die in 

1991 overleed. Na een loopbaan onder 

meer aan de universiteit van Leiden 

woont hij daar nog steeds met plezier.  <
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Buurtherinneringen Hans van Wingen

• Buurt Hans van Wingen met broertje, 

   winter 1942, in de Roodenburgerstraat.

• Viaduct Lammenschansweg okt 1960, kort naoplevering viaduct. 
   Uit de collectie van Hans van Wingen.



Op 12 juli 1898, laat in de middag, 

werd hij dood aangetroffen; 65 jaar 

oud. In het harnas gestorven. In zijn zo 

geliefde Botanisch Laboratorium, waar 

hij zoveel moeite voor had gedaan (en 

evenzoveel werd tegengewerkt) om 

het van de grond te krijgen. Beweerd 

werd dat de belasting van zijn werk 

(colleges geven, directie van Hortus 

Botanicus en het Rijksherbarium en de 

algehele leiding over het laboratorium) 

hem teveel geworden was. Eén jaar 

na zijn veertigjarig jubileum als 

hoogleraar (inclusief buitengewoon 

hoogleraarschap) werd Willem Frederik 

Reinier Suringar op zaterdag 16 juli op 

begraafplaats Groenesteeg begraven. 

Met het heengaan van Suringar werd een 

belangrijke periode in de geschiedenis 

van de Leidse Hortus afgesloten.

Prijsvraag
Willem Frederik Reinier, geboren in 

Leeuwarden op 28 december 1832 is de 

oudste zoon van uitgever G.T.N. Suringar 

en diens vrouw A.B. Koopmans. In 1850 

verlaat Willem het Gymnasium in 

Leeuwarden met behaald diploma. Nog 

datzelfde jaar gaat hij medicijnen stude-

ren in Leiden. In 1854 volgt hij lessen in 

Utrecht om zich in het gebruik van de 

microscoop te oefenen. Als in 1855 de 

Universiteit van Leiden een prijsvraag uit-

schrijft, wordt Suringars inzending daar-

op met een gouden medaille bekroond. 

Een jaar daarvoor had de Leidse botani-

cus prof. W.H. de Vriese de aandacht van 

de Curatoren al gevestigd op Suringar. 

De Vriese zag waarschijnlijk toen al een 

waardig opvolger als botanicus in hem.

In maart van het jaar 1857 promoveert 

Suringar en al snel hierna volgt onver-

wachts de benoeming tot buitengewoon 

hoogleraar. De Vriese gaat namelijk naar 

Nederlands-Indië en Suringar wordt 

gevraagd om hem tijdelijk waar te 

nemen, wat naast colleges geven ook de 

dagelijkse leiding van de Leidse Hortus 

inhield. Hij aanvaardt deze benoeming op 

3 oktober 1857.

Blok
Nog geen maand in functie wordt hij al 

voor het blok gezet. Curatoren dachten 

de nog jonge Hortus-directeur gemak-

kelijk te kunnen overtuigen. Het was 

de bedoeling dat de Hortus grond zou 

moeten afstaan aan een nieuw te bouwen 

sterrenwacht en dat Suringar daar wel 

even zijn goedkeuring aan ging geven. 

Suringar was zich nauwelijks bewust van 

Willem Frederik Reinier

Suringar
In deze rubriek wordt een 
professor, naar wie een straat 
uit de wijk is vernoemd 
uitgelicht. Deze keer is dat 
Willem Frederik Reinier Suringar. 
Hij werd in 1857 benoemd tot  
‘Buitengewoon hoogleraar’ in de 
botanie.
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wat hem gevraagd werd. Hij was wette-

lijk gezien niet eens in staat deze beslis-

sing te nemen omdat hij nog niet officieel 

geïnstalleerd was. De Curatoren wisten 

een beslissing te forceren en de sterren-

wacht werd gebouwd. Voor het eerst in 

de geschiedenis van de Hortus werd deze 

verkleind na eeuwen van uitbreidingen.

Vanaf 13 juli 1587 beschikt de univer-

siteit over een heuse Hortus Botanicus, 

al was het nog slechts in de vorm van 

een ‘Cruydtuyn’ van bescheiden formaat. 

De eerste grote naam die aan de Hortus 

verbonden was, was die van Carolus 

Clusius. Hij was de eerste Praefectus 

Horti. Van uitbreiding van de Hortus was 

pas echt sprake toen in 1670 het eerste 

pandje achter de Doelengracht werd 

aangekocht. Ook tijdens het directoraat 

van Herman Boerhaave werden enkele 

uitbreidingen gerealiseerd. In 1732 nam 

Adriaan van Royen het directeurschap op 

zich waarna in 1736 de Hortus een flink 

stuk groter werd. De Hortus is op zijn 

grootst als in 1818 het gehele stuk grond 

tussen de Cellebroersgracht (Kaiser-

straat), Doelengracht en de Witte Singel 

tot botanisch grondgebied geworden is. 

Na de bouw van de Sterrenwacht is de 

Hortus qua grondgebied niet meer ver-

anderd, behalve dat aan de overzijde van 

de 1ste Binnenvestgracht de bovenge-

noemde Clusiustuin (de Cruydtuyn) weer 

in ere is hersteld.

Huwelijk
De Vriese kwam in 1861 doodziek terug 

uit Nederlands-Indië en overleed een jaar 

later. Hiermee wordt Suringars tijdelijk 

hoogleraarschap omgezet in een blijvend 

en wordt hij op 15 mei 1862 benoemd 

tot gewoon hoogleraar. Datzelfde jaar 

krijgt een nog feestelijker tintje als hij 

met Sara Valckenier in het huwelijksboot-

je stapt. Zij krijgen vijf kinderen.

Kosten noch moeite
Suringar was een zeer bescheiden man, 

maar wel in staat om curatoren flink wat 

geld afhandig te maken voor de moder-

nisering van de Hortus. In 1866 wordt 

onder Suringars bewind de eerste ijzeren 

kas opgeleverd en twee jaar later, na enig 

aandringen de ‘Victoria-kas’. Zes jaar later 

ontvangt hij opnieuw geld om een grote 

kas te laten bouwen, ter vervanging van  

kassen die hun beste tijd wel zo’n beetje 

hadden gehad. In 1887 is onder Suringar 

de laatste kas opgeleverd, in dit geval 

voor vetplanten en cactussen.

Wat met de bouw van kassen wel lukte, 

wilde met het laboratorium maar niet 

lukken. Steeds weer verwondert Suringar 

zich erover dat een betrekkelijk kleine 

som geld, nodig voor de modernisering 

van het Botanisch lab niet los te peuteren 

valt, terwijl voor de kassen kosten noch 

moeite gespaard worden. 

Het was ‘van de gekke’ dat Suringar 

moest (of wilde) opdraaien voor het 

gezag van alle botanische instellingen 

en daarbij ook zijn colleges moest 

geven, hoewel er in die tijd niet veel 

leerlingen waren. Slechts enkele hadden 

de plantkunde tot hoofdvak gekozen. 

Tot Suringars beste leerlingen behoorden 

Hugo de Vries, Melchior Treub en 

Martinus Beijerinck.

• Borstbeeld professor
   Clusius.

Dat Suringar al deze activiteiten kan on-

dernemen heeft hij voor een groot deel 

te danken aan zijn steun en toeverlaat, 

Heinrich Witte. Witte is Hortulanus (tuin-

man) en beide heren hebben ruim 40 jaar 

lang met elkaar gewerkt om de aanleg 

en het aanzicht van de Hortus naar hun 

hand te zetten.

Als onderzoeker is Suringar vooral in de 

beginjaren bezig met onderzoek naar 

algensoorten. Later legde hij zich toe 

op de kennis van de gehele vaderlandse 

flora en stelde daarvoor zijn bekend 

geworden ‘zakflora’ samen. Dit boekje 

werd regelmatig bijgewerkt en vele 

(her)uitgaven hebben daarna het licht 

gezien, zelfs lang na Suringars dood. 

Suringar introduceerde de microscoop in 

het Leids Botanisch onderwijs.   <
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Hubèr glas in lood atelier

Bel voor informatie 
en/of prijsopgave: 
06 - 546 922 87

Wij maken glas-in-lood ramen
naar uw of ons ontwerp, 
repareren en restaureren 
bestaande ramen en plaatsen 
glas-in-lood in dubbel glas.

071 5168080

Lammenschansweg 76
2313 DP Leiden
Telefoon 071 - 516 80 80

Planciusplantsoen 26b
2253 TS Voorschoten
Telefoon 071 - 579 31 00

• Gas
• Water
• Sanitair
• CV installatie
• Riolering
• Alle dakbedekkingen

Vrijblijvend een prijsopgaaf
Geen voorrijkosten!

V.d. Waalsstraat 19b • 2313 VB Leiden
Tel.:  071 - 528 43 49
Fax:  071 - 528 43 51

voor hem en haar

Op dinsdag HEREN knippen 65+
€ 15,00

Maandag en woensdag gesloten
www.jacqueline-haarmode.nl

Marianne Passchier Coaching
voor persoonlijke ontwikkeling en effeciviteit

Balans kwijt in werk en privé?

Meer ambities dan tijd?

Teveel stress? Bezinning nodig? 

Weer met meer plezier aan het werk? 
Gun jezelf een coach!

Kijk op www.mariannepasschiercoaching.nl 
of bel 06-10872926 



De vereniging vindt het een slechte zaak 

dat de grootste basisschool van Leiden 

een fors deel van het schoolplein kwijt-

raakt. Het plein was al te klein en straks 

komen er nog 200 leerlingen bij. Ook 

komen de woningen te dicht op het plein. 

Dat gaat overlast geven. De gemeente wil 

de woningen alleen maar, omdat ze het 

geld nodig zegt te hebben om het tekort 

op de nieuwbouw van de school te dek-

ken. Dat vinden we geen goed argument, 

want de gemeente Leiden krijgt voor 

nieuwbouw genoeg geld van het rijk, 

maar heeft dat de afgelopen jaren deels 

aan andere doelen besteed. 

De wijkvereniging is tijdens de zitting 

van de rechtbank over deze zaak op 16 

juli in haar pleidooi vooral ingegaan op 

het feit dat ze opkomt voor het belang 

van de omwonenden en kinderen. Boven-

dien is er ingezoomd op de strijdigheid 

met een goede ruimtelijke ordening, 

omdat:

a. de woningen er alleen voor het geld  

 moeten komen (staat in de eerste  

 gemeentelijke stukken!);

b. er voor de bouw van deze woningen  

 stedenbouwkundig geen goede 

 argumenten zijn;

c.  de woningen te dicht op het school 

 plein komen; 

d.  het schoolplein te klein wordt. 

De gemeente heeft in een later stadium 

gesteld dat het geldelijk motief voor de 

bouw van deze woningen niet belangrijk 

is. De wijkvereniging heeft daarop aange-

geven dat, als dat waar is, de rechtbank 

er dus niet mee hoeft te zitten als de 

woningen geschrapt worden.

 

Gedurende de behandeling van het be-

roep bleek dat de gemeente matig voor-

bereid was. De ambtenaren  konden niet 

uitleggen hoe het schoolplein opgemeten 

is en ook niet waarom het geluid van 

spelende kinderen geen overlast geeft. 

Ze gaf aan dat de akoestisch adviseur 

niet is wezen kijken en ook geen rapport 

had gemaakt, maar slechts per e-mail had 

laten weten dat geluid geen probleem is.

Als het schoolplein wordt aangemerkt 

als een binnenterrein gelden heel strenge 

geluidsnormen en had onderzoek moeten 

plaatsvinden. De rechter leek die mening 

toegedaan. Dat zegt overigens echter 

niets over de uitslag.

 

Het is niet uitgesloten dat de gemeente 

een procedurefout heeft gemaakt door 

geen toestemming bij de provincie te 

vragen voor het bouwplan. Of dat moet 

hangt af van de afstand tot het NS station 

Lammenschans. Het leek er op dat de ge-

meente fout zat. Maar ook dat zegt niets 

over de uitslag, want procedurefouten 

kunnen hersteld worden. 

Afwachten dus.

De beslissing van de rechtbank komt 

waarschijnlijk in de loop van september. 

<

Behandeling beroep tegen 
woningbouw bij Lorentzschool

Woningbouw nog 
niet zeker

Zondagmiddag 9 november 2008 is er 

weer open podium in de Vredeskerk. 

Deze middag vol met muziek wordt 

georganiseerd door de Wijkvereniging 

Professoren- en Burgemeesterswijk en 

de protestantse wijkgemeenten rond 

de Vredeskerk. Iedereen is meer dan 

welkom om te komen luisteren.

Dit is een unieke kans om aan anderen 

te laten horen waar jouw passie ligt!

Deelnemers kunnen een muziekstuk 

van maximaal 7 minuten ten gehore 

brengen, van klassiek tot jazz, van 

instrumentaal tot vocaal, solo of in 

ensembles. Het Jac. van der Linden-

orgel en de prachtige Gotrian-Steinweg 

vleugel mogen hierbij worden gebruikt. 

Ieder musiceert op zijn eigen niveau in 

een ontspannen sfeer. 

 

De middag begint om 3 uur en 

wordt rond half vijf afgesloten met 

een gezellige borrel.

U kunt zich opgeven voor deelname 

via het formulier op www.profburg-

wijk.nl, door een email te sturen naar 

OpenPodium@Profburgwijk.nl of door 

te bellen naar 522 19 15 (Peter-Bram 

‘t Hoen) of 06 5493 4510 (Frans Hoek). 

Voor meer informatie kunt u uiteraard 

beide telefoonnummers proberen.

Aanmelden kan tot uiterlijk 24 oktober. 

Omdat er een gelimiteerd aantal 

uitvoerenden is, zal op volgorde van 

aanmelding worden gewerkt.   <

Muziek-
podium

Zondagmiddag 
9 november
Vredeskerk
Aanvang: 15.00 uur

door Hendrik van Sandick

Op het schoolterrein aan de Van Vollenhovekade wordt de nieuwe 

Lorentzschool gebouwd. Na de Kerst gaat de school open. Op het 

schoolterrein wil de gemeente ook nog twee appartementengebou-

wen bouwen. De wijkvereniging is daar niet blij mee en heeft bij de 

rechtbank beroep aangetekend tegen het besluit. 
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Aanmeldingskaart voor Lidmaatschap 
Hierbij meld ik mij aan als lid van de Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk. De jaarlijkse contributie 
bedraagt momenteel minimaal € 8,50 en kan worden overgemaakt op Postbank rekening nr. 55.67.659 ten 
name van Ver. Professoren- en Burgemeesterswijk Leiden, o.v.v. lidmaatschap. (U kunt ook gewoon een accept-
girokaart van ons ontvangen, waarna u kunt betalen). Deze kaart uitknippen en inleveren bij of opsturen naar 
onze secretaris: Rudmer Dalstra, Van den Brandelerkade 15, 2313 GV Leiden.

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

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

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

Telefoonnummer :  .................................................................................................................................................

E-mailadres :  .................................................................................................................................................

Handtekening :                                               Datum:  .........................................................................

Aanmeldingskaart

U kunt ook lid worden via e-mail: info@profburgwijk.nl, of het formulier 

invullen op onze website www.profburgwijk.nl onder de knop <Lid worden>.

Kiek in de pot
uw traiteur

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

Dagverse maaltijden
Party-schalen Buffetten

High-tea’s Soiree’s

Diners Lunchgerechten

Delicatessen Kaasspecialiteiten

Hogewoerd 79  •  2311 HG Leiden
Tel 071 - 512 0608

www.winkelstandinbeeld.nl



39
de wijkkrant   september 2008

Wijk
wijzer

Wijkvereniging

Scholen

Speeltuin

Sportclubs

Zorg

Wonen

Wijkbeheer

Vereniging Professoren- en
Burgemeesterswijk
Postbus 11129 - 2301 EC Leiden
KvK 40448253
Thomas van Duin (voorzitter)
Telefoon: 06 23866740 -  513 1233
E-mail: voorzitter@profburgwijk.nl
Rudmer Dalstra (secretaris)
Telefoon: 513 38 84
Van den Brandelerkade 15 - 2313 GV Leiden
E-mail: secretaris@profburgwijk.nl
Hans Muste (penningmeester)
Telefoon: 514 32 30
E-mail: hansmuste@hetnet.nl
Hendrik van Sandick (bestuurslid)
Telefoon: 512 43 30
E-mail: sandicksopers@hetnet.nl
Jolanda van Gorkum (bestuurslid)
Telefoon: 514 65 43
E-mail: jolanda@mulders.nl
Hanneke van der Veen (bestuurslid)
Telefoon: 514 75 70
E-mail: ja123vdveen@hetnet.nl
Frans Hoek (bestuurslid/webmaster)
Telefoon: 513 43 11 / 06 5493 4510
E-mail: FransHoek@profburgwijk.nl
Rob Beurse (bestuurslid/redactie 
wijkkrant)
Telefoon: 514 00 95
E-mail: Redactie@profburgwijk.nl

Bewonerscommissie Zuidoost 
(samenvoeging van de bewoners-
commissies Rijndijk e.o. en Temminckstraat e.o. 
van Woningstichting Ons Doel)
Secretaris: E.C. Meyer
Professorenpad 25 - 2313 TA Leiden 
Telefoon: 071-5132155
E-mail: ec.meijer@12move.nl
Voorzitter: C. Monfils
Kanaalstraat 1 - 2313 NN Leiden
Telefoon: 512 08 59
Overige bestuursleden:
Joke Lefebre (penningmeester)
Gerrit Mets (lid)
Neel Schroef (lid)
Buurtactiviteiten Roomburg
Van Vollenhovenkade 1 
(in clubgebouw van Hockeyclub Roomburg)
Telefoon: 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.
Stichting Radius / Leidse Senioren 
Zelfstandig Zuid Oost
Professorenpad 1 - 2313 TA Leiden
Telefoon: 707 42 00
E-mail: l.koolhaas@radius.nl

Politie Bureau Zuid 
Vijf Meilaan 153b - 2321 RK Leiden
Telefoon: 0900 - 8844

De Buurt

Politie

Oud-katholieke Parochie
Parochie: pastoor drs. R. Bosma
Kerkgebouw / parochiecentrum:
Cronesteinkade 2 - 2313 GX Leiden
Telefoon: 512 40 77
R.K. Petrusparochie
Lammenschansweg 40
Pastoor J. Smith 
Herensingel 3 - 2313 JS Leiden
Telefoon: 512 19 12
Protestantse Kerk Nederland
Vredeskerk
Predikant: dr. G.J. Venema
Van Vollenhovenkade 21 - 2313 GG Leiden
Telefoon: 514 23 17

Stichting Thuiszorg Groot Rijnland
Verbeekstraat 19-21 - 2332 CA Leiden
Telefoon: 5161415
Voor wijkverpleging en gezinshulp:
uitleencentrale 
Van Vollenhovenkade 25 - 2313 GG Leiden
Telefoon: 512 18 94
Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden Holland
Boshuizerkade 44 - 2321 TT Leiden
Telefoon: 531 35 32
Verzorgingscentrum Lorentzhof
Lorentzhof 1 - 2313 GA Leiden
Telefoon: 514 95 95

Woningstichting Ons Doel
Schuttersveld 65 - 2316 ZZ Leiden
Telefoon: 522 20 25

Dienst Milieu en Beheer 
Gemeente Leiden
Sector Wijkbeheer, 
wijkteam stadsdeel Zuid
Postbus 9100 - 2300 PC Leiden
Boshuizerlaan 5 - 2321 SG Leiden
Telefoon: 516 76 15

B4Kids Peuterpalet
Oppenheimstraat 6  - 2313 JE Leiden
Telefoon: 512 48 39
B4Kids De Basisbende
Oppenheimstraat 2 - 2313 JE Leiden
Telefoon: 512 43 69
Peuterspeelzaal De Glijbaan
Burggravenlaan 17a - 2313 HM Leiden
Telefoon: 5121331
Peuterspeelzaal Olleke Bolleke
Oppenheimstraat 2 - 2313 JE Leiden
Telefoon: 513 10 61
Stichting ’t Kasteel
Buitenschoolse opvang
Sportpark Roomburg
Telefoon: 513 54 74

Bonaventuracollege
Burggravenlaan 2 - 2313 HV Leiden
Telefoon: 566 01 66
Stedelijk Gymnasium
Fruinlaan 15 - 2313 EP Leiden
Telefoon: 512 13 65
Openbare Basisschool Lorentz
Van Vollenhovenkade 19 - 2313 GG Leiden
Telefoon: 514 17 77
P.C. Basisschool Roomburg
Van Vollenhovenkade 15 - 2313 GG Leiden
Telefoon: 513 09 58
R.K. Basisschool Sint Joseph
Oppenheimstraat 8 - 2313 JE Leiden
Telefoon: 513 22 63

Speeltuin ‘de Speelschans’
Van Vollenhovenkade 22
Secretaris: Maarten Gombert
Pieter de la Courtstraat 107 - 2313 BS Leiden
Telefoon: 568 03 56
E-mail:  Natalie.Maarten@tiscali.nl

Korfbal - LKV Sporting Trigon
Zoeterwoudsesingel 50 - 2313 EK Leiden
Telefoon: 514 27 88
Tennis – TC Roomburg
Tennispark Roomburg
Telefoon: 531 67 50
RK Gymnastiek- en Volleybalverg. 
Groen-Wit
Telefoon: 514 91 27
E-mail: info@groenwit.nl
www.groen-wit.nl
Gymnastiekverg. Nieuw Brunhilde
Telefoon: 521 53 08
Web: www.nieuwbrunhilde.nl

Hockey - LHC Roomburg
Sportpark Roomburg
Postbus 11077 - 2301 EB Leiden
Telefoon: 513 22 25

Religie



We hebben er weer een nieuwe winkel bij. Van 

Harteveld opende in het leeg gekomen pand naast 

de huidige drogisterij-parfumerie-schoonheidssalon 

een winkel onder de naam Novy. Hier zijn onder meer 

huishoudelijke artikelen te koop en dit kan  een fijne 

aanvulling op de andere winkels in de wijk zijn. Een 

actiecomité van omwonenden denkt daar anders over 

en heeft stelling genomen tegen de komst van deze 

winkel. 

‘Na vertrek van de 

Lorentzschool zal in 2009 de St. Josephschool de noodlocatie van 

schoollokalen aan de Zoeterwoudsesingel overnemen.’

advertentie

Nieuwe winkel

‘De verbouwing van het clubgebouw van 

korfbalvereniging Sporting Trigon is in volle gang. 

Over enige maanden zal ook Buitenschoolse 

Opvang ‘t Kasteel hier zijn intrek nemen.’

Verbouwing 
in volle gang

Noodlocatie schoollokalen

Gouden Iefke gehuldigd

Iefke van Belkum, speel-
ster in ons gouden water-

poloteam en inwoonster 
vanonze wijk, werd door 

de wijkvereniging van 
harte gefeliciteerd met 
het geweldige succes.

Kijk voor de actualiteit op www.profburgwijk.nl


