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De plannen voor het terrein van de 

Lorentzhof worden steeds concreter. En 

het heeft er op z’n minst de schijn van 

dat diezelfde plannen in elke volgende 

versie ook steeds weer een stukje 

grootschaliger zijn geworden. Hoe dan 

ook: de bedoeling is inmiddels dat er 

voor Zorgcentrum Lorentzhof een nieuw 

gebouw van zes verdiepingen verrijst, dus 

zo’n 20 meter hoog, op de hoek van de 

Lorentzkade en de Lammenschansweg. 

Jeugdzorginstelling Ipse de Bruggen krijgt 

eveneens nieuwbouw, alsmede een af 

te schermen speelplaats die zich deels 

gaat uitstrekken over het Trigonterrein. 

Voor zelfstandig wonende senioren 

worden 97 huur- en koopappartementen 

gebouwd. De bebouwing krijgt de vorm 

van ‘blokken’ van afwisselend vier en vijf 

verdiepingen. Onder één van die blokken 

komt een halfverdiepte parkeergarage 

voor 160 auto’s; inrit aan de kade, uitrit 

aan de singel. Verder is voorzien in het 

nodige groen en een wijkservicecentrum 

(met horeca bijvoorbeeld), waar ook de 

buurtbewoners terecht kunnen.

Waardering
Afgelopen zomer konden betrokkenen 

reageren tijdens een inspraakronde. 

De zogenoemde zienswijze die de 

wijkvereniging aan de gemeente stuurde, 

opent met woorden van waardering. Zo 

stelt de vereniging vast dat “de nieuwe 

Lorentzhof voor de bewoners een grote 

vooruitgang wordt.” 

En verder...

14

Daar gaan we weer: de ‘continuing story’ van de nieuwbouwplannen voor het

terrein tussen Lammenschansweg, Lorentzhof en Zoeterwoudsesingel. 

Afgelopen zomer was er een inspraakronde. De belangrijkste kritiekpunten? 

Eén: de inrit en de uitrit van de nieuwe parkeergarage. Twee: het ontwerp, en 

dan vooral de bouwhoogte. En ten derde zit het zowel de wijkvereniging als 

een buurtcommissie niet lekker dat er een deel van het Trigonterrein aan de 

beurt zou komen. 

door Rinke Berkenbosch

Buurt in  
bezwaar
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’t Is zo voorbij. Zo denk je ‘ha de zomer 

komt er aan’, zo denk je ‘o, de herfst 

staat alweer voor de deur’. Bijkomend 

voordeel is wel dat er dan weer een 

septemberuitgave van de Wijkkrant 

aankomt. Boordevol actuele en minder 

actuele artikelen over gebeurtenissen die 

onze wijk aangaan. Zo nemen wij u mee 

naar de perikelen rond de nieuwbouw 

van de Lorentzhof. En hebben we een 

gesprek met de directeur van ROC 

over de voordelen die het nieuw te 

bouwen hypermoderne ROC-gebouw 

ons oplevert. We nemen een kijkje bij 

de paarden van de ‘kinderboerderij’ 

achter de Buis Ballotstraat. Ook het Joods 

Weeshuis staat in de belangstelling en 

niet te vergeten de RWO (Ringweg oost). 

We nemen alle laatste ontwikkelingen 

en varianten met u door. De onder 

de bewoners van de Zeemanlaan en 

omgeving gehouden enquête levert een 

permanente (kerst)boom op die in de 

kerstweken verlicht kan worden, terwijl 

het voetbal-/speelveldje op de schop 

gaat en geëgaliseerd en van nieuw gras 

voorzien zal worden. Ten slotte is er 

naast de aankondiging van Kunst over de 

Redactioneel
Zo voorbij

2

En verder: “Ook de andere functies zoals 

seniorenwoningen, de nieuwbouw voor 

Ipse de Bruggen en appartementen in 

hun huidige gebouw zien wij als een 

goede ontwikkeling. Dat geldt uiter-

aard ook voor de voorzieningen voor de 

gehele buurt die in de Lorentzhof worden 

ondergebracht.”

Bestuurslid Hanneke van der Veen be-

nadrukt graag het enthousiasme van de 

wijkvereniging: “Toen ik voor het eerst 

van de plannen hoorde, dacht ik: dat 

is een heel leuke kans voor zelfstandig 

wonende senioren. Dat je in je eigen wijk 

oud kunt worden, dat er voorzieningen 

komen, ook voor de buurt, dat het ter-

rein veel toegankelijker wordt - allemaal 

voordelen. Top. Prima. Dat ondersteunen 

we echt van harte.”

Hieperdepiep hoera? Dat ook weer niet. 

“Gaandeweg is het programma erg over-

laden geworden. Dan maar de hoogte in 

- daar komt men dan op uit”, aldus Van 

der Veen. “Het is natuurlijk ook een geld-

kwestie: minder bouwen betekent minder 

inkomsten. Maar we hebben het hier wel 

over een ‘beschermd stadsgezicht’. Een 

Lorentzhof met zes verdiepingen wordt 

een erg hoog gebouw, op die plek. En 

neem het ruimtebeslag op het Trigonter-

rein: dat stukje groen moet je koesteren, 

dat zou blijvend moeten zijn.” 

Rijksmonument
“Die status van beschermd stadsgezicht 

voor de Professoren- en Burgemeesters-

wijk kom je in de plannen en de tekenin-

gen nergens tegen”, constateert Frederike 

Bruggenkamp. Zij en Peter Lamboo vor-

men, samen met zeven andere veront-

ruste omwonenden, de Buurtcommissie 

Nieuwbouw Lorentzhof. “De zogenaamde 

Kropholler-driehoek – Petruskerk, pasto-

rie, en de woningen aan de Zeemanlaan 

en Lorentzkade daaromheen – heeft zelfs 

Vloer nog aandacht voor de aanpak van 

de meeuwenoverlast en de nieuwbouw 

bij de Lorentzschool. Kortom, als u echt 

wilt weten hoe zit met de professoren- 

en burgemeesterswijk. Lees dan de 

wijkkrant.   <

Rob Beurse, hoofdredacteur

>  Vervolg voorpagina

•  Trigonterrein moet onaangetast blijven.

Laatste Nieuws
Bezwaren 

vinden gehoor!

Het gemeentebestuur heeft geluisterd naar de 

buurt en de wijkvereniging, zo bleek vorige week.

• Maximale hoogte ‘hoogteaccent’ hoek 

 Lorenzkade-Lammenschansweg wordt 16 meter

•  In- en uitrit parkeergarage komt op deze hoek;

•  Parkeergarage mag slechts 2 meter opschuiven 

 richting Zoeterwoudsesingel;

•  Vlonders in water bij zorgcentrum mogen niet  

 verschuiven richting deze singel;

•  Extra brug Lorentzkade is geschrapt, steiger-

 partij wordt aangepast;

•  Aan straatkant Lorentzkade wordt gebouw 

 maximaal 13,5 meter;

•  Extra restaurant aan Lammenschansweg is 

 geschrapt.
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Opening culturele wijkseizoen
Op 29 augustus vierden we met ruim de 

helft van alle wijkvrijwilligers zo’n beetje 

de laatste dag van de zomer. Altijd weer 

een genot om al die mensen, in al hun 

verscheidenheid, te zien genieten. De 

wijk geniet het hele jaar van hen.

In mijn slottoespraakje blikte ik vooruit 

op het komende half jaar. Het voelde 

als de opening van het nieuwe cultu-

rele wijkseizoen. Eerst, in september, 

voetbaltoernooi burgerbal, daarna, begin 

november, open podium voor amateur-

musici in de Vredeskerk, vervolgens 

Kunst over de Vloer, twee weken later, en 

in december natuurlijk de kerstviering in 

de Zeemanlaan.

Er is een geheel nieuwe club bewoners 

met het grootse project Kunst over de 

Vloer aan de slag. Dat is bewonderens-

waardig, want het is een omvangrijk 

project. Het is vooral ook een enorme 

opluchting dat dit initiatief doorgaat, 

want dat was niet vanzelfsprekend. We 

hebben hiermee in de stad een naam 

hoog te houden.

In de komende tijd zullen we de vol-

gende fase van de planvorming Ringweg 

Oost actief meemaken. Het gaat dan 

vooral om de vraag: wat gaat dit met 

de wijk doen, wat betekent het voor 

verkeersstromen en voor straten die 

uitkomen op de Kanaalweg? Het zou mij 

niet verbazen als dit project onderwerp 

van verkiezingsdebat wordt. Immers: in 

maart 2010 gaan we stemmen voor een 

nieuwe gemeenteraad. De wijkvereniging 

zal dit belangrijke politieke moment niet 

geruisloos laten passeren.

Als ik terugblik, denk 

ik aan Koninginnedag. 

De dag die zo zonnig 

en gesmeerd begon en 

zo in mineur eindigde. 

Terwijl ik zelf op de 

boot naar Engeland zat, 

hoorde ik van de aan-

slag. Na rijp beraad, de 

sfeer goed aanvoelend, 

besloot het organisatie-

comité niet te stoppen, 

maar op een bescheiden 

niveau door te gaan, 

zonder live muziek, maar wel als plek om 

bij elkaar te blijven en de belevenissen 

van de dag met elkaar te delen. Typisch 

onze wijk.   <

de status van Rijksmonument”, zegt 

Lamboo, stedenbouwkundige van huis 

uit. “De bebouwing aan de Lorentzkade 

zoals die nu ontworpen is, past helemaal 

niet bij dat Rijksmonumentale karakter. 

Dat harmonieert niet. Een dissonant: 

qua uitstraling, qua maat en schaal, qua 

hoogte in verhouding tot de hoogte van 

de bestaande bebouwing aan de Lorentz-

kade er pal tegenover.”

Nee, de buurtcommissie vindt het 

huidige ontwerp, zoals Lamboo het 

diplomatiek formuleert: “onvoldoende 

doordacht”. Stedenbouwkundig en archi-

tectonisch zou daar heel wat mooiers van 

te maken zijn. Dat is, kort samengevat, 

punt één in de topdrie van kritiekpunten. 

Punt twee is, net als voor de wijkvereni-

ging, de aantasting van het Trigonterrein. 

Vroeger, toen de Leidse lakenindustrie 

fl oreerde, was dit een zogenoemd raam-

veld. Daar waren er wel meer van in 

Leiden, maar het Trigonterrein is als 

enige in de loop der tijd gevrijwaard 

gebleven van bebouwing. Lamboo: “Het 

terrein heeft een historische betekenis. 

Het is een ruimtelijke eenheid, duidelijk 

onderscheiden van zijn omgeving. Een 

open ruimte, waar je niet moet gaan bou-

wen. Dat zou een precedent scheppen. 

Voor je het weet is er een voorstel om 

van de rest een villawijkje te maken. Daar 

kan je veel aan verdienen, en geld schijnt 

tegenwoordig alles te heiligen.”

Belangrijk punt voor de buurtcommis-

sie is voorts: het parkeren! Het bezwaar 

geldt niet zozeer de parkeergarage zelf, 

met haar 160 parkeerplekken. De pijn zit 

eerder in de inrit aan de Lorentzkade en 

– vooral – de uitrit aan de Zoeterwoudse-

singel, via een doorgangetje van 6 meter 

breed met woonhuizen aan weerszijden. 

Daar zouden straks dagelijks vele tiental-

len auto’s doorheen moeten. “Terwijl de 

situatie daar nu, met de toegang naar een 

parkeerplaatsje voor hooguit 35 auto’s, al 

lastig is”, vindt Bruggenkamp. “Wij willen 

terug naar de oorspronkelijke keuze: inrit 

en uitrit aan de Lammenschansweg. Veel 

logischer. Dat is een brede weg, die toch 

al heringericht moet worden vanwege 

de RijnGouwelijn. Dat valt heel goed te 

combineren met het ontsluiten van die 

parkeergarage.”

Besluit gemeenteraad?
Eind september buigt de gemeenteraad 

zich over de zaak. De wijkvereniging 

wacht de besluitvorming af, in de hoop 

dat er ten minste aan de bouwhoogte 

en de aantasting van het Trigonterrein 

nog wat te verhapstukken valt. “Het zou 

prettig zijn als het in elk geval op deze 

punten een tandje minder zou kunnen,” 

zegt Hanneke van der Veen,“maar we 

willen hoe dan ook graag op samenwer-

kende voet verder gaan.”

De wens van de buurtcommissie is 

intussen dat de gemeenteraad voor de 

locatie Lorentzhof als onderdeel van het 

nog vast te stellen bestemmingsplan de 

besluitvorming opschort – “een half jaar-

tje of zo” – zodat er nog eens opnieuw 

naar de plannen gekeken kan worden, en 

ditmaal graag in goed overleg. “Wij zijn 

helemaal niet voor vijanddenken, of voor 

emotioneel gedoe en stemmingmakerij. 

We hebben gewoon hele inhoudelijke 

punten”, zegt Frederike Bruggenkamp.

De gewenste uitkomst van de besluit-

vorming in de gemeenteraad is daarmee 

duidelijk. Maar zal het straks inderdaad 

ook daarop uitdraaien? “Tja,” zegt Peter 

Lamboo, “dat is politiek. Dan weet je het 

nooit. Dat is geen logisch vak.”

En als de uitkomst nu eens is dat de 

gemeenteraad vindt dat hetgeen thans is 

ingetekend toch maar zo gebouwd moet 

worden? Lamboo: “Als ik dan zelf ook 

eens een politiek antwoord mag geven: 

dan gaan wij ons beraden op volgende 

stappen. Bedenkingen bij de provincie in-

brengen, naar de Raad van State, je kunt 

proberen op een ander niveau je recht te 

halen. Daar moeten we nog maar eens 

naar kijken als het zo ver zou komen.”

Of misschien gewoon je verlies nemen? 

Lamboo: “Het erbij laten zitten? Nee, dat 

doen we niet.” Bruggenkamp: “Absoluut 

niet!”   <
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DINSDAG, VRIJDAG 
EN ZATERDAG

Hoek Lammeschansweg / Koninginnelaan

Voor al uw groenten 
en fruit

Wij verzorgen ook fruit bij:
Kinderdagverblijven, op 

basisscholen en op het werk

Kijk op www.olyerhoekgroenteenfruit.nl
telefoon: 06  - 53 682 282
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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.

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

Zeemanlaan 22
2313 SZ Leiden
Tel. 071-5123577

voor hem en haar

Op dinsdag HEREN knippen 65+
€ 15,00

Maandag en woensdag gesloten
www.jacqueline-haarmode.nl

advocaat in de buurt?

persoonlijke rechtshulp voor een redelijke prijs

Mr. A. Hoekstra-Wagemans

advocaat

meijerskade 13
2313 EG leiden

tel: 071 - 514 77 41
fax: 071 - 514 86 95

mr.hoekstra@hetnet.nl
www.meesterhoekstra.nl



De inmiddels tot bijna traditie verheven 

vrijwilligersdag was ook dit jaar zeer suc-

cesvol. Bijna driekwart van onze vrijwil-

ligers liet zich die middag verwennen 

door het bestuur. Het hele jaar staan  onze 

vrijwilligers klaar voor onze wijkvereni-

ging op 29 augustus stond het bestuur 

voor hen klaar.

Een dag van louter hoogte punten. Het 

begon al meteen erg hoog met de beklim-

ming van de St. Petruskerk. Aan het adem-

benemende uitzicht was een fotowedstrijd 

verbonden. De beste foto, genomen vanuit 

de galmgaten van de St. Petruskerk wordt 

in het kerstnummer van de Wijkkrant 

gepubliceerd. Het volgende hoogtepunt, 

los van de gezelligheid, de ontmoetingen, 

de drankjes en de hapjes, was de buiten-

gewoon goed verzorgde barbecue, salades 

en dergelijke. Top!

Tenslotte was er het ‘jeu de boulen’ om 

de vrijwilligersbokaal. Een zeer sportief 

hoogtepunt. Er werd met zeer vee inzet 

gestreden. Winnares: Gertruud Wesselingh.

Met dank aan Radius en onze sponsors: 

Keurslagerij Nozeman, Weydeland kaas-

speciaalzaak en Broodje met...   <

Vrijwilligersdag 2009 

Stuur je foto voor 10 oktober
 in een zo hoog mogelijke 

resolutie (max 5 Mb) 
naar: redactie@profburgwijk.nl 

met als onderwerp: fotowedstrijd

door Rob Beurse

Hoogtepunt op alle fronten

de wijkkrant   september 2009
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door Thomas van Duin

‘Knap en lichtvoetig’
Het openingsfeest was spectaculair. Alle 

kinderen in rood en wit, de schoolkleu-

ren. Het Lorentzlied zingend, vulden zij 

het grote schoolplein, voordat de officiële 

opening werd verricht. Het gebouw 

is genomineerd voor de prestigieuze 

architectuurprijs BNA. Uit het jury-rap-

port: “Deze basisschool maakt de jury 

blij. Nogal eens wordt in de scholenbouw 

naar te veel en te complex gestreefd, 

waardoor onrust ontstaat. De Lorentz-

school is een gedistingeerd, compact, 

knap en lichtvoetig schoolgebouw, met 

een beproefd concept: de klaslokalen en 

gangen zijn rondom de gymzaal met in-

stallaties gedrapeerd. Binnen dat concept 

hebben de architecten gezorgd voor de 

juiste schaalgeving, een prestatie bij een 

schoolgebouw voor 900 leerlingen, voor 

stilte, openheid en ruimte. Onderbouw, 

middenbouw en bovenbouw hebben 

eigen entrees en eigen verdiepingen. De 

kleinste kinderen hebben zelfs drie in-

gangen, die naar een eigen ‘wijk’ van vier 

lokalen met een herkenbare kleurstelling 

leiden. De gangen zijn royaal en voorzien 

van daglicht. Deze kunnen bij het leren 

Nieuwe Lorentzschool 
oogst lof en kritiek

betrokken worden door grote glazen 

schuifwanden in de lokalen.”

‘Mijn woongenot is aanzienlijk 
gedaald’
Van de buren, bewoners aan de Burg-

gravenlaan, klinken inmiddels, naast 

waardering, ook de eerste ergernissen, 

vooral over geluidsoverlast. “Het zicht 

op de nieuwbouw is ondanks het enorme 

formaat een hele verbetering in verge-

lijking met die op de oudbouw”, zegt 

Edward Pietersz uit de Asserstraat. “En 

vooral het ontbreken van de geplande 

appartementsgebouwen geeft een prettig 

woongenot en uitzicht!”

Op 15 mei 2009 opende de geheel vernieuwde Lorentzschool met een 
groot feest haar deuren. Op deze dag werd ook het fraaie boek over 
de zestigjarige geschiedenis van de school gepresenteerd.
En: de nieuwe school is genomineerd voor de landelijke architectuur-
prijs BNA gebouw van het jaar. Tegelijk komt er kritiek uit de buurt 
over geluidsoverlast.
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Bertien Dorrepaal van de Burggravenlaan 

is kritischer: “Tot 1 januari was het hek 

tussen de tuinen en de groenstrook on-

zichtbaar door klimop, groen en struiken, 

maar daarna is dit groen stelselmatig 

gesloopt door de schooljeugd en is er 

van een groene geluidsbuff er, een belofte 

van de gemeente, nauwelijks nog sprake. 

Dit is des te erger, omdat het speelplein 

direct achter de tuinen ligt. Het zou 

buiten schooltijd afgesloten worden, een 

belofte van de gemeente, maar het is nu 

van 4 kanten toegankelijk, wordt door 

fi etsers als doorgang naar de sportvelden 

gebruikt en bevat een grote ronde bete-

gelde speelkuil, die gebruikt wordt voor 

alles wat rijdt. Wij moeten er niet aan 

denken, dat er straks nog appartementen 

bijkomen, dan wordt de geluidsweerkaat-

sing nog erger en dan kun je hier alleen 

nog maar wonen als je overdag werkt of 

weg bent.”

Bewoonster Loes Coppieters vult aan: 

“Mijn woongenot is aanzienlijk gedaald. 

Wij willen in ieder geval na schooltijd en 

in de weekends graag rustig in onze tuin 

kunnen zitten. Nu ga ik met visite naar 

binnen. Volgens mij zijn er fouten ge-

maakt en is er geen rekening gehouden 

met deze overlast. Kan het schoolplein 

niet worden afgesloten na schooltijd?”

Gymzaal of appartementen?
Of de gemeente Leiden het plan voor de 

twee appartementencomplexen naast de 

school doorzet, is nog steeds niet be-

kend. Ook is nog steeds onduidelijk of er 

een extra gymzaal zal komen. Hier heeft, 

in navolging van de wijkvereniging en 

de medezeggenschapsraad van de 

school, nu ook de gemeenteraad op 

aangedrongen. Ondertussen zijn op het 

braakliggend terrein naast de school 

zes noodlokalen geplaatst. Deze zijn 

bestemd voor leerlingen van de basis-

school Roomburg, verderop aan de Van 

Vollenhovenkade, die momenteel wordt 

verbouwd.    <

• Ook de derde basisschool in de wijk, Roomburg, ondergaat een 

   vernieuwing: er wordt een deel aangebouwd.

advertentie
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door Maaike Verschuren

Volgens Henk Feunekes, directeur 

Community College Leiden (CCL 

bv wat een 100% dochter van ROC 

Leiden is), is een nieuw schoolgebouw 

voor de leerlingen hard nodig. De 

oude gebouwen voldoen niet meer 

aan de eisen van de moderne tijd. 

“Er zijn geen speciale plekken waar 

leerlingen in groepjes of zelfstandig 

kunnen werken. Dat is wel nodig in het 

competentiegerichte onderwijs waar we 

mee bezig zijn.” 

Op de school worden de MBO-

opleidingen op alle niveaus gegeven. 

Leerlingen die een VMBO-t (vroeger 

Mavo) diploma hebben, volgen meestal 

niveau 4, het hoogste niveau van het 

MBO. Een deel van hen vervolgt zijn 

opleiding aan het HBO. De overige 

niveaus zijn beroepsgerichter,  dat 

wil zeggen dat deze leerlingen veel 

praktijkervaring op moeten doen. En 

daar gaan de wijkbewoners, als het aan 

Feunekes ligt, ook van profiteren. 

Plus
“Onderin het gebouw komt onder meer 

een Plus-supermarkt. Deze is voor ieder-

een toegankelijk en zal worden gerund 

door onze leerlingen van de opleiding 

‘We willen de stad meer 
allure geven’
Verborgen achter station Lammenschans had menig wijkbewoner 

het ROC Leiden nog nooit gezien. De gebouwen zijn laag en staan 

een eind van de Lammenschansweg af, zodat alleen de toestroom 

van honderden leerlingen in de ochtend en de frietkraam bij het 

station het bestaan van de school verraden. Maar nu kan niemand 

er meer omheen. Het ROC Leiden krijgt een nieuw gebouw. Met vijf 

grote ‘torens’ gaat de school “de stad meer allure geven” en “iets 

toevoegen aan de stad en de wijk”. 

ROC-torens verrijzen achter station Lammenschans

• Artist Impressions nieuwbouw Lammenschanspark van Rau architecten

• Henk Feunekes, directeur Community 

   College Leiden
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Handel. Die kunnen zo praktijkervaring 

op doen. Ook komt er een fitness-

centrum, waar de opleiding Sport en 

Beweging een en ander kan regelen. Er is 

een ondergrondse parkeergarage, waar 

veel parkeerplek is voor reizigers die bij 

het stationnetje Leiden Lammenschans 

op de trein of Rijn Gouwe Lijn willen 

stappen.”

Vertraging
De plaats waar het nieuwe ROC komt te 

staan is dicht bij de Lammenschansweg 

en dat is niet voor niets. “We willen 

zichtbaar zijn”, zegt Feunekes. “Vanaf 

2001 zijn we al met de plannen bezig. 

Het paste in eerste instantie niet in het 

bestemmingsplan van de gemeente – dat 

dateert uit 1963.” 

Door allerlei procedures bleek al snel 

dat de planning – het gebouw zou dit 

jaar opgeleverd worden – niet gehaald 

zou worden. Ook werd er asbest in de 

grond gevonden, afkomstig van het dak 

van een dekenfabriek die vroeger op die 

plaats stond. Het verwijderen leverde 

nog eens extra vertraging op. 

Vorig jaar is de bouw dan echt begon-

nen. Het heien kan niemand in de wijk 

ontgaan zijn. “Zelf werk ik er natuurlijk 

vlakbij, in het kantoorgebouw naast de 

nieuwbouw. Na een tijdje hadden wij het 

ook wel gehad met het lawaai. Ik kan me 

voorstellen dat de wijkbewoners datzelf-

de gevoel hadden. Zeker voor mensen 

die thuis hun brood moeten verdienen 

ben ik blij dat het heien afgelopen is.” 

Maar nu de betonnen kolossen er 

staan is het helaas nog geen tijd voor 

geluidsvrij bouwen. Er komt nog meer. 

Vlinderen
Vanaf september gaan de bouwvakkers 

aan de slag met de vloeren. ‘s Morgens 

wordt het beton gestort, dat later 

– maar wel op dezelfde dag – glad 

moet worden gemaakt. “Dat doen ze 

met een vlindermachine, een soort 

schuurmachine voor vloeren (vlinderen). 

Dat vlinderen moet gebeuren als het 

beton wel is opgedroogd maar nog niet 

helemaal uitgehard.” 

Als met het storten wordt begonnen 

in september kan het vlinderen 

waarschijnlijk ‘s middags gebeuren. 

Maar hoe kouder het wordt buiten, hoe 

langer het duurt voordat het beton is 

uitgehard. “Dan kan het dus zo zijn dat 

het vlinderen ‘s nachts wordt gedaan.” 

Geluidsoverlast
Hoeveel geluidsoverlast dit gaat 

geven is niet helemaal duidelijk. Wel 

kan Feunekes zeggen dat het “niet te 

vergelijken is” met het lawaai van het 

heien. “Alleen in de straat vlak achter 

het station is misschien iets te horen, 

vooral als we bij de hogere verdiepingen 

aan zijn gekomen. Het ligt ook aan de 

windrichting. En de bouwplaats is 

‘s avonds en ‘s nachts verlicht.” 

Verder kunnen buurtbewoners ook 

rekenen op meer bouwverkeer op de 

Lammenschansweg en de Kanaalweg. 

Als alles volgens plan verloopt, kan in 

2011 het nieuwe schooljaar beginnen 

in de nieuwbouw. Feunekes heeft er alle 

vertrouwen in dat het gaat lukken. Hij 

hoopt dat het vernieuwde ROC gebouw 

het begin is van een verandering in het 

Lammenschanspark. Er zijn al plannen 

voor starters- en studentenwoningen 

op het terrein. “We hopen dat het 

een aantrekkelijk gebied wordt met 

meer voorzieningen waar ook de 

buurtbewoners van kunnen profiteren.”

<

• Henk Feunekes: “Als alles volgens plan 

verloopt, kan in 2011 het nieuwe schooljaar 

beginnen in de nieuwbouw.”

Buurtbelangenvereniging tegen ROC 

Lammenschans, zo heette het actie-

comité dat zich met hand en tand 

verzette tegen de nieuwbouw van het 

ROC. “Niet tegen de nieuwbouw zelf”, 

preciseerde voormalig voorzitter van 

het actiecomité Marianne Oosterop, 

“maar tegen de bouw op die plek, zo 

vlak tegen andere bebouwingen aan zo-

als de Melchior Treublaan. En dat terwijl 

er ruimte genoeg was op het enorme 

terrein dat toentertijd aan het ROC 

behoorde. Maar ja, soms loopt het nu 

eenmaal niet zoals je graag zou willen.”

Er bleek geen houden aan en het actie-

comité besloot zich bij gebrek aan de 

mogelijkheid om haar doelstelling te 

halen, op te heffen. Eén van de vragen 

waar indertijd maar geen duidelijk 

antwoord op kwam was: Hoe hoog is nu 

eigenlijk 45 meter. Hoeveel last heb je 

daarvan. Hoe massief is die confronta-

tie? Nu staat het skelet er en Marianne 

is gematigd optimistisch. “Het is nu 

zomer en ik moet zeggen dat door het 

vele groen op de Melchior Treublaan de 

nieuwbouw tamelijk goed wordt geca-

moufleerd. Ik vind het minder erg dan 

dat ik verwacht had. Maar hoe dat van 

de winter is, als de bomen kaal zijn...?”

De komst van een supermarkt in combi-

natie met de enorme gratis parkeer-

kelder heeft wel positieve aspecten, 

vindt ze. “Kijk, ik zit er niet op te wach-

ten, maar voor de wat minder mobiele 

mensen uit de buurt kan het door de 

goede parkeermogelijkheden een verbe-

tering betekenen.”

Het gebouw zelf vindt ze, hoe kolossaal 

ook, “prachtig, het staat alleen op de 

verkeerde plek”.

Marianne 
Oosterop: 

‘Prachtig 
gebouw, het 
staat alleen op 
de verkeerde 
plek’

9
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Schateiland is gespecialiseerd in teamdagen

Schateiland richt zich op het gebruiken van talenten 

Schateiland combineert leren met plezier

op een bijzondere locatie bij Leiden

… en vindt schatten samen met u! 

KOM NAAR SCHATEILAND

Wilt u meer weten? 
Bel 06 33834091 of kijk op www.schateiland.com

SCHATEILAND COMBINEERT TRAINING EN TEAMONTWIKKELING MET EEN BELEVENIS DIE U NIET SNEL VERGEET.
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In 1991 is Post-Kantoor-Shop van Zelm 

vanuit de Cobetstraat naar de huidige 

locatie verhuisd. In de winkel was een 

eigen loket ingericht, waar je ook voor 

alles van de Giro terecht kon. Jammer 

genoeg verdwenen in 2001 de geld-

activiteiten. Gelukkig bleven de post-

handelingen over, zodat je in de Van 

‘t Hoff straat terecht kunt om bijvoorbeeld 

postzegels en strippenkaarten te kopen, 

pakjes te verzenden, of aangetekende 

stukken af te geven.

Voor de buurtbewoners is de mogelijk-

heid om fotokopieën te maken belang-

rijk. Veel mensen komen langs om zoals 

iemand het noemde even te ‘Xeroxen’.

Shop
Zoals de naam aangeeft heeft mevrouw 

Van Zelm ook een shop, een winkel. 

“Wij hebben hier een ruim assortiment 

kantoorartikelen en een uitgebreide          

collectie tijdschriften te koop. Ook 

hebben we de boeken top 50 in voor-

raad. En als je speelgoed zoekt kun je 

ook bij ons terecht.”

Een buurtgebonden winkel vraagt een 

speciale strategie om te overleven, want 

er is veel concurrentie van grote zaken 

uit de binnenstad. De winkels in de 

Professorenwijk passen onderling goed 

op dat ze elkaar niet het eten uit de 

mond stoten. Ook is het van belang dat 

kwaliteit hoog in het vaandel staat. 

Exclusieve artikelen vormen een speciale 

trekpleister. “Ik ga twee maal per jaar 

gaat naar Italië,” zegt mevrouw Van Zelm, 

“om tassen, shawls en ceintuurs in te 

kopen. Maar we bezoeken ook Duitse 

beurzen. Dit kost natuurlijk veel tijd 

maar geeft ook voldoening en je kunt je 

er mee profi leren. Zo legden we bijvoor-

beeld contact met een bronsgieter in 

Aken. Daardoor is ons aanbod met prach-

tige bronzen beelden uitgebreid.”

Sociaal
De shop is niet alleen een zakelijk 

belang. De sociale functie voor onze 

buurt moet niet onderschat worden. 

Veel mensen maken even een praatje, 

en informeel wordt zelfs over een aantal 

ouderen gewaakt. Sommigen lopen dan 

ook even binnen om te waarschuwen dat 

ze een paar dagen van huis zullen zijn.

Voor de toekomst wordt getracht het 

aanbod te verbreden. Zo komt er in het 

najaar een kleurenkopieerapparaat.

In onze buurt zijn veel scholen. Er is 

zelfs een megacomplex in aanbouw. De 

leerkrachten maar ook veel leerlingen 

hebben behoeften aan bankdiensten. 

Daarom is er  een verzoek ingediend om 

ING activiteiten in de Van ‘t Hoff straat te 

vestigen. 

Op deze wijze probeert mevrouw Van 

Zelm met haar medewerksters de service 

aan de wijk ook in de toekomst nog beter 

te maken.    <

door Alfred Dernison

Dat is even schrikken. Ga je in de Breestraat naar het Postkantoor, 
is dat kantoor zo maar gesloten. De plaats van de pinautomaten 
is afgedekt met planken. Aan de gevel, als herinnering aan betere 
tijden, een vlek in het Postblauw. Alleen een oranje brievenbus is 
gebleven. Voor de bewoners van onze wijk is er een troost. In de 
Van ‘t Hoff straat hebben wij een eigen postkantoor. 
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Het Postkantoor van de Professoren/Burgemeesterswijk

Een buurtgebonden winkel 
met service hoog in het vaandel



12
kijk ook eens op www.profburgwijk.nl

door Frans Hoek

Over de ringweg Oost worden regelmatig 

‘ateliers’ gehouden. In theorie hebben ver-

tegenwoordigers van wijkorganisaties in-

spraak tijdens deze bijeenkomsten, maar 

praktisch blijkt het resultaat – meestal 

door tussenkomst van de politiek – nihil 

en mogen we per saldo alleen kennisne-

men van de voortgang van de plannen.

Ook afgelopen maanden zijn er weer 

bijeenkomsten gehouden om de stand 

van zaken te vernemen. Tijdens de ver-

gadering over het ringweg Oost gedeelte 

dat langs onze wijk loopt, de Kanaalweg, 

hebben de wijkorganisaties, waaronder 

vooral de actiegroep Kanaalweg, uitvoe-

rig hun ongenoegen geuit over de zeer 

beperkte mate van inspraak. Overigens 

zonder resultaat.

Wat is momenteel de stand 
van zaken? 
De ringweg Oostplannen die voor onze 

wijk van belang zijn worden behandeld 

in de volgorde vanaf het Lammenschans-

plein naar de Hoge Rijndijk. Omdat dit 

gedetailleerd is en misschien slaapver-

wekkend is het handig om een kaart van 

Leiden bij de hand te houden om een en 

ander op de voet te volgen. 

Voor het Lammenschansplein zijn nog 

geen plannen. Afhankelijk van de komst 

van de Rijnlandroute (een weg tussen de 

A4 en de A44 aan de zuidkant van Leiden) 

en de eventuele komst van een industrie-

park in de Oostvlietpolder zou de Euro-

paweg in zijn huidige functie wel eens 

helemaal kunnen komen te vervallen.

Het Lammenschanspark wordt verbonden 

met het nieuwe ROC, waardoor er veel 

meer verkeer van die uitgang naar de 

Kanaalweg gebruik gaat maken. Daarom 

is daar een VRI (verkeersregelinstallatie) 

gepland voor als het ROC klaar is.

Oplossing spoorwegovergang
Voor de gelijkvloerse spoorwegovergang 

is een oplossing gevonden. Er is rijkssub-

sidie voor een tunnelbak onder het spoor 

door. Treinen, fietsers en voetgangers 

kunnen op maaiveldniveau naar de over-

kant van het Rijn-Schiekanaal en auto’s en 

fietsers op de Kanaalweg kunnen onder 

het spoor door. Het grote voordeel is, dat 

daar geen files meer zullen ontstaan. Om-

dat elk voordeel zijn nadeel heeft wordt 

de toegang vanuit de Melchior Treublaan 

naar de Kanaalweg afgesloten omdat de 

tunnelbak daar nog loopt. Er is rekening 

gehouden met een eventuele verdubbe-

ling van de spoorbaan aan de Noordkant.

Volgens het oorspronkelijke plan wordt 

het zo, dat men de Lorentzkade kan 

inrijden komende vanaf de Hoge Rijndijk. 

Vanaf de Lorentzkade kan alleen rechtsaf 

worden afgeslagen richting Lammen-

schansplein. Maar mogelijk komt dat plan 

als gevolg van onze bijdragen te verval-

len en blijft verkeer in alle richtingen 

mogelijk. Tellingen wijzen namelijk uit 

dat daar nu vrijwel geen verkeersdruk van 

betekenis is.

Julius Ceasarbrug
De huidige situatie bij de Julius Ceasar-

brug is, onder meer vanwege de steile af-

rit, letterlijk levensgevaarlijk. Er zijn twee 

varianten bedacht om dit te verbeteren: 

In de eerste variant wordt de rijbaan van 

de Kanaalweg langs het water 4,47 meter 

landinwaarts gelegd. Daarnaast komt een 

ruime vluchtheuvel en dan pas de tweede 

weghelft. De verkeerslichten blijven. Dit 

is een goede oplossing van het probleem 

omdat de helling vanaf de Julius Ceasar-

brug in deze variant veel minder steil 

wordt. Ook hier is er een nadeel: er gaan 

wel heel veel bomen sneuvelen en de weg 

komt uiteindelijk maar ca. 3 meter van 

de ventweg te lopen. Er is dan nog net 

ruimte over voor één rij bomen.

Alternatief is een tunnelbak, net zoals die 

bij het spoor. Nadeel daarvan is dat door 

de lengte van die bak de toegang tot het 

Van Vollenhovenplein moet worden afge-

sloten. Hoewel deze tweede oplossing de 

voorkeur heeft is daarvoor nog geen geld 

beschikbaar.

Kruispunt Roomburgerlaan
Het kruispunt Roomburgerlaan wordt 

verheven tot een volwaardig kruispunt. 

Ringweg Oost

De voortgang en 
de verwachting

Ook op ringweg Oost is het AHMAS 
beginsel van toepassing (alles hangt 
met alles samen). Even terug in de 
herinnering halen: We hebben twee jaar 
terug een referendum gehouden met als 
onderwerp de vraag of wij als bevolking 
een Rijn Gouwe Lijn dwars door de stad 
wilden hebben. Het antwoord was een 
duidelijk NEE. Desondanks heeft het 
bestuur van Leiden besloten om door te 
gaan, zij het dan dat de RGL in plaats van 
door de Breestraat nu via de Hooigracht 
/ Langegracht wordt geleid. Omdat 
daarmee de momenteel belangrijkste 
verkeersader door het centrum 
afgesloten wordt is een list nodig. Die 
gaat gevonden worden in de vorm van 
een ringweg Oost.
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 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

www.schoonheidssalon-delatete.nl

Bij schoonheidssalon de la Tête bent u in goede handen!

Op de Kanaalweg komt vanaf beide rich-

tingen een extra opstelstrook. Vanaf de 

Roomburgerlaan komen er opstelstroken 

voor links- en rechtsaf. Dit betekent 

uiteraard dat hier de ventweg richting 

Lammenschansplein moet worden 

afgesloten. Hoe de Roomburgerlaan er 

verderop in de wijk uit komt te zien is 

onduidelijk. Nu is deze met opzet heel 

erg verkeersonvriendelijk. Ook ontstaat 

er zo een ongewenste doorgaande route 

Zoeterwoudesingel, Fruinlaan (met een 

school) en de Roomburgerlaan. 

Voor het laatste stuk naar 
de Hoge Rijndijk bestaan drie 
varianten:
Voor de Basisvariant moeten er twee 

huizen worden gesloopt aan de overkant 

van de Hoge Rijndijk om ruimte te maken 

voor een nieuwe, gelijkvloerse brug; dit 

was altijd al het plan. Op die brug komt 

er één rijbaan naar het Industrieterrein 

De Waard. Naar de Kanaalweg komen er 

drie opstelstroken voor elke richting. Er 

is geen ruimte voor fi etsers op de nieuwe 

brug. Die moeten maar gebruik maken 

van de bestaande fi etsersbrug aan het 

Jaagpad.

Op de Kanaalweg komen er richting Hoge 

Rijndijk, direct na het kruispunt Room-

burgerlaan, twee opstelstroken, één voor 

rechtdoor en linksaf en één voor rechtsaf. 

Vanaf het begin van het kruispunt Room-

burgerlaan is de Kanaalweg dus 3-baans! 

Ter hoogte van de Hartmanstraat wordt 

de baan rechtdoor en linksaf nogmaals 

gesplitst in twee banen, waardoor we 

daar dus een vierbaansweg krijgen. Ik 

herinner me nog goed dat wethouder 

John Steeg ons met de hand op het hart 

verzekerde dat de Kanaalweg 2-baans 

zou blijven! Ook de Hoge Rijndijk wordt 

ter hoogte van de De Goejestraat vier-

baans. Voor de volledigheid: er komt een 

fi etsersbrug naast de Wilhelminabrug 

omdat er op die brug ook vier banen 

nodig zijn...

Bij variant twee hoopt men het geld te 

kunnen vinden om nog vier huizen aan 

de Hoge Rijndijk te onteigenen en te ver-

wijderen. Hierdoor komt er ruimte om de 

brug over de Nieuwe Rijn uit te breiden 

met fi etspaden. Voor de fi etsers wordt 

een oversteekplaats gecreëerd over de 

Hoge Rijndijk. Hierdoor kan het verkeer 

vanaf de Kanaalweg niet meer linksaf 

slaan naar het centrum. Dat betekent dat 

er een hele opstelstrook op de Kanaalweg 

vervalt en er minder bomen hoeven te 

sneuvelen.

Variant drie lijkt op variant twee, maar 

dan wordt er voor de fi etsers een apart 

tunneltje onder de Hoge Rijndijk aange-

legd. Het verkeer op de Kanaalweg mag 

nog steeds niet naar het centrum afslaan.

Bomen
Welke variant van de plannen ook wordt 

gerealiseerd, in elk geval zullen er een he-

leboel volwassen bomen sneuvelen. Heel 

misschien zijn ze te verplaatsen, maar 

men is niet positief over de slagingskans. 

Omdat in Leiden zoiets als een herplan-

tingsplicht bestaat heeft men bedacht dat 

de stopplaatsen langs de Kanaalweg wel 

opgeheven kunnen worden. Dat was voor-

schrift voor een provinciale weg, maar het 

wordt nu een stadsweg. Alle stopplaatsen 

zullen worden opgeheven en beplant 

met bomen. Op zich een goed idee, maar 

op onze zeer duidelijke melding dat de 

tennisbaan op dat moment geen laad- en 

losmogelijkheid meer heeft, werd door de 

gemeente niet gereageerd.    <

advertentie
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Het zal zo’n 10 jaar geleden zijn dat Star 

er zijn bloemenveldje had. Je kocht er 

als wijkbewoner je bloemen vers van het 

land. Maar Star hield er mee op en het 

terrein kwam via een vriendin – die er 

haar paarden onderbracht – in handen 

van Paula en haar gezin. Het stuk grond 

dat zo’n 1000 m2 groot is word nu voor 

de helft gebruikt door de ’kinderboerde-

rij’.

Houd je van dieren, ga dan eens kijken, 

want het is geweldig om de drie prach-

tige paarden: Hylke een Friese merrie, 

haar veulen Argo en de Hackney Fred,  en 

de geiten te bewonderen. Daarbij is het 

ook een heerlijke ervaring om te zien hoe 

liefdevol ze verzorgd worden.

Mishandeling
“We hebben veel aanloop van kinderen 

maar ook van volwassenen hier uit de 

buurt”, zegt Paula, “en de reacties zijn 

altijd positief.” Voor Paula, de dochters 

Diane en Sussan en haar man Theo is het 

een leuke hobby. “Toch heerlijk als je zo 

met dieren bezig kunt zijn. Als je ze zo’n 

fijne tijd kunt bezorgen”

Maar zo’n fijne tijd was het niet altijd.

“Toen we Hylke op 29 december 2008 

kochten was ze 23 jaar en zwanger. 

Iedereen gelukkig”, vertelt Paula. “Maar 

toen gebeurde er iets waar een normale

dierenliefhebber geen rekening mee 

houdt: Hylke werd op een nacht in 

februari, zo zwanger als ze was, ernstig 

mishandeld. Ze had striemen en wonden 

van de slagen die ze gekregen had over 

haar hele lichaam.”

Aangifte doen vond de politie, volgens 

Paula, niet nodig omdat het moeilijk te 

bewijzen was.

De maanden verstreken en als kameraad 

voor Hylke werd Fred ( de Hackney) 

gekocht en werd Argo geboren.

“Veel bekijks van ouders en kinderen uit 

de buurt die de zwangerschap natuur-

lijk op de voet gevolgd hadden”, vertelt 

Paula. “Maar ons geluk was van korte 

duur. In juli was het weer raak. ’s Nachts 

werd Hylke buitengewoon ernstig mis-

door Rob Beurse

Kinderboerderij  achter de De Sitterlaan

Pure liefde 
voor dieren

Zelf noemt ze het een leuke 
hobby, wij typeren het meer 
als pure liefde voor dieren. 
De Wijkkrant sprak met 
Paula en haar gezin over 
haar unieke kinderboerderij 
tussen De Sitterlaan en de 
Buysballotstraat, waar ze drie 
prachtige paarden en een aantal 
geiten houdt.

• Theo met Hylke en Argos

• Fred geeft een voetje.
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handeld. Ze had zowel uit- als inwendig 

verwondingen opgelopen. Je vraagt je af 

welke zieke geest zo iets kan bedenken 

en doet.”

De politie was deze keer snel ter plekke 

en er is offi  cieel aangifte gedaan. 

Pamfl etten zijn opgehangen en er is 

een beloning uitgeloofd.

Schrik
Een beetje droefgeestig steken Hylke en 

haar kind hun hoofd over de stal deur. De 

schrik zit er in, dat kun je zo zien. Ze is 

er nog steeds niet van hersteld. Lichame-

lijk niet en mentaal niet. “Ze is duidelijk 

veranderd. Als je onverwacht te dicht bij 

komt bijvoorbeeld is angstig en wat bij-

terig. Dat is ze nooit geweest. Maar ook 

de andere dieren zijn veel schrikachtiger 

geworden”, licht Paula toe.

Intussen is Theo (haar man) bezig met 

het voeren van de dieren. “Door die 

incidenten zijn we nu wel heel waak-

zaam”, zegt hij. “We zijn hier niet alleen 

overdag, maar ook ’s nachts houden we 

een oogje in het zeil gehouden. Daaraan 

doet ons hele gezin en broer Paul mee. 

Ook de politie houdt extra surveillances 

en de hele buurt leeft mee.”

Inmiddels heeft Fred een zogeheten 

vliegenfrontriem om gekregen tegen de 

vliegen. En Diane laat zien dat Fred niet 

alleen geweldig kan rennen, maar ook 

een voetje kan geven.

En de geiten zal het allemaal worst 

wezen. Die gaan gewoon hun gang en 

wachten op hun speelgenootjes: de 

kinderen.   <

• Hylke met Paula, Sussan en Diane.

• Moeder Hylke en veulen Argos.
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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 € 40,-.
Aantrekkelijke pakketaanbiedingen!

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

Loek Groenewegen. Kanaalweg 37

VERKEERSOPLEIDINGEN
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door Thomas van Duin

Nog enkele maanden en de 
verbouwing van het voormalig 
Joods weeshuis aan de Rooden-
burgerstraat tot gezondheids-
centrum is gereed. Tijdens de 
‘dag van de bouw’ op 6 juni 
konden belangstellenden komen 
kijken hoe het vordert. Toekom-
stige gebruikers en de wijkver-
eniging hebben een defi nitief 
plan voor de herdenking van de 
oorspronkelijke bewoners en het 
drama dat hen is overkomen. 
Nog dit jaar zal er een 0-meting 
worden gehouden in de buurt 
om de huidige beleving van 
leefbaarheid en veiligheid vast 
te stellen.

Dag van de Bouw
De Dag van de bouw op 6 juni jl. trok 

tientallen belangstellenden. Eindelijk 

konden de vorderingen van de verbou-

wing van het voormalig Joods weeshuis 

en voormalig GGD-gebouw goed worden 

bekeken. Het was indrukwekkend te zien 

hoe hard er gewerkt wordt en hoe de 

monumentale waarde van het gebouw 

wordt gerespecteerd. Directeur Martin 

van der Steen van aannemersbedrijf A&S 

Bouw was gastheer en ontving onder 

andere wethouder Gerda van den Berg 

en algemeen directeur van Bouwend 

Nederland Jan van Tuinen.

Namens de wijkvereniging bood voor-

zitter Thomas van Duin alle drie het 

bekende boek over de geschiedenis van 

de Burgemeesterswijk aan.

Zoals de planning nu is, zal de aannemer 

op 2 november het pand opleveren. 

Vervolgens kunnen de nieuwe gebruikers 

hun nieuwe onderkomen gaan inrichten. 

Het gaat om de huisartsen Jurgens en 

Huibers, fysiotherapeut Van der Salm, 

de apotheek aan het Levendaal en de 

organisatie voor verslavingszorg De 

Brijder. Wanneer de offi  ciële opening is, 

valt nog niet te zeggen.

Leefbaarheidsschouw
Onder leiding van de wijkmanager 

Stadsdeel Zuid, Sjaak van Rijn, zal in het 

komend najaar een ‘leefbaarheidsschouw’ 

worden gehouden in de omgeving van 

het gebouw. Het doel hiervan is om vast 

te stellen hoe de bewoners de leefbaar-

heid van hun buurt op dit moment 

ervaren. Deze nulmeting kan dan worden 

vergeleken met een latere meting, nadat 

het gebouw in gebruik is genomen. 

Hierdoor wordt dan duidelijk of er iets is 

veranderd en hoe daar op ingespeeld kan 

worden.

Herdenkingsinitiatief
Het aanstaand gezondheidscentrum en 

de wijkvereniging hebben afgelopen 

maanden een gezamenlijk herdenkings-

plan ontwikkeld, waarmee de herinnering 

aan de oorspronkelijke bewoners van het 

gebouw levend wordt gehouden. Zie ka-

der. Mede-initiatiefnemer en bestuurslid 

Frans Hoek licht toe: “Het zal nu vooral 

afhankelijk zijn van de fi nanciële bereid-

heid van de gemeente Leiden of we dit 

plan kunnen uitvoeren. De wijkvereniging 

heeft hier geen geld voor. Het lijkt mij 

sterk dat hier een probleem ontstaat. Het 

is immers de gemeente Leiden die de 

wijkvereniging heeft gevraagd leiding te 

nemen bij het ontwikkelen van het her-

denkingsplan.” Het gezondheidscentrum 

zal een bronzen plaquette bijdragen, 

waarop alle namen zullen staan van de 

kinderen en hun begeleiders die als laat-

ste bewoners golden. Zoals bekend, zijn 

er 58 personen op 17 maart 1943 uit het 

Joods weeshuis weggehaald. Van deze 

groep zijn 54 personen in concentratie-

kampen om het leven zijn gebracht.   <
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Verbouwing voormalig Joods 
weeshuis nadert afronding

Herdenkingsplan voormalig Joods weeshuis
■ buitenmonument in de vorm van een stenen koff er 

 (beeldhouwer Ram Katzir);

■ bronzen plaquette met alle namen van weggehaalde 

 laatste bewoners;

■ herinneringsruimte in wachtkamer, met naam van het 

 weeshuis Machseh Lajesoumim’ (Toevluchtsoord der 

 wezen), een vitrine met authentieke attributen en 

 permanente digitale fotolijst over het dagelijks leven 

 in de jaren dertig;

■   jaarlijkse herdenking van de ontruiming 17 maart, 

 met tentoonstelling, scholenproject en kranslegging;

■   bestaande herdenkingsplaquette buiten wordt 

 waarschijnlijk verlegd.

• Voorzitter van de wijkvereniging Thomas van Duin overhandigt (vlnr) Jan van Tuinen algemeen directeur van Bouwend Nederland, directeur van 
aannemersbedrijf Martin van Steen en wethouder Gerda van den Berg het boek over het ontstaan van de Burgemeesterswijk.
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Programma    De 14 optredens waaruit u kunt kiezen

Zondag 15 november 2009 

Kunst over de Vloer

1 Rembrandt Consort - Xandra 
Rotteveel cello, Judith Jamin cello, 
Graham Summersgill cello en Peter 
Leerdam contrabas en piano

Het Rembrandt Consort speelt een kwartet van de Weense 
componist Wagenseil (1715 – 1777) en eigen bewerkingen van 
enige favoriete stukken van J.S. Bach, Boccherini en Dvorák. Het 
Rembrandt Consort is een bijzondere ervaring voor de liefhebbers 
van de warme klanken van lage strijkers! Voor meer informatie zie: 
www.rembrandtconsort.eu

2 November Fire - Dick Hermsen gitaar 
en zang, Fred Hermsen zang, Robin 
Koerts bas, Roderik Scholten toetsen 
en Ton van der Kleij slagwerk

Dit gelegenheidsgezelschap van ervaren musici schotelt een aantal 
haardvuurklassiekers voor uit het rock- en jazzrepertoire. Denk aan 
The Beatles, Sting, Adèle en Cole Porter. In semi-akoestische bezet-
ting klinkt het soms ingetogen, dan weer swingend en intens.

3 Liesbeth Vreeburg 
harp

Leer de harp kennen als solo instrument! Harpiste Liesbeth Vreeburg 
speelt voor u een interessant en veelzijdig solo programma met 
moderne en impressionistische werken van onder andere: Pierre 
Sancan, Calliope Tsoupaki, Gabriel Fauré en Marcel Tournier. Laat u 
betoveren door deze caleidoscoop van klanken.

4 Annette Rogers sopraan, 
Liduin Stumpel mezzo-sopraan en 
Mette Lise Boumeester piano

Na de Spaanse ritmes van de vorige keer, nu - het kind - centraal! 
Van ‘I hate music’ van Bernstein tot ‘la Courte paille’ van Poulenc, 
van ‘Kindertotenlieder’ van Mahler tot en met  ‘der Tod und das 
Mädchen’ of ‘Erlkönig’ van Schubert. Het programma zal bestaan uit 
een afwisseling van solo’s en duetten.

5 Ruud Meester cello en 
Willeke Mojet piano

Dit duo zal enkele bijzondere meesterwerken ten gehore brengen. 
Als u zin heeft in een middagje echt klassiek, is het zeker aan te 
raden dit duo te komen beluisteren!

6 Ward Assmann hoorn en Hélène 
Neerhoff hoorn en 3 strijkers

Dit originele ensemble speelt voor u werken voor hoorn en strijkers. 
Zij zullen het sextet van Van Beethoven voor twee hoorns en strij-
kerkwartet spelen, gevolgd door het kwintet voor hoorn en strijkers 
van Mozart.

Bij h ter perse gaan van de wijkkrant 
was h prieze programma nog onbekend. 

Kijkt u voor actuele informatie op de website: 
www.profburgwijk.nl

7  ¡Clamor! - Adrie Huissoon gitaar en 
zang, Pepijn Geurts qena en bombo, 
Virga Lipman, gitaar en zang, Marc 
van Pelt, zang en combo en Leeke 
Tan gitaar, charango, quatro en zang

De muziekgroep ¡Clamor! speelt al meer dan twintig jaar 
akoestische Latijns Amerikaanse volksmuziek genaamd La Nueva 
Cancion. Dictaturen als destijds in Chili waren de broedplaats voor 
muzikanten als Victor Jara, die hun liederen schreven die direct 
aansloten bij de dromen, wensen en ervaringen van de mensen 
zelf. Het zijn prachtige, ontroerende en felle liederen met ritmische, 
meeslepende melodieën gespeeld op bijzondere instrumenten. 
Tijdens het optreden wordt uitleg gegeven over de inhoud en 
betekenis van de liederen. 

Kleinschalig cultureel festival in de Professoren- en Burgemeesterswijk 
en aan het Plantsoen in Leiden
Op zondag 15 november zal in deze wijk weer het kleinschalig cultureel festival Kunst 

over de Vloer plaatsvinden. Na vier eerdere zeer geslaagde edities zijn opnieuw wijk-

bewoners bereid gevonden hun huiskamers beschikbaar te stellen voor veelsoortige 

optredens in een intieme sfeer.

Podiumkunsten door diverse ensembles
De optredens worden verzorgd door professionele kunstenaars. Er zijn 14 zeer uiteen-

lopende optredens met zang, klassieke- en wereldmuziek, jazz, muzikale verhalen, 



19

Programma    De 14 optredens waaruit u kunt kiezen

Zondag 15 november 2009 

Kunst over de Vloer

8 Renée Stevense, 
zang en contrabas 

Renée is singer/songwriter (pop) en begeleidt zichzelf op contrabas. 
Renée laat, gewapend met haar contrabas, de tijd even stilstaan. 
Zingend over eenzaamheid, stille liefde en de verleidingen van 
het leven en de dood waant een aandachtig luisteraar zich in een 
roes die de buik raakt en het hart mee laat trillen. Renée speelt 
momenteel in  ‘THREE’. In de jaren negentig speelde ze in de 
bekende Amsterdamse meidenband ‘Romantic Bones’. 
Zie ook www.reneestevense.nl.

9 Evelien de Weger zang, 
Bart Hengeveld contrabas en 
Ype van der Werf piano, jazztrio 

Evelien studeert momenteel aan het Conservatorium in Utrecht. Bart 
speelde eerst slagwerk en treedt tegenwoordig op als contrabassist. 
Hij componeerde  werken voor film en reclame. Ype begon ooit een 
klassieke studie, maar stapte over naar  jazz, trad op met het Max 
Tak filmorkest en speelt in verschillende coverbands.

10 SES - Willem van Moort slagwerk, 
Cees van Egmond slagwerk en 
Godelieve Vliegen cello

SES is opgericht in 2005 door Willem van Moort en ontleent zijn 
naam aan de bezetting van de instrumenten: slagwerkers en strijker. 
De musici vormen een bijzondere combinatie in hun keuze aan 
repertoire en instrumenten. Ze gebruiken verschillende  slagwerk-
instrumenten, waaronder trommels, bekkens, temple blocks, maar 
ook melodisch slagwerk zoals vibrafoon, marimba en xylofoon. 
Deze worden bespeeld in combinatie met de cello. Meerdere 
componisten hebben voor deze speciale bezetting een compositie 
geschreven.  

11 Riekje Renes 
verteller

Riekje brengt muziek met woorden. Ze vertelt eerst een Mexicaans 
volksverhaal: ‘Hoe de muziek naar de wereld kwam’. Na een korte 
pauze vervolgt ze met een verhaal van Annie M.G. Schmidt: ‘Het 
hemelse trompetje’. Vertellen is beelden oproepen met woorden. 
Voor oud en (niet te) jong.

12 Ina van Rijnberk 
verteller en piano

“Schilderen met muziek”, een muzikaal kijkavontuur voor jong en 
oud. Zoals je kunt schilderen met diverse kleuren verf, kun je ook 
schilderen met behulp van een muzikaal kleurenpalet. Je kunt horen 
wanneer muziek donker of licht klinkt, duidelijk of vaag omlijnd is.., 
enzovoorts.  Er is muziek die je niet alleen kunt horen en voelen, 
maar ook die je stimuleert ook ernaar te kijken!

13 Open podium voor kinderen 
o.l.v. Anke Wouters cello 
en Frank Redig piano

Het open podium biedt kinderen gelegenheid om podiumervaring 
op te doen in een ongedwongen sfeer voor echt publiek. Kinderen 
die enige ervaring hebben met musiceren zijn welkom om hun 
kunsten te komen vertonen. Alle instrumenten zijn welkom. Je 
mag samen met je docent een stuk kiezen. De keuze van het 
stuk kan je doorgeven aan Anke Wouters via het e-mailadres: 
ankewou@hotmail.com. Anke en Frank zorgen voor de begeleiding 
van de kinderen en vullen het concert aan met eigen spel.

14 Nellerike de Voogd 
poppenkastspeler

Een optreden geschikt voor de allerjongsten! 
Nellerike, bekend van het cabaretduo Zusje 
Voogd, speelt een zelfbedachte poppenkastvoorstelling. 

Bij het ter perse gaan van de wijkkrant was het precieze 
programma van Nellerike nog onbekend. Kijkt u voor actuele 
informatie op de website: www.profburgwijk.nl

Optreden 14 duurt maximaal 30 minuten.
Volwassenen zijn welkom bij de kinderoptredens 
en zijn betalende bezoekers.

Voor 
kinderen 

vanaf 
7 jaar

Voor 
kinderen 

vanaf 
7 jaar

Voor 
kinderen 

vanaf 
5 jaar

Voor 
kinderen 

vanaf 
2 jaar

en een poppenkast of open podium voor kinderen. Vier van 

de optredens zijn speciaal voor kinderen geschikt. U vindt in 

deze folder een beschrijving van alle optredens waaruit u kunt 

kiezen.

Optredens in huiskamers van wijkbewoners
De optredens vinden plaats bij wijkbewoners thuis, in de 

Professoren- en Burgemeesterswijk en aan het Plantsoen. In 

deze huiskamers treden de artiesten op zondagmiddag om 

14.00 uur en om 16.00 uur op, gedurende ongeveer een uur 

voor zo’n 20 bezoekers per keer. Tussendoor heeft u ruim de 

tijd om u naar een volgende huiskamer te begeven, zodat u 

twee optredens kunt bijwonen.

Programma en aanmeldformulier
Wijkbewoners en andere belangstellenden zijn van harte uitge-

nodigd voor deze culturele wintermiddag. De kosten zijn € 10,- 

per persoon voor twee optredens en € 6,- voor één optreden, 

kinderen tot en met 12 jaar betalen de halve prijs.

U kunt zich tot 1 november aanmelden met het aanmeld-

formulier in deze folder of via de website www.profburgwijk.nl. 

U kunt ook een e-mail sturen aan kunst@profburgwijk.nl. 

Bij uw aanmelding kunt u uw voorkeur voor maximaal 

3 optredens aangeven. U ontvangt van ons voor 12 november 

bericht per e-mail of post over de optredens en de locaties waar 

u wordt verwacht. 

Bij het eerste optreden kunt u meedoen aan een loterij. 
Voor € 1,- per lot maakt u kans op twee toegangskaarten 
voor een concert dat later dit jaar door een van de 
ensembles van de optredende musici wordt gegeven. 
Als u wint, kunt u het concert kiezen.

de wijkkrant   september 2009
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Persoonlijke aandacht, privacy, een prettige sfeer en deskundig 
advies zijn de trefwoorden bij de professionele gezichts- en 

lichaamsbehandelingen van Huidverzorgingstudio Ineke de Graaf. 
Ons advies is gebaseerd op jarenlange ervaring en nascholing en richt 
zich ook op de huidverzorging thuis, waardoor  de duurzaamheid van 

de behandeling wordt verlengd.
Naast de diverse huidverzorgende en pedicurebehandelingen, 
zoals massages, harsen en professionele fruitzuurpeelings, 

kunnen klanten bij onze huidverzorgingstudio ook terecht voor 
defi nitieve ontharing met behulp van de diodelaser. 

Deze behandeling wordt uitgevoerd door een huidtherapeute die is 
aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor huidtherapeuten.

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

lid ANBOS – e-mail: ineke@huidverzorgingsstudio.nl - www.huidverzorgingsstudio.nl

Ineke de Graaf

Geef een 
behandeling 
cadeau.

Wij hebben 
prachtige bonnen!

advertentie Remax
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Ondanks de dramatische wending die 

Koninginnedag 2009 dit jaar kreeg in 

Nederland, is de viering in de Professoren- 

en Burgmeesterswijk opnieuw feestelijk

en onder grote belangstelling verlopen. 

Alleen het slot van deze dag is, na rij 

beraad, aangepast. Zo is er geen live-

muziek geweest en is het feest plein al 

begin van de avond afgebroken.

Koninginnedag 2009

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.

    

Voorletters :  ...................   Naam ........................................................................................: 

Roepnaam :  .................................................................................................................................................

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

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

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

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

Rekeningnummer : 

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>.

AanmeldingskaartAanmeldingskaartAanmeldingskaartAanmeldingskaartAanmeldingskaartAanmeldingskaart
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door Hanneke van der Veen

Duurzame naaldboom 
voor de Zeemanlaan
Een heerlijk trapveldje voor de 
voetballers, een groene oase 
als je erlangs rijdt, even uit wil 
puff en of gewoon om lekker te 
spelen. Dat is het plantsoen in 
de Zeemanlaan. Een plek ook, 
die zich bij uitstek leent voor 
de traditionele kerstviering 
die ooit op initiatief van de 
Zeemanlaanbewoners in onze 
wijk werd geïntroduceerd.

Maar in de loop der jaren heeft het gras-

veld veel te verduren gehad. De sporen 

van onder andere de bestratingswerk-

zaamheden en van de vrachtwagen die de 

kerstboom heeft geplaatst hebben blijvend 

voor hobbels en bobbels in de grasmat 

gezorgd. Vanuit de wijkvereniging is er 

met de groenafdeling van de gemeente 

gesproken over een oplossing. Dat heeft 

geleid tot de toezegging dat het plantsoen 

geëgaliseerd wordt en het gras opnieuw zal 

worden ingezaaid. 

Voor het probleem 

van de vrachtwa-

gensporen rond 

het plaatsen en 

weghalen van de 

kerstboom heb-

ben we gezocht 

naar een duur-

zame oplossing. 

Enquête
Begin juni 

viel er bij 150 

omwonenden 

van het 

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

Folder op aanvraag

Zeemanlaanplantsoen een brief op de mat 

met de vraag om hun mening te geven 

over de eventuele plaatsing van een vaste 

naaldboom op de punt van het grasveld 

richting drogisterij Van Harteveld. De 

respons was 12%. Hiervan gaf 11% te 

kennen tégen het plaatsen van een vaste 

boom te zijn, nog eens 11% was vóór 

maar twijfelde over de plek en 78% was 

voorstander en vooral tevreden over het 

duurzame karakter van een vaste boom. 

Via het fonds ‘wijkinitiatieven’ kregen 

we een aanbod voor een proef met een 

volwassen blauwspar met een hoogte van 

circa 5 meter die naar verwachting niet 

verder zal groeien en die medio oktober 

geplant kan worden.

Er wordt gesproken van een proef, die 

door een deskundige hovenier begeleid 

zal worden, omdat het planten van een 

volwassen boom in stedelijk gebied niet 

altijd de garantie biedt dat de boom goed 

aanslaat. Maar met zorg en liefde zal de 

toekomstige boom zich vast wel snel thuis 

gaan voelen in onze wijk. Wie weet helpt 

het als u zo af en toe wat lieve woordjes 

tegen hem of haar zegt...?!    <

• Montage van een van de mogelijkheden 

van waar de naaldboom geplaatst kan 

worden.
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Vaak gaat het in mijn stukjes over bo-

men en heesters die geschikt zijn voor 

een kleine tuin, en hoe je een kleine tuin 

groter kan laten lijken. Tuinieren in onze 

wijk is kiezen, passen en meten. Het 

kan ook anders zagen wij tijdens onze 

vakantie in Ierland: de Belfastse zaken-

man John Annan Bryce (1874-1924) had 

een heel eiland tot zijn beschikking om 

een tuin van te maken. In 1910 kocht 

hij Garinish Island van het British War 

Offi  ce. Het vijftien hectare grote eiland 

was toen niet veel meer dan een kale 

rots, waarop alleen heide en stekelbrem 

groeiden. Op het hoogste punt stond 

een Martello Tower, een klein rond fort 

uit de tijd van Napoleon, zoals er meer 

gebouwd zijn langs de kusten van het 

Britse Rijk. Garinish Island is bekender 

onder de naam Ilnacullin, naar het Ierse 

Oileán an Chulinn, hulsteiland. Het ligt 

in het zuidwesten van Ierland in Bantry 

Bay, vlak voor de kust bij het plaatsje 

Glengarriff . De eilandtuin is wereldwijd 

bekend om de bijzondere verzameling 

van exotische en zeldzame planten die 

er fl oreert dankzij de warme golfstroom. 

Aanleg
De Engelse architect en tuinman Harold 

Peto (1854-1933) heeft het ontwerp 

voor de tuinen gemaakt. Tussen 1911 

en 1914 zijn meer dan honderd mensen 

bezig geweest met de aanleg. Boten 

vol aarde en mest zijn aangevoerd van 

het vaste land omdat de toplaag op het 

eiland te dun en te schraal was. Er zijn 

rotsen opgeblazen om meer ruimte te 

maken. Er werden paden aangelegd en, 

waar de hoogteverschillen groot zijn, 

trappen. In het midden van het eiland is 

het ontwerp formeel, met een ommuur-

de tuin en een tuin in Italiaanse stijl, 

compleet met verzonken vijver, tuinhuis 

en paviljoen. Daarbuiten is de aanleg 

meer natuurlijk. Over de lengte van het 

eiland loopt de Happy Valley, een lang 

graspad, van de Martello Tower naar 

een Griekse tempel met een prachtig 

uitzicht over de zee op de ruige Caha 

Mountains. Op het laagste punt in het 

midden ligt een vijver met waterlelies, 

omringd door bamboe, boomvarens en 

Gunnera.

Windkering
In de begintijd had de beplanting veel 

te lijden van de harde wind. Daar kwam 

verbetering in toen de Schotse tuinman 

Murdo Mackenzie in 1928 het beheer 

kreeg over de tuinen: hij begon met 

rondom het eiland windkeringen van 

verschillende soorten dennen en sparren 

aan te planten. Daarna kon hij echt aan 

de slag met het verzamelen van bijzon-

dere bomen en heesters. In 1953 is het 

eiland door familie Bryce overgedragen 

aan de Offi  ce of Public Works. Mackenzie 

bleef de tuinbaas, tot aan zijn pensioen 

in 1971.

Sfeer
Een bezoek aan het eiland begint met 

een boottochtje van tien minuten. De 

bootjes varen vlak langs kleine rots-

eilandjes waarop zeehonden liggen te 

luieren. Er hangt een bijzondere sfeer op 

het eiland, alsof je nog steeds kan voelen 

met hoeveel zorg en liefde de tuinen in 

de vorige eeuw zijn aangelegd. Ook de 

nabijheid van de zee, de frisse tintelende 

lucht en de prachtige vergezichten 

dragen bij aan de sfeer. Er is een mooie 

afwisseling van informele, dichtbeplante 

tuindelen met meer open, formele 

tuinen. Ik had het gevoel dat alles klopte 

aan deze tuinen, dat de verhoudingen 

precies goed waren. De Italiaanse tuin 

is heel erg mooi. Vanaf het tuinhuis, de 

Casita, van zachtgele natuursteen uit 

Bath, kijk je over de spiegelende vijver 

naar het paviljoen met op de achtergrond 

de bergen. Wat de beplanting betreft, 

moet ik eerlijk bekennen dat ik te weinig 

verstand heb van exotische bomen en 

heesters om de bijzonderheid daarvan 

op waarde te kunnen schatten. Er zijn 

veel planten te zien uit Australië, Nieuw-

Zeeland en Zuid-Amerika. Wat wel opviel: 

planten die bij ons alleen als kuipplant 

te houden zijn, zoals Abutilon, worden 

op Ilnacullin kleine bomen. Ook de mij 

bekendere vaste planten en heesters 

groeien daar, dankzij het milde klimaat, 

veel weelderiger dan bij ons.  <

alles klopt aan 
deze tuinen

Ilnacullin,



24
kijk ook eens op www.profburgwijk.nl

24
kijk ook eens op www.profburgwijk.nl



25
de wijkkrant   september 2009

TE KOOP!
Als iets het straatbeeld in de wijk de 

laatste tijd heeft gedomineerd dan is dat 

wel het enorme aantal ‘TE KOOP’ bordjes. 

Overal, waar je ook keek, geen straat 

waarin zij niet te zien waren. Te koop, 

te koop, te koop.

Wat is hier aan de hand..? Moeten 

wij ons zorgen gaan maken over ‘de 

grote leegloop’ van onze geliefde wijk? 

Waarom vertrekken al die mensen en 

komen er ook wel weer nieuwe mensen 

voor terug?

Goed, voorheen stonden er in de wijk 

ook regelmatig huizen te koop maar dat 

was de normale doorstroming. Het laat-

ste half jaar lijkt het wel of er om de vijf 

huizen één te koop staat. Vooral de De 

Sitterlaan en de Van ‘t Hoff straat vallen 

hierin erg op.

Navraag bij één van de gerenommeerde 

makelaars in de wijk verschafte direct 

duidelijkheid: de kredietcrisis...

...en dan ook de crisis op de huizen-

markt. Veel mensen stuiten op onover-

komelijke fi nanciële problemen, mis-

schien door het verlies van hun baan in 

combinatie met erg hoge – soms té hoge 

– lasten.

Er is een tijd geweest dat de huizen- en 

hypotheekmarkt geen plafond kende. 

Grote sommen geld werden geleend (en 

verstrekt) zonder de risico’s er voldoende 

van in te zien. Wie had kunnen denken 

dat je als trotse nieuwe eigenaar van 

een huis op korte termijn zonder werk 

zou kunnen komen te zitten. Weg alle 

zekerheden. Daar komt bij dat het ook 

veel langer duurt (drie tot zes maan-

den) voordat huizen weer een nieuwe 

eigenaar hebben, waardoor het fi nanciële 

huishouden van de verkoper nog verder 

onder druk komt te staan.

Doorstroming
Naast de crisis bestaat er natuurlijk ook 

de eerder genoemde doorstroming van 

huiseigenaren en heeft een fl ink aantal 

gezinnen hun heil in het nieuwe Room-

burg gezocht. Het leek heel even of 

de wijk uit de gratie was. Maar niets is 

minder waar! Volgens eerder genoemde 

makelaar is de Professoren- en Burge-

meesterswijk  nog steeds één van de 

populairste wijken in de stad voor 

kopers. Vooral huizen die er ‘netjes 

bijstaan’ worden redelijk snel verkocht/

gekocht. Er wordt minder snel toegehapt 

als er het één en ander aan de panden 

gedaan moet worden en als de prijs wat 

aan de hoge kant is. Want de prijzen 

staan behoorlijk onder druk (wat mis-

schien een opleving in de verkoop zou 

kunnen betekenen als deze huizen voor 

meer mensen - bijvoorbeeld starters 

- betaalbaar worden).

Nu het zich laat aanzien dat het diepte-

punt van de crisis voorbij is, lijkt het ook 

alsof er steeds minder ‘te koop’ bordjes 

in het straatbeeld te zien zijn. We hopen 

op betere tijden...  <
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In maart 2008 keek ik in de Melchior 

Treublaan naar de amberbomen 

(Liquidambar styracifl ua L.) die staan in 

het stuk tussen de Van der Waalsstraat 

en de Kanaalweg. Op de takken en 

twijgen worden ‘gevleugelde’ kurklijsten 

gevormd. Daaraan is deze soort te 

herkennen. De jonge bast is roodbruin, 

later wordt deze grijsbruin en diep 

gegroefd. In enkele bomen hingen 

vruchten. De amberboom bloeit tijdens 

het uitbotten. Toen later in het jaar de 

bomen uitbotten zocht ik tevergeefs 

naar bloemen. Ik vroeg me af: “Wat is er 

toch aan de hand dat er geen bloeiende 

boom te vinden is.” Dat de bomen geen 

bloemetjes vormden werd in de daarop 

volgende winter bevestigd: er hingen 

geen vruchten in de bomen.

Bloei
Inmiddels weet ik dat het bijzonder is 

als er wel bloemetjes verschijnen. In een 

arboretum of botanische tuin staat wel 

eens een bloeiende amberboom, bijvoor-

beeld in het arboretum Trompenburg in 

Rotterdam. Er wordt wel gezegd dat het 

bepaald geen boom is waar je op kunt 

wachten om hem ‘volwassen’ te zien 

worden, d.w.z. zien dat hij gaat bloeien. 

Daar ben ik het niet helemaal mee eens. 

De bomen in de Melchior Treublaan zijn 

aangeplant rond 1998 en af en toe bloeit 

er wel degelijk een exemplaar. In augus-

tus 2009 zag ik vruchten in de bomen 

voor de huisnummers 16, 24 en 39. Zo’n 

vijf jaar geleden is er ook een aantal 

amberbomen aangeplant in het Room-

burgerpark (dichtbij de vijver) en ook 

daar vormt een enkele reeds vruchten. 

Dat er langs de Melchior Treublaan en 

in het Roomburgerpark bomen zijn die 

soms bloeien, kan als bijzonder worden 

beschouwd. De bloemetjes zijn erg klein 

en daardoor moeilijk te vinden. Als ie-

mand bloemetjes wil zoeken raad ik aan 

eerst in de winter een boom op te zoeken 

die vruchten heeft en dat exemplaar de 

volgende jaren te volgen. De bloemetjes 

van de amberboom zijn eenhuizig, ze 

zijn dus zowel vrouwelijk als mannelijk. 

Omdat de amberboom zo ‘moeilijk’ tot 

bloeien komt wordt deze soort door kwe-

kers meestal alleen via stekken vermeer-

derd. Daar komt nog bij dat zaailingen 

ook gevoelig zijn voor vorst. De amber-

boom is een langzame groeier. Het duur 

(nadat een zaadje is gekiemd) meer dan 

tien jaar voor de boom zes meter hoog 

is, en misschien wel twintig jaar voor hij 

een hoogte van tien meter bereikt. De 

amberboom kan tot 45 m hoog worden, 

maar in Nederland gebeurt dat niet. Dat 

maakt hem geschikt als straatboom. 

Bovendien is deze soort niet erg gevoelig 

voor ziekte en plagen. 

Amber 
De amberboom behoort tot de 

toverhazelaarfamilie (Hamamelidaceae). 

Wereldwijd zijn er vier verschillende 

soorten bomen die thuis horen in 

het geslacht Liquidambar (D. More, 

& J. K. White, 2003. Cassell’s trees of 

Britain and Northern Europe. Cassell.). 

Door kweekactiviteiten heeft men 

verschillende cultivars verkregen. 

In ‘Dendrologie’ van de lage landen (J. de 

Koning & W. van der Broek (2009, KNNV)) 

staat dat de boom in 1640 is ingevoerd. 

Ook wordt in dit boek de soortnaam toe-

gelicht. Liquidamber betekent vloeibare 

amber. Amber is een uitscheidingspro-

dukt van de potvis, het drijft op zee en 

wordt gebruikt in de parfumindustrie. 

Storax is het gestolde sap van de echte 

storaxboom (Styrax offi  cinalis) en wordt 

in de Oriënt gebruikt als amber. Indianen 

in Noord-Amerika gebruiken het gestolde 

sap van de amberboom als lekkernij: 

Sweet Gum, de voorloper van kauwgum.

H  is ‘Indian Summer’ als de 
amberboom verkleurt

Paul Verlaine (1844-1896) in ‘ Chanson d’automne’ 
(Vertaling ‘Herfstlied’ door J.C.Bloem (1887-1966) 

Et je m’en vais En ik mo  voort
Au vent mauvais waar wind mij voert,
Qui m’emporte mee op zijn boze pad,
Deçàdelà van hier naar daar,
Pareil à la als was ik maar
Feuille morte een najaarsblad.
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De amberboom komt het beste tot 

zijn recht op een ruime plaats op een 

grasveld in een grote tuin of park, of als 

straatboom. Hij groeit het beste op een 

beschutte, zonnige plaats in een goed 

doorlatende grond. In de volksgenees-

kunde is het hars een onderdeel van pro-

ducten tegen verkoudheid en huidziek-

ten. Het roodbruine hout wordt gebruikt 

voor fi neer en meubels . Het woord 

amber heeft ongeveer vijftien andere 

betekenissen waaronder barnsteen. Barn-

steen is fossiele hars van naaldbomen. 

Deze hars is miljoenen jaren geleden uit 

de bomen gedropen en daarna versteend. 

Het heeft dezelfde kleuren als de herfst-

bladeren van de amberboom. Barnsteen 

is net als het sap uit de amberboom ook 

gestold sap. 

Amberboom, esdoorn en plataan
De bladeren van de amberboom 

lijken op die van de esdoorn. Ze zijn 

handvormig, samengesteld, vijf- tot 

zeventallig en worden 10-15 cm groot. 

Het blad is dieper ingesneden dan dat 

van een esdoorn en staat op een heel 

lange steel. De randen van het blad 

zijn gezaagd, aan de bovenkant zijn zij 

glanzend donkergroen en hebben fi jne 

haartjes in de hoeken van de bladnerven. 

De bladeren staan meer verspreid aan 

de twijg. Ook de vertakking is heel 

anders, de jonge takken vormen minder 

zijtakken. Het is opmerkelijk dat uit 

sap van de esdoorn ook een soort 

stroop kan worden gemaakt, die lekker 

smaakt. De esdoornbladeren lijken op 

die van de plataan. Niet voor niets zijn 

de esdoorn (Acer pseudoplatanus) en de 

plataan (Platanus x acerifolia) naar elkaar 

genoemd. De vruchten van beide soorten 

lijken niet op elkaar. Opmerkelijk genoeg 

lijken de vruchten van de amberboom 

weer wel op die van de plataan. Het zijn 

ook bolletjes die in de winter in slierten 

hangen te bungelen in de wind. Ze zijn 

2-3 cm groot, kogelvormig, verhout en 

stekelig met zoetig vruchtvlees. 

‘Indian Summer’ 
In een deel van de Melchior Treublaan 

is het in de herfst ‘Indian Summer’. Het 

is een typisch verschijnsel in het oosten 

van de Verenigde Staten en Mexico. 

‘Indian Summer’ is geliefd omdat in die 

periode bomen en struiken prachtige 

herfstkleuren hebben. De temperaturen 

tijdens die periode lopen op tot rond de 

20 graden Celsius overdag en ’s nachts 

blijft het minimaal boven het vriespunt. 

Door de eerste nachtvorst krijgen de 

bomen het sein dat ze de voedseltoe-

voer naar de bladeren moeten stoppen. 

Die beginnen vervolgens af te sterven. 

Een aantal soorten struiken en bomen 

gaat daardoor verkleuren, bijvoorbeeld 

diverse soorten esdoorns en ook de 

amberboom. De bladeren van de amber-

advertentie

boom zorgen ervoor dat in de Melchior 

Treublaan ‘Indian Summer’ kan worden 

gevierd. Het gedicht van Verlaine over de 

herfst maakt op mij een sombere indruk. 

Verlaine heeft vast niet naar de mooie 

herfstkleuren van onder meer de amber-

boom gekeken toen hij het schreef. Het 

gehele gedicht van Verlaine is te lezen 

op de gevel van Pieterskerkhof 4.  

Schoenen poetsen
Met een blad van de amberboom kunt 

u ook uw schoenen poetsen. De gom-

hars uit de bladeren was in het verleden 

bestanddeel van de betere schoencrème. 

En het is goed te weten dat die gomhars 

de schoenen ook waterdicht kan maken 

tegen een herfstbui.   <
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De sleutel van het 
succes ligt in een 
goede communicatie
door Coco Hoek

Signaleer waar meeuwen zich 

vertonen en houd – ook bij uw 

(over)buren – in de gaten of er 

genesteld gaat worden.  

Verstoor in deze periode al de rust 

op het dak door uw regelmatig te 

laten zien of horen. 

Mocht u toevallig gaan verbouwen: 

maak schoorstenen, platte daken 

en dergelijke ontoegankelijk door 

draden, pennen of sedumbedekking 

(vetplant). Gebruik geen grind als 

dakbedekking.

Vermoedt u dat er toch eieren 

zijn gelegd (rond Koninginnedag), 

vraag dan direct de gemeente 

eieren te wisselen voor stenen via 

telefoonnummer 071-516 55 01 

(servicepunt woonomgeving of 

meld het bij het meeuwencomité via 

meeuwenoverlast@gmail.com). 

Wacht niet te lang met eieren te 

laten wisselen. Als de eieren na 

22 dagen uit zijn, is het wettelijk 

verboden nog iets te doen.

Wat kunt u 
zelf doen om 
overlast te 
voorkomen?

In maart / april:

Eind april / begin mei:
goede communicatie

“Toen we hier ruim een 

jaar geleden een huis 

kochten, deden 

we dat vooral 

omdat het zo’n 

fi jne,rustige 

buurt is,” 

vertelt 

Marina van 

den Berg, 

de ini-

tiatief-

neem-

ster van 

het suc-

cesvolle 

Wijkcomité 

‘Voorkom Meeuwenoverlast’, “maar al 

gauw merkten we wat een enorme her-

rie de meeuwen maakten. Je kon echt 

niet rustig in de tuin zitten. En ik werk 

aan huis; het was soms onmogelijk een 

telefoongesprek met een klant te voeren. 

Toen we het er met de buren over hadden, 

hoorden we dat 

dat al een paar jaar aan de gang was. 

Sommigen dachten zelfs aan verhuizen. 

Ik ben niet iemand die 

passief blijft toekijken. 

Ik heb eerst research 

gedaan over de 

meeuwen-cyclus.”

De cyclus
Die cyclus werkt als 

volgt: In maart / april zoeken 

meeuwen een plaats om te nestelen. Ze 

zijn zeer honkvast, dus als de nestelplaats 

van vorig jaar beviel, zullen ze waarschijn-

lijk terugkeren. Als tijdens het zoeken 

blijkt dat de nestelplaats heel onrustig is 

geworden, waarschuwen ze elkaar met 

luide kreten.  Toch zullen ze dan nog altijd 

proberen zo dicht mogelijk in de buurt  

– dus bij de buren of overburen – een plek 

Bestrijding meeuwenoverlast
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te vinden. 

Vanaf eind april 

worden de eieren 

gelegd. Ze halen om 

de beurt voedsel. De 

broedmeeuw probeert 

juist zo stil en onopval-

lend mogelijk te zijn. De 

meimaand is dus qua geluid 

een relatief rustige tijd.

Maar eind mei, na 22 dagen broeden, 

komen de jongen uit. Die piepen constant 

om eten. De oudere meeuwen maken een 

hoop herrie om vijanden te verjagen. 

Tegen het eind van de zomer zwermen de 

jongen uit en wordt het weer rustig rond 

de nesten.

Hele groep
Marina is een  enthousiast vogelliefheb-

ber  en heeft  het gedrag van de meeuwen 

met veel belangstelling geobserveerd. Je 

ziet meteen hoe dit een heel leuk National 

Geographic programma kan worden, zo 

boeiend kan ze erover vertellen. Maar hoe 

ga je van die gegevens naar een eff ectief 

bestrijdingsplan?

“Juist omdat meeuwen zo honkvast zijn, 

is het essentieel dat je met een hele groep 

actie onderneemt. Het heeft geen zin je 

eigen dak schoon te houden, als de rest 

van de buurt niet meewerkt, of zelfs de 

meeuwen voert”, vertelt ze. “We hebben 

toen een kerncomité opgericht, met Frans 

van Lelyveld , Ingrid en Colin Wells en 

Gabby Tholen. Daarna was mijn eerste 

stap het schrijven van een pamfl et. Dat 

hebben we bij alle huizen in en rondom 

de De Ridderstraat in de brievenbus 

gedaan. Toen merkte ik ook pas echt hoe 

groot de overlast was. Ik kreeg zóveel 

reacties, van mensen die dolblij waren 

dat er iets gedaan was, die al brieven 

aan de gemeente en soms zelfs aan de 

burgemeester hadden geschreven.”

 “Het belangrijkste is, dat de meeuwen 

niet nestelen. Dat betekent, dat je gedu-

rende die twee maanden van de nestel-

periode er met z’n allen tegenaan moet. 

Het brengt het nodige werk met zich mee, 

maar het is 

gelukkig een 

overzienbare 

tijd. En we

hebben meer-

dere nieuws-

brieven gemaakt, zodat 

mensen betrokken bleven bij 

de actie.”

De mensen bleken heel creatief. Vogel-

verschrikkers, vlaggen, windmolentjes, 

herrie maken, het werd allemaal gedaan. 

“Mijn man heeft heel wat keren met een 

rode lap op het dak gestaan om ze aan 

het schrikken te maken. Twee mensen 

hebben zelfs een radiografi sch bestuur-

baar helikoptertje aangeschaft!”

Meeuwen zijn natuurlijk een beschermde 

diersoort, maar al deze maatregelen zijn 

wettig: je hebt het recht om op je eigen 

dak onrust te veroorzaken. Als de nesten 

eenmaal gemaakt zijn, wordt het lastiger. 

Het wisselen van de eieren mag alleen 

door de gemeente, in samenwerking 

met de brandweer, uitgevoerd worden.

Google Maps
In die periode ging het er, volgens 

Marina, vooral om, dat mensen snel 

doorgaven waar nesten zaten. Zij heeft de 

nestplaatsen toen op Google Maps in kaart 

gebracht. Dat bleek een gouden idee. De 

gemeente kon hierdoor heel gericht en 

effi  ciënt eieren wisselen.

“Wisselen werkt inderdaad,”bevestigt 

Marina,  “maar alleen op de lange termijn. 

De meeuw blijft namelijk op de 

stenen eieren zitten broe-

den. Als dan bij de buren 

de jongen geboren worden, 

gaan ze toch meeschreeu-

wen om ze te beschermen.”

De samenwerking met de gemeente heeft 

Marina in deze periode als “echt top” 

ervaren. “De ambtenaar van de afdeling 

ongediertebestrijding heeft actief meege-

dacht en steeds heel snel actie genomen. 

Bij onze woonblokken is de actie een 

succes geweest. Eigenlijk moet dit dus in 

de hele wijk gebeuren, want er is volgens 

mij meer overlast. De sleutel van het 

succes ligt in een goede communicatie. 

Het zou wel  heel mooi zijn als volgend 

jaar iemand anders het voortouw wil 

nemen; ik ga zelf een opleiding volgen en 

heb dus veel minder tijd. Mijn opvolger 

valt natuurlijk wel in een gespreid bedje: 

er is een 

compleet uitgewerkt draai-

boek en alle contacten zijn gelegd. 

En als het gaat om het redigeren van 

nieuwsbrieven, ben ik natuurlijk bereid bij 

te springen!”

Een onverwacht, maar wel erg leuk, neven-

eff ect van de actie is het verbroederende 

eff ect in de straat. “Het was al een vrij 

hechte groep, die straatfeesten orga-

niseerde en zo. Maar toch hoorde ik 

na afl oop van diverse mensen, dat 

ze het grotere contact met hun 

buren als erg waardevol hadden 

ervaren.”

Wie volgend jaar wil mee-

werken aan de bestrijding 

in de wijk, of wie tips en ad-

viezen wil voor bestrijding in 

eigen omgeving, kan contact 

opnemen met Marina.    <
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De snelheid van het bestaan. We maken 

tegenwoordig enorme stappen voor-

waarts, vooral op technologisch gebied. 

En ook in de wetenschap. Vroeger was 

dat ook wel zo, maar niet in dat moor-

dende tempo van nu. Er waren ruim een 

eeuw geleden wetenschappers die in de 

vaart der volkeren hun methodes en on-

derzoeken steeds sneller verfijnden om 

‘conculega’s’ voor te zijn. Maar er waren 

er ook die geen afscheid konden of wilde 

nemen van hun geliefde wetenschap 

zoals die tot dan toe werd beoefend..

Jacobus Johannes Hartman is één van 

hen. Hartman wordt op 14 februari 1851 

te Blankenham (Overijssel) geboren 

en geeft zijn leven aan het Grieks en 

Latijn. In zijn tijd als hoogleraar, rond 

de eeuwwisseling, was het Latijn in de 

wetenschap zo goed als verdrongen door 

moderner talen als het Frans en daarna 

vooral Engels. Tot dan werden weten-

schappelijke verhandelingen, proefschrif-

ten en boekwerken in het Latijn gepubli-

ceerd, werden voordrachten en oraties in 

het Latijn gesproken en examens in het 

Latijn afgenomen. Hartman heeft er de 

grootste moeite mee dat ‘zijn’ taal dreigt 

te verdwijnen. Het is zijn levenswerk om 

Grieks en vooral Latijn te behouden voor 

de wetenschap. Overigens is het zo dat 

in de geneeskunde en plantkunde nog 

steeds gebruik wordt gemaakt van het 

Latijn bijvoorbeeld bij de benaming van 

plant- en diersoorten.

Niet-autoritair
Na Blankenham in 1862 te hebben ver-

laten woont de familie een aantal jaren 

in Amsterdam waar Hartman zich in 

1868 laat inschrijven aan het zogeheten 

Athanaeum Illustre, de voorloper van de 

Amsterdamse Universiteit. Een jaar later 

vertrekt het gezin uit de hoofdstad en 

nestelt zich in Leiden. De studie wordt 

voortgezet aan de Leidse Universiteit. 

Hier komt Hartmans studie tot grote 

bloei met leraren als M. De Vries en 

C. Cobet. Hartman geeft al les op een 

Amsterdams Gymnasium als hij op 16 

juni 1877 promoveert, waarna eenzelfde 

betrekking volgt aan het Leids Stedelijk 

Gymnasium. Opvallend daarbij is zijn 

niet-autoritaire uitstraling en de natuur-

lijke gave om orde te houden tijdens de 

lessen. De eerste studies van zijn hand 

dateren uit die tijd en waren Grieks 

georiënteerd, zoals een studie over de 

Griekse veldheer/historicus Xenophon 

(Analecta Xenophontea ).

Jacobus Johannes

Hartman
In deze rubriek wordt een 
professor, naar wie een straat in 
de wijk is vernoemd, uitgelicht. 
Deze keer is dat Jacobus 
Johannes Hartman.
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Latijnse taal- en letterkunde 
In 1883 wordt Hartman conrector 

(onderdirecteur) van het ‘Stedelijk’. 

Na acht jaar stopt hij daar zijn werk-

zaamheden omdat hij op 13 juli 1891 

wordt benoemd tot hoogleraar aan de 

Leidse Universiteit. Zijn opdracht: de 

Latijnse taal- en letterkunde (later ook 

Romeinse Antiquiteiten). 23 september 

1891 spreekt hij zijn inaugurele rede uit: 

de literarum veterum amicis et inimicis.

In 1893 treedt Hartman in het huwelijk 

met de onderwijzeres mej. P.C. Verpoor-

ten. Zij gingen wonen in een prachtig 

pand aan de Oude Herengracht. Zij 

kregen in 1899 een dochter die – nog 

maar net een half jaar oud – kwam te 

overlijden.

Langzamerhand richt Hartman zich meer 

op het Latijn. Er wordt onderzoek gedaan 

naar veel Latijnse dichters en schrijvers 

van voor het begin van onze jaartelling. 

Van ca. 600 jaar voor Chr. dateren de 

eerstgevonden geschriften. De eerste 

literaire geschriften zijn van zo’n 300 jaar 

later. Latijn is ontstaan uit twee belang-

rijke andere talen: Grieks en Etruskisch. 

Terwijl het Latijn populair is onder de 

hogere (literaire) kringen is het aanvan-

kelijk een taal die door het gewone volk 

wordt gesproken. Nu wordt het Latijn 

alleen nog gebezigd in de (Katholieke) 

kerk en door een kleine groep liefheb-

bers. Maar nog steeds wordt het Latijn 

(en Grieks) onderwezen op de Gymnasia 

in Nederland.

Dichter
Hartman heeft in zijn leven heel veel ge-

publiceerd. Tegen alle verwachtingen in 

is een aantal van zijn werken een bestsel-

ler geworden, bijvoorbeeld ‘De avond-

zon des Heidendoms’ (over Plutarchus, 

Grieks schrijver en wijsgeer) en ‘Beatus 

Ille’ (over Horatius, Romeins schrijver en 

satiricus). Hartman blijkt ook zelf een 

begenadigd dichter te zijn. Een passage 

uit een gedicht van zijn hand waarin hij 

zijn afkeer uit tegen de snelheid van het 

bestaan, gaat als volgt:

Zijn schrijfstijl was foutloos, zijn voor-

dracht correct. Hartman’s liefde voor 

de taal komt in dit gedicht geheel tot 

uiting. Hij werd dan ook vele malen om 

zijn talent geroemd en gelauwerd. Zo is 

hem onder meer de eer ten deel gevallen 

om de taak als Rector Magnifi cus voor 

een jaar op zich te nemen en werd hij 

geridderd in de Orde van de Nederlandse 

Leeuw. Veel wetenschappelijke beloningen

en lidmaatschappen complementeren zijn 

lijst van verdiensten.

Als Hartman de leeftijd van 70 jaar be-

reikt,  stopt hij zijn werkzaamheden op 

de Universiteit. Dat hield overigens niet 

in dat hij thuis ging ‘zitten niksen’. Maar 

veel vrije tijd werd hem niet gegund. Nog 

geen drie jaar na zijn emeritaat overlijdt 

hij op 29 januari 1924 te Leiden. 

1 februari 1924 werd Hartman de laatste 

rustplaats toegewezen op de begraaf-

plaats Groenesteeg. Prof. Groenewegen 

sprak aan het graf en wist op treff ende 

wijze een portret van Hartman te geven.<

Bronnen:

Nagelaten geschriften van J.J. Hartman, levensschets 

door Dr. K.H.E. de Jong.

De avondzon des Heidendoms (J.J. Hartman).

De wiekslag van hun geest (W. Otterspeer).

Leids jaarboekje 1925. Ver. Oud Leiden.

De Leidse Senaatskamer (P.J. Blok ea.)

Leiden 1860 – 1960, hoofdstuk: de Universiteit.

Kon. Ned. Acad. Van Wetenschappen.

Nieuw Nederlands Biografi sch Woordenboek.

Winkler Prins Encyclopedie.

Quis vere vivit, quis s e vivere sentit?
Proripimur cuncti: quis non f tinat anhelus,
Nil ut agat? Quis non alio properare laborat
Tempus ubi perdat?*

*Wie leeft  er werkelijk, wie voelt dat hij leeft ?
Voortgerukt worden wij allen: wie haast zich ni ,
Om ni s te doen? Wie spoedt ni  zwoegend
Elders heen om daar zijn tijd te verliezen?
P  age uit h  gedicht ‘Vita’, uit: nagelaten 
g chrift en, leven ch s door Dr. K.H.E. de Jong.



kijk ook eens op www.profburgwijk.nl
32

GRO
EP

SP
RA

KT
IJ
K
VO

OR
FYSIOTHERAPIE

M. van der Mark
     P.A.M. van der Salm
          F.J. van Bemmel-Haselhoff
               B.J.G. Verroen-Rouwenhorst

‘Uw bewegen 
     is onze zorg’

www.fysiotherapieleiden.nl
071-512 47 88

Lammenschansweg 10, 2313 DM Leiden
Roodenburgerstraat 1a, 2313 HH Leiden

Het laatste schilderij dat Jan Wolkers 

heeft geschilderd heeft de kleur van 

de tulpenboom in de herfst die in de 

tuin bij zijn huis op Texel staat. De as 

van Wolkers is kort geleden onder die 

boom uitgestrooid. De biograaf van Jan 

Wolkers, onze wijkgenoot Onno Blom, 

heeft in diverse publicaties en optredens 

verteld over deze boom en over het 

betreff ende schilderij. Daarop gewezen 

heeft de afdeling groen van de gemeente 

Leiden hier aanleiding in gezien om 

op 27 maart in de groenstrook van de 

Lorentzkade ter hoogte van het huis van 

Blom, een tulpenboom aan te planten. 

Over de eigenschappen van deze soort 

heb ik geschreven in de wijkkrant van 

april 2008. (Dit is ook nog te lezen op de 

website van de wijkvereniging.)    <

De ‘tulpenboom’ 
van Jan Wolkers 
is aangeplant in 
onze wijk

door Rinny E. Kooi

Activiteiten in zorgcentrum
Lorentzhof
In zorgcentrum Lorentzhof, tussen 
Zoeterwoudsesingel en Lorentzkade, 
worden de komende maanden onder-
staande activiteiten verzorgd. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen. 
Het telefoonnummer is: 5149545.

Donderdag 24 september 19.45 uur Muziek- en Showgez. Sempre Avanti

Dinsdag 29 september 14.30 uur Bingo

Dinsdag 6 oktober 19.30 uur Mannenkoor de Noordzeezangers

Donderdag 15 oktober 19.30 uur Operettegezelschap Crescendo

Zondag 25 oktober 14.30 uur Stichting Muziek in Huis

Donderdag 29 oktober 14.30 uur Trio Aleotti, Karen Luttik – klarinet, 

Woensdag 4 november 14.00 uur- -15.00 uur     Voorverkoop Bazaar 

Donderdag 5 november 10.00 uur -16.00 uur     Bazaar 

Maandag 9 november 19.45 uur Werkmans Wilskracht

Dinsdag 17 november  19.30 uur Evangelisatiekoor de Zaaiers

Woensdag 25 november 19.30 uur Dia-Reis-Show Zweden

Donderdag 26 november 14.30 uur Bingo

Zaterdag 12 december 14.00 uur Kerstmarkt

Dinsdag 15 december 19.30 uur Candles

Zondag 20 december 14.30 uur De Sleutels

Donderdag 24 december 14.30 uur Kerstviering

Wist u dat er op Herenstraat 61 een 

servicecentrum van Libertas Leiden 

Lorentzhof gehuisvest is, waar u met al 

uw vragen op het gebied van wonen,  

welzijn en zorg terecht kunt? Uw buurt-

adviseur aldaar staat voor u klaar.

Wilt u meer weten over: 
■  Zorg op maat

■  Huishoudelijke zorg

■  Persoonlijke verzorging

■  Verpleging 

■  Woningaanpassing

■  Hulpmiddelen

■  Maaltijdservice

■  Activiteiten 

■  Cursussen

Loop dan gerust eens binnen! 

Servicecentrum Libertas 

Oost Lorentzhof

Herenstraat 61, telefoon 071-5120483.

Open iedere werkdag tussen 09.00 en 

13.00 uur.    <

Wijzigingen voorbehouden.
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Speeltuin
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Zorg
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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: hendrikvansandick@hetnet.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@ziggo.nl
Voorzitter: C. Monfils
Kanaalstraat 1 - 2313 NN Leiden
Telefoon: 512 08 59
Overige bestuursleden:
Joke Lefebre (penningmeester)
Gerrit Mets (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

ActiVite
Verbeekstraat 19-21 - 2332 CA Leiden
Telefoon: 5161415 - www.activite.nl
(Consultatiebureau-diëtiste-
gezondheidscontroles-cursussen) 
Postbus 149 - 2350 AC Leiderdorp
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

Servicepunt Woonomgeving
Telefoon: 071 - 516 5501, ma. t/m vr. van 
7.30 - 17.00 u. Bezoekadres: Admiraal 
Banckertweg 15, ma. t/m vr. van 7.30 - 17.00 u.
E-mail: woonomgeving@leiden.nl

B4Kids Peuterpalet
Oppenheimstraat 4b  - 2313 JE Leiden
Telefoon: 516 04 44
B4Kids De Basisbende
Oppenheimstraat 2-6 - 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 - www.nieuwbrunhilde.nl
Chr. gymnastiekvereniging D.O.S.
Telefoon: 589 40 93 - www.dos-leiden.nl

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

Religie

de wijkkrant   september 2009
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• 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

5168080071

de laat
kromhout

+
makelaardij o.g.

Lammenschansweg 76
2313 DP Leiden
Telefoon 071 - 516 80 80

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

VOOR:
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Full Service Makelaar

071 5168080 funda logo
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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.

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 

Colof on 
De Wijkkrant is een uitgave van de Vereniging 

Professoren-  en Burgemeesterswijk te Leiden. 

Hoofd- en eindredactie: Rob Beurse 

Redactie: Thomas van Duin, Marco van der Hoeven

Kopij en informatie: redactie@profburgwijk.nl

Internet: www.profburgwijk.nl Webmaster: Frans Hoek
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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



Aanmeldingskaart Kunst over de Vloer - 15 november 2009
Hierbij meld ik mij/ons aan als bezoeker(s):

Naam :   ................................................................ Aantal volwassenen :  ............................................

Adres :  ................................................................. Aantal kinderen :  ............................................ 

Postcode :  ................................................................. Deze optredens wil ik graag bezoeken:

Woonplaats :  ................................................................. Eerste voorkeur :  ............................................

Telefoonnummer :  ................................................................. Tweede voorkeur :  ............................................

E-mail :  ................................................................. Derde voorkeur :  ............................................

Ik ben   wel   geen   lid van de wijkvereniging.

Ik wil graag lid worden van de wijkvereniging (contributie tenminste € 8,50 per jaar). 
(s.v.p. aankruisen als dit voor u van toepassing is)

S.v.p. uiterlijk 1 november 2009 bezorgen bij, of in een gefrankeerde envelop versturen aan: 

Comité Kunst over de Vloer
Lorentzkade 10 - 2313 GB Leiden

Het formulier s.v.p. uiterlijk 1 november 

opsturen aan Comité KodV, Lorentzkade 

10, 2313 GB, Leiden. U kunt ook een 

e-mail sturen aan kunst@profburgwijk.nl 

of zich aanmelden via 

www.profburgwijk.nl. Leden van de 

wijkvereniging krijgen voorrang bij de 

indeling van de optredens.

Wij bevestigen uw aanmelding vóór 

12 november en vermelden u daarbij de 

locaties van uw optredens. Uw e-mail-

adres maakt het ons makkelijk! 

De kosten zijn € 10,- per persoon 

voor twee optredens en € 6,- voor één 

optreden, kinderen tot en met 12 jaar 

betalen de halve prijs.

Wij vragen u de entree contant te 

betalen op de locatie van het eerste 

optreden.

Organisatie
Kunst over de Vloer 2009 wordt 

georganiseerd door een comité van 

wijkbewoners, in samenwerking met de 

Vereniging Professoren- en Burgemees-

terswijk. Wij zijn veel dank verschuldigd 

aan de gastheren en gastvrouwen die 

hun huiskamers ter beschikking stellen 

en aan hen die dit initiatief opnieuw 

mede mogelijk maken:

 

■ Fonds 1818

■ Vereniging Professoren- en 

 Burgemeesterswijk

■  Wijken voor Kunst

■  Frans Hoek Fotografi e b.v.

Heeft u behoefte aan meer informatie 

of wilt u graag een bijdrage leveren aan 

deze of een volgende editie van Kunst 

over de Vloer, stuurt u dan een e-mail 

aan kunst@profburgwijk.nl of neemt 

u contact op met het Bestuur van de 

wijkvereniging via www.profburgwijk.nl 

of Postbus 11129, 2301 EC Leiden.

ZIE VOOR PROGRAMMA 

PAGINA 18 EN 19.
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