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Op een donkere novemberavond 

vragen we deze twee veteranen van 

ons wijkbestuur om ons eens in te 

lichten over de op handen zijnde 

feestelijkheden. Dit doen zij met 

overgave. Thomas en Hendrik leggen uit 

wat hen drijft om ook nu weer zoveel 

vrije tijd te steken in de organisatie van 

een groots wijkjubileum, waarvan de 

activiteiten zich zullen uitstrekken over 

een heel jaar. Als medeauteur van twee 

publicaties over de wijk1 spant Thomas 

van Duin zich al vele jaren in om de 

wijkbewoners bewust te maken van de 

geschiedenis van hun woongenot en 

probeert hij de buurthistorie tot leven te 

brengen voor jong en oud. Voor Hendrik 

van Sandick geldt dat hij het regelen van 

leuke evenementen als een positieve 

afwisseling ervaart van het taaie werk 

van belangenbehartiging of het invloed 

uitoefenen op de gemeentepolitiek. 

“Hendrik is een groot organisator”, voegt 

Thomas hier nog aan toe.

1936
Als de Professorenwijk straks 75 jaar 

bestaat, dan moet hij in 1936 zijn 

‘geboren’. Hoe stel je zoiets vast? 

Thomas vertelt dat in 1936 de bouw 

van de Petruskerk met omliggende 

huizen gereedkwam. Dit blok van kerk 

en woningen, naar zijn architect en 

om zijn vorm ‘de Kropholler-driehoek’ 

genaamd, markeert het begin. Later zijn 

Professorenwijk, Burgemeesterswijk 

en Rijndijkbuurt door de gemeente 

beleidsmatig samengevoegd. Dus één 

wijk zorgt voor een feestje, maar de 

andere twee wijken vieren zeker mee!

En verder...

16

Het eeuwfeest van de Burgemeesterswijk in 2006 ligt nog maar net achter 

ons en toch zijn de voortrekkers van toen, Thomas van Duin en Hendrik van 

Sandick, opnieuw enthousiast bezig met de voorbereidingen van een nieuw 

jubileum: in 2011 viert de Professorenwijk haar 75-jarig bestaan. 

door Nynke Smits

Een 
jubileum
jaar dat 
wervelt, 
voor en 
door 
de wijk 

de wijkkrant   december 2010

44

7

11

12

19

20

22

25

28

> Lees verder op pagina 2.

Jubileumprogramma 2011 
Professorenwijk

Wie ruimt de rommel op?

Burgerbal 2010 groot succes

Vestiging kinderdagverblijf 
verloopt niet zonder problemen

Heroverweging Ringweg Oost

Kerstvieringen in de wijk

Klankbordgroep Roodenburger-
straat bewaakt leefbaarheid

Kerstverhaal

Parkeerbeleid Blauwe Zone

Interview wethouder 
Robert Strijk

75 Jaar Professorenwijk

Kerstviering
Plantsoen

Zeemanlaan

Zaterdag 18 december 

Ontsteken van het licht:

17.00 uur



Met het oog op het komende 75-jarig 

jubileum van de Professorenwijk hebben 

we dit nummer in een feestelijk jasje ge-

stoken. Bovendien verdienen de donkere 

dagen voor Kerst wel wat extra fleur, wat 

extra lichtpuntjes. Nog zo’n lichtpunt is 

het ontsteken van onze echte milieuvrien-

delijk alternatieve ‘kerstboom’. Daar is de 

boodschap ‘warmte’, letterlijk en figuur-

lijk. Warmte naar elkaar, warmte vanwege 

het gezamenlijk zingen en warmte door 

de ‘koek en zopie’-achtige drankjes en 

hapjes. Een ander lichtpuntje is natuur-

lijk het prachtige kerstverhaal dat Riekje 

Renes voor deze Wijkkrant schreef en het 

verhaal over de kerstster. Heerlijk.

Verder staan we stil bij de actualiteit: de 

komst van Teddy Kids, de overval door 

de gemeente met hun nieuwe Blauwe 

Zone variant, de discutabele noodzaak 

van een Ringweg Oost. Verder vindt u in 

dit nummer natuurlijk de kerstvieringen, 

zijn er weer nieuwe mensen in de wijk 

komen wonen en interviewen we wethou-

der Strijk. Kortom, een fijn nummer met 

actualiteit en sentiment voor bij de haard. 

Redactioneel
Lichtpuntjes

2

De plannen komen op tafel: de aftrap 

staat al voor de deur. Als deze wijk-

krant op de mat ploft, is het moment 

van de traditionele kerstviering al weer 

aanstaande. Met de buurtjes rond de 

kerstboom geschaard, zal het wijkbe-

stuur vooruitblikken op het jubileum. De 

boom zal worden geflankeerd door het 

vrolijke getal 75. Na de jaarwisseling zal 

er speciaal aandacht worden besteed aan 

de bewoners van de Krophollerdriehoek: 

zij ontvangen van het wijkbestuur een 

speciale traktatie. 

Vanaf dat moment zullen de activiteiten 

elkaar in snel tempo opvolgen. 

Een echt kerstnummer.

Ik wens u een heel fijn kerstfeest, een 

goed uiteinde en goed begin van ons 

jubileumjaar 2011.    <

Rob Beurse, hoofdredacteur

> Vervolg voorpagina

kijk ook eens op www.profburgwijk.nl

• Ook de bigband en de coverband zullen op 26 november 2011 tijdens het  grote jubileumbal niet    

   ontbreken (zie ook achterpagina).



3
de wijkkrant   december 2010

Op naar het jubileumjaar!

Er wordt al een fl ink tijdje aan gewerkt: 

het jubileumjaar 75 jaar Professorenwijk. 

Ik heb de eer mee te organiseren. 

We hebben gelukkig een inspirerend 

voorbeeld: de viering van 100 jaar 

Burgemeesterswijk in 2006. Natuurlijk 

neem je daarvan over wat succesvol 

was. We brengen opnieuw een boek 

uit, ditmaal de bundel van fraaiste 

interviews met oudere wijkbewoners, 

zoals eerder verschenen in de rubriek 

Buurtherinneringen. En natuurlijk zijn 

er de grote jubileumdag en het slotfeest 

waar gedanst gaat worden.

Nieuw zijn de sportevenementen en de 

wedstrijden voor fotografi e en ontwerpen.

Het wordt vooral een feestjaar als u 

meedoet: met onze evenementen, met 

de jubileumdag. En natuurlijk als we eind 

november massaal op de dansvloer staan, 

tijdens ons jubileumbal.

Ondertussen maken we ons op voor 

de winter. De eerste vorst kondigt zich 

aan. Wie weet valt binnenkort de eerste 

sneeuw. We luiden de kersttijd samen 

in, tijdens ons traditionele kerstfeest, 

ditmaal op zaterdag 18 december. Col-

lega Hanneke van der Veen heeft opnieuw 

geweldig werk verzet. En de bewoners-

groep Zeemanlaan maakt alles wederom 

mogelijk.

Weer zo’n voorbeeld van 

buurtbetrokkenheid. 

Laat 2011 daar ook 

nogmaals een suc-

cesjaar voor zijn. Ik 

hoop nog steeds dan 

het duizendste lid van 

onze Wijkvereniging te 

mogen begroeten. Doe 

mee, steun ons, steun 

uw wijk en word lid in 

het jubileumjaar 2011!

Ik wens u een goede kersttijd, een fi jne 

jaarwisseling en ik zie u graag in 2011 

weer terug.    <

De wijkbewoners doen er goed aan 

zich tijdens de wintermaanden alvast te 

oriënteren op twee wedstrijden. Aller-

eerst is daar de fotowedstrijd: bewoners 

worden opgeroepen om hun buurt op de 

foto te zetten. Dat beroemde woongenot 

van onze wijk: waaruit blijkt dat volgens 

u? Kunt u dat ook in foto’s zichtbaar 

maken? Op de jubileumdag, gepland voor 

de maand juni, zullen de foto’s worden 

tentoongesteld. 

Een tweede wedstrijd doet een beroep 

op uw scheppend vermogen. De wijk 

ontbeert nog een eigen vlag. Thomas 

en Hendrik dagen iedereen uit om met 

een ontwerp tot komen voor onze eigen 

wijkvlag. Een wimpel mag ook. 

Boek
Op de jubileumdag in juni zal er volgens 

traditie ook weer een boek worden ge-

presenteerd. De trouwe wijkkrantlezers 

kennen natuurlijk de prachtige ‘Buurt-

herinneringen’, die jarenlang werden op-

getekend door de veel te vroeg overleden 

Marjolein Morée. Een selectie hiervan zal 

gebundeld worden. 

Een niet geringe klus vormt het bijeen-

brengen van de materialen voor een 

grote tentoonstelling. De organisatoren 

zoeken foto’s, fi lms, teksten, publicaties, 

brieven, voorwerpen enz. Alles wat de 

geschiedenis van onze wijk kan illustre-

ren, is welkom voor deze expositie. 

Misschien bent of kent u nog een be-

stuurslid van de vroegere Wijkvereniging, 

wie weet hebt u nog een kiekje van ‘het 

Profje’, die naoorlogse buurtkeet, die tot 

aan de jaren zestig op de plek van de 

huidige Vredeskerk heeft gefungeerd als 

Wijkgebouw. Ach, kijkt u nog eens in de 

oude dozen op zolder, thuis of bij iemand 

van de vorige generatie. Het mag juist 

ook die ene kiek zijn die zo treff end uw 

vroegere leven in en om het huis laat 

zien.

Professorenvoordracht
Bestaande evenementen, zoals 

Koninginnedag en ‘Kunst over de 

vloer’ zullen in het teken van het 75-

jarig jubileum komen te staan. Maar 

ook worden er speciale activiteiten 

georganiseerd die het karakter en de 

naam van onze wijk onderstrepen. In 

de Professorenwijk wonen bijvoorbeeld 

aardig wat professoren. Enkele van 

deze professoren zullen worden 

uitgenodigd om tijdens een reeks van 

zondagmiddagen op toegankelijke 

wijze voor te dragen uit hun tak van 

wetenschap. Wie liever niet stil zit op 

de zondagmiddag kan zich uitleven 

tijdens de sporttoernooien die op stapel 

staan. Voor het professorale aspect zal 

weer een beroep worden gedaan op de 

wetenschappers. Degenen onder hen 

die een hockeystick kunnen hanteren, 

worden in het veld gezet tegen sportieve 

Professorenwijkers. Renners in de wijk 

herinneren zich vast nog de twee jaar 

geleden georganiseerde ‘Burgerrun’, 

de hardloopwedstrijd voor jong en 

oud. Voor de maand maart staat nu 

een Professorenrun op het programma. 

Bokalen en medailles zijn in bestelling. 

Zijn de lopers al in training?

Een jubileum tenslotte, is niet rond 

zonder feest. Een feest met een Big Band 

en een Swingband. Want een jubileum 

moet wervelen en swingen. En dat gaat 

gebeuren in november. 

Om nog een mogelijk misverstand te ont-

zenuwen: alles is nog niet in kannen en 

kruiken. Thomas en Hendrik willen hulp. 

Elke festiviteit zijn eigen voortrekker. Dat 

is hun devies. 

Hebt u zin? Hebt u ideeën? Bent u een 

bevlogen buurtbewoner, maar een beetje 

te bescheiden? U kunt u laagdrempelig 

melden op het e-mailadres van Thomas 

van Duin: voorzitter@profburgwijk.nl. 

De heren verheugen zich op een 

enthousiaste samenwerking en een 

jubileumjaar dat wervelt, voor en door 

de wijk.   <

1  Thomas van Duin en Kasper van Ommen, 

Van stadspolder tot beschermd stadsgezicht, 

Leiden 2000; Thomas van Duin en Frans Hoek, 

Een wijk met aanzien, honderd jaar Burgemees-

terswijk in Leiden, Leiden 2006.
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DINSDAG, VRIJDAG 
EN ZATERDAG

BESTEL TIJDIG UW KERSTBOODSCHAPPEN. 
DIT KAN OOK PER E-MAIL: 

BESTELLING@OLYERHOEKGROENTEENFRUIT.NL

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

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 winter is begonnen, 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

����������
��������������
�����������

������������������
��������������
����������������
����������������
�����������������������
�������������������

Doelgericht en effectief
www.picocommunicatie.nl
T: 0651163780 - E: rob@picocommunicatie.nl

 Conferenties
 Evenementen groot en klein (ook privé)
 Communicatie: van concept tot implementatie
 Fotografie
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voor hem en haar

Op dinsdag HEREN knippen 65+
€ 15,00

Maandag en woensdag gesloten
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De kerstborrel wordt dit jaar gehouden 

op 18 december. De Zeemanlaan-

kerstgroep is al druk bezig. De 

glühwein- en warme chocoladepannen 

staan klaar, lekkernijen worden gekocht. 

En de opbouwploeg loopt zich alvast 

warm want – als we op sommige 

weersvoorspellingen af mogen gaan zal 

het zal traditioneel koud tot zeer koud 

zijn. Haal de zwavelstokjes alvast maar 

voor de dag, de vuurkorven staan er al.

Een dag waar we eigenlijk het hele 

jaar naar uitkijk. Wim Sonneveld zegt 

het in een van zijn conferences heel 

treff end: “Was’t alvast maar advent” 

terwijl hij mijmert over heerlijke warme 

chocolademelk. 

Het is een moment van weerzien, van 

elkaar ontmoeten want alle oude en 

jonge wijkbewoners zijn van harte 

uitgenodigd om een Glühweintje 

of warme chocolademelk te komen 

drinken. En natuurlijk om gezamenlijk 

om exact 17.00 uur bij het ontsteken 

van de kerstboomlichtjes de oude 

bekende kerstliedjes te zingen.

Tot zaterdag 18 december.   <

Rob Beurse

Kerstborrel op zaterdag 18 december

Wijkbewoners, 
welkom!

Wijk-kerst-
samenzang 
zondag 19 december  
16.00 uur

Volgens traditie heeft u ook 

dit jaar weer de kans om de 

kerstweek te beginnen met een 

gezellig en warm samenzijn in de 

rustieke Sint Petruskerk aan de 

Lammenschansweg.

U bent uitgenodigd om op zondag 

19 december om 16.00 uur mee 

te komen zingen in de Wijk-

kerstsamenzang, waar vele bekende 

kerstliederen op het repertoire staan.

Alle aanwezige kinderen krijgen 

wederom de gelegenheid om met 

elkaar solo op te treden.

En naast het zingen wordt een mooi 

en eigentijds kerstverhaal verteld.

Onder het genot van een warm 

drankje kunt u na afl oop uw 

buurtgenoten ontmoeten.

De Stichting Urgente Noden (SUN 

Leiden) houdt een collecte voor 

hen die het minder hebben dan 

wij, dus vergeet niet hiervoor uw 

portemonnee mee te nemen.

De toegang is overigens gratis.

Vanaf 15.30 uur kunt u al naar 

binnen om een mooie plaats te 

bemachtigen.    <

Peter van der Salm 
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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
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Bij de buurtwinkel op de hoek van de 

Roomburgerlaan en de Kanaalstraat is 

het een drukte van belang. Tientallen 

leerlingen van zowel het Stedelijk 

Gymnasium als het Bonaventuracollege 

hebben zich verzameld op het pleintje 

voor de winkel. Het is lunchpauze.

Eenmaal voorzien van baguettes, zakken 

chips en blikjes frisdrank verspreiden ze 

zich druppelsgewijs over de buurt.

Sommigen van hen begeven zich 

naar het speelpleintje dat tussen de 

Roomburgerlaan en de Dozystraat 

ingeklemd ligt, terwijl anderen in 

groepjes richting de Uhlenbeckkade 

trekken of via de Kanaalstraat naar de 

Hoge Rijndijk lopen.

Het is een dagelijks terugkerend ritueel 

waar niet iedereen even blij mee is.

Buurtbewoners mopperen over de rommel 

die in de straten en op het speelpleintje 

achtergelaten wordt.

“Meestal ruim ik zelf op wat ik bij mij 

voor de deur zie liggen”, zegt een 

bewoonster.

“Belachelijk eigenlijk, omdat er in de 

buurt toch voldoende afvalbakken staan 

waar ze hun afval in kunnen gooien.”

Even verderop vertelt een andere 

bewoonster, die net uit de buurtwinkel 

komt, hetzelfde.

“Bij ons in de voortuin ligt weleens 

rommel, maar als ik iemand iets op straat 

zie gooien zeg ik er weinig van omdat je 

niet weet hoe iemand daarop reageert, 

terwijl er voor de winkel een afvalbak 

staat. Ik vind dat de scholen daar best 

wat meer aandacht aan mogen besteden.” 

Gebeurt dat ook eigenlijk wel, is de vraag.

Wat doen het Stedelijk Gymnasium en 

het Bonaventuracollege eraan om de 

rommel die hun leerlingen in de straten 

achterlaten zoveel mogelijk te beperken?

Dick Frantzen, locatiedirecteur Athena 

van het Stedelijk Gymnasium: “Hoewel 

we de laatste tijd geen klachten hierover 

hebben ontvangen, wordt er wel degelijk 

aandacht aan besteed. Mentoren spreken 

bijvoorbeeld de leerlingen van alle 

klassen erop aan afval in de afvalbak te 

deponeren en surveillanten en docenten 

letten erop dat dit ook gebeurt. Door 

middel van corveediensten, die door de 

leerlingen worden uitgevoerd, zorgen we 

ervoor dat de rommel rondom de school 

opgeruimd wordt.”

Op het Bonavenuracollege is eind 

september van dit schooljaar een 

corveeplan van start gegaan om 

de rommel in de omgeving te 

beperken, maar ook de overlast van 

‘zwervende’ leerlingen onder lestijd 

te verminderen. “In het kort komt het 

erop neer dat leerlingen bij lesuitval 

een vervangingsuur krijgen”, zegt 

brugklascoördinator Huf.

“Zij krijgen een docent toegewezen 

die zo’n vervangingsuur in zijn of haar 

rooster heeft staan.

De leerlingen werken met de studiewijzer 

voor het vak dat uitvalt. Daarnaast wijst 

de school een aantal leerlingen aan voor 

een corveedienst. Deze vindt altijd plaats 

na de pauze.”

Er wordt om het schoolgebouw gelopen, 

maar ook door de Verdamstraat (de 

zogenoemde buurtwinkelroute) en de 

Kernstraat tegenover het schoolgebouw.

“Daarnaast zijn er ook nog 

strafcorveediensten”, legt Huf uit. “De 

corveeleerling krijgt een sectorkaart 

mee waarop staat wat en waar, hoe 

de looproute is en wat de maximale 

tijdsduur is.

Door deze uitbreiding zal het aantal 

‘zwervende’ leerlingen onder lestijd 

afnemen en dat zal positief werken 

op de rust in de wijk en de vervuiling 

tegengaan. Wij hopen door dit plan goed 

uit te voeren op een schonere wijk en 

school.”    <

Wie ruimt de 
rommel op?

Leerlingen van 
het Stedelijk 
Gymnasium en het 
Bonaventuracollege 
maken er tijdens hun 
lunchpauze letterlijk 
een rommeltje van. 
Maar wie ruimt de 
rommel op?

door Wim Kralt
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door Riekje Renes

Geslaagd initiatief
Onze wijk bevat bewoners van alle 

leeftijden. Wanneer je als oudere nieuw 

in de wijk komt wonen, maak je geen 

contact meer op het schoolplein. Ook 

de Koninginnedagviering is op het gezin 

met kinderen gericht. En de kerstvie-

ring is door immobiliteit moeilijk bij te 

wonen. Hanneke van der Veen nam het 

initiatief om voor deze wijkgenoten een 

leeskring met vervoer te organiseren. 

Het is een doorslaand succes geworden. 

Zesmaal per jaar komen de dames – bij 

wie er de ruimte voor heeft – bij elkaar. 

Ze hebben allen hetzelfde boek gelezen. 

Onder de deskundige leiding van voor-

malige docente Engels Martine Verhagen 

wordt het besproken.

Probiblio
De kring is lid van Probiblio. De lidmaat-

schapskosten werden als start door de 

Wijkvereniging betaald. Nu dragen ze de 

kosten zelf. Probiblio verstrekt een kist 

met zeven dezelfde boeken en achter-

grondinformatie voor de leidster. Martine 

mag twintig titels opgeven. Het is voor 

haar een verrassing welk boek geleverd 

wordt. Dit keer Het oog van de Engel 

van Nelleke Noordervliet. De volgende 

keer Sleuteloog van Hella Haase.

Het boek
Inderdaad een pittig boek, als verslag-

gever had ik het ter voorbereiding ook 

gelezen. Een historische roman, die in 

Haarlem tijdens de conflicten tussen de 

Patriotten en Prinsgezinden begint en in 

Frankrijk vlak voor de Franse Revolutie 

verder gaat. Het gaat ook over filoso-

fie en natuurkundige apparaten. Toch 

komen er alleen maar goede antwoor-

den, als Martine – na het geven van 

achtergrondinformatie over het boek en 

de schrijfster – stapsgewijze met vragen 

door het boek heen gaat. Er is grondig 

gelezen. Het zijn schrandere dames op 

leeftijd. Het bewegingsapparaat mag wat 

haperen, de raderen in het hoofd blijven 

draaien. Er wordt over het lot van de 

hoofdpersoon gediscussieerd. Wat kon 

een alleenstaande vrouw in die tijd? 

Wachtlijst
Ze lazen al graag. Maar op deze manier 

gaan ze veel dieper in op een boek. Door 

de leeskring zijn ze ook met elkaar be-

vriend geraakt. Meer leeslustigen staan 

op een wachtlijst. Helaas is er geen 

tweede Martine die belangeloos met 

vele uren voorbereiding, de bezielende 

kracht van dit succes is.   <

“Moeilijk boek deze keer”, 

verzuchten ze onder het 

koffiedrinken in de lichte en 

gezellige woonkamer van de 

Residence Hooghe Rhijdyk, 

waar één van de deelneemsters 

van de leeskring gehuisvest 

is. Mirjam, het hoofd van het 

wooncentrum met zorg op 

maat, treedt op als gastvrouw. 

Ze ontvangt de al dan niet op 

eigen kracht binnenkomende 

lezeressen hartelijk. Zij woont 

net als ik de bijeenkomst voor 

een keer bij. We voelen ons 

welkom in de kring.

Leeskring voor ouderen in de wijk 

En de dames 
lezen voort...
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Een wandeling 
langs de rand van 
de stad

Singelpromenade

Wilt u deze winter eens heerlijk uitwaaien en tegelijkertijd 

veel moois zien? Wandel dan eens de ‘Singelpromenade. Deze 

promenade voert u langs parken, begraafplaatsen, fabrieken en 

volksbuurten en natuurlijk langs onze unieke singels.

Prokwadraat-groepswijzer.nl heeft een prachtig handzaam 

wandelgidsje gemaakt dat u op uw wandeling bij de hand neemt. 

Het gidsje bevat niet alleen veel wetenswaardigheden, maar 

ook staan er illustraties in van hoe de situatie vroeger was. Die 

illustraties kunt u ter plekke vergelijken met hoe het nu is. Een 

bijzondere ervaring.

Wilt u meer weten? Kijk dan op 

www.groepswijzer.nl/arrangementen/show/1/187/dagje-singelpro-

menade    <
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door Hendrik van Sandick

Op zondag 12 september werd er 

voor de achtste keer afgetrapt voor 

ons wijkvoetbaltoernooi Burgerbal. 

Liefst 19 stratenteams streden om 

de Burgerbalbokaal.    

Teams met heel veel jongetjes en mini-

maal 1 meisje, maar ook met vaders en 

een enkele moeder. Veel teams hadden 

zich fraai uitgedost en een mooie naam 

bedacht. We noemen er een paar en 

dan mag u zelf de straat er bij zoeken: 

Waskracht, Hartejagers, De Bakkertjes, 

Brandnetels en Tiboeltijgers.

Het was, net als de voorgaande zeven 

Burgerballen, een gezellige en sportieve 

dag. 

Voor de kleintjes (van 4 tot 7) een hele 

belevenis: de eerste keer dat ze met een 

echt team, in een speciaal shirt aan een 

echte wedstrijd meededen. De fi nale 

tussen Wassingel en BlackWhite Team    

werd na een 1-1 eindstand en na een 

verlenging pas beslist met strafschoppen.    

Andrea Hilkens maakte uiteindelijk voor 

Wassingel het beslissende doelpunt; zij 

mocht de Burgerbalbokaal in ontvangst 

nemen. 

Naast het voetballen waren er nog 

twee spellen. Het slalomspel, dat werd 

gewonnen door Blackwhite Team en FC 

Kruising en het spel fl essenschieten, waar 

FC Knudde winnaar werd. 

De taart voor de mooiste outfi t ging naar 

de Meykevers en voor de beste naam naar 

de Wasknijpers. Alle deelnemende kinde-

ren kregen een herinneringsmedaille.

Dank 
Met dank aan Paul Bruijn, Maarten van 

Steen, Michiel ’t Hart en de Burgermannen 

voor het organiseren. Tevens dank aan 

de sponsors Keurslager Nozeman, Van 

Harteveld Drogisterij, Elly’s Beestenboel, 

Bloemenshop Rosemarijn, Wijnhandel 

Henri Bloem, Kallenberg Banket, 

Verfi ndustrie Nicolaas en natuurlijk de 

Wijkvereniging.

Volgend jaar zijn we er weer en dan op 

zondag 11 september 2011. Zijn er veel 

kinderen tussen 4 en 12 in uw straat, dan 

mag je dit niet laten lopen. Je kunt alvast 

mailen naar Paul Bruijn 

(mrbruijn@yahoo.com) en die houdt je 

dan op de hoogte over de inschrijving. 

Wil je meehelpen in de organisatie dan is 

ook dat van harte welkom!    <

Wijkvoetbaltoernooi 

groot succes
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door Margot Lodewijk

Onze wijk heeft er sinds 1 december 

een nieuw tweetalig kinderdagverblijf 

bij. Teddy Kids BV is op Zeemanlaan 22a 

gestart met buitenschoolse opvang voor 

zo’n 20 schoolgaande kinderen. In het 

nieuwe jaar komt daar een crèche voor 

de kleintjes bij. In totaal zullen er dan 

per dag maximaal 86 kinderen worden 

opgevangen. 

Al in 2005 liet een ander kinderdagver-

blijf een oogje op deze plek vallen, maar 

de gemeente gaf toen geen vergunning 

af. Reden: een kinderdagverblijf past niet 

in het bestemmingsplan van de wijk. 

Verbaasd
Roel van Straten is één van de bezorgde 

achterburen: “Wij waren verbaasd toen 

we begin 2009 lazen over de nieuwe 

plannen voor kinderopvang boven dro-

gist Van Harteveld. In een bezwaarschrift 

hebben we aangegeven dat we niets 

van de plannen wisten en de gemeente 

aan de afwijzing in 2005 herinnerd. We 

maakten ons ongerust over geluidsover-

last in de binnentuin en parkeerproble-

Vestiging van 
kinderdagverblijf 
Teddy Kids 
verloopt niet zonder 
problemen

Drogist Van Harteveld heeft onlangs een nieuwe bovenbuur 
gekregen: Teddy Kids.  De vestiging van het kinderdagverblijf op 
deze plek ging niet vanzelf. Achterburen wisten niet van de plannen 
en maakten zich zorgen over parkeer- en geluidsoverlast, maar 
vonden geen gehoor bij de gemeente voor hun bezwaren. Inmiddels 
zitten omwonenden en Teddy Kids met elkaar om de tafel om tot 
goede afspraken te komen. 

Omwonenden maken 
zich zorgen
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men rond het halen en brengen van de 

kinderen. De gemeente heeft niet op 

deze brief gereageerd, maar alleen een 

ontvangstbevestiging gestuurd.” 

In januari 2010 zagen de omwonenden 

tekenen van verbouwing. Zij stuurden 

een tweede brief aan de gemeente, waar 

zij wederom alleen een ontvangstbeves-

tiging op ontvingen. In de stadskrant 

konden ze vrij snel daarna een officieel 

bericht lezen dat er een vergunning was 

aangevraagd. 

Gedoogbeschikking
Omdat de omwonenden nog steeds niets 

hoorden van de gemeente, stuurden 

zij een derde brief, ondertekend door 

elf huishoudens. “Hierop ontvingen we 

wederom geen antwoord, alleen een 

afschrift van een gedoogbeschikking’, 

vertelt Roel van Straten. “Dat wil zeggen 

dat het kinderdagverblijf vooruitlopend 

op een wijziging in het bestemmingsplan 

mocht beginnen.” De opgegeven reden 

voor de gedoogbeschikking was dat er 

in deze wijk te weinig opvang voor kin-

deren was en dat de ruimte al lange tijd 

leeg stond. 

De bezorgde achterburen voelden 

zich genegeerd door de gemeente. Zij 

schreven een vierde brief, maar besloten 

tegelijkertijd om ook naar de rechter te 

stappen. Roel van Straten: “Op de zit-

ting werden we door de rechter deels in 

gelijk gesteld. De gedoogbeschikking 

werd voor zes weken opgeheven en de 

gemeente moest beter kijken naar de 

verkeerssituatie.” 

Wethouder
Roel van Straten: “Na onze gang naar de 

rechter nodigde wethouder Pieter van 

Woensel (VVD) ons uit voor een gesprek. 

Hij gaf toe dat de communicatie met 

omwonenden niet bepaald chique was 

gelopen. Hij wilde wel toezeggen dat de 

gemeente eventuele afspraken tussen 

Teddy Kids en ons in de vergunning wil 

vastleggen.” 

In een reactie per mail aan de Wijkkrant 

geeft Pieter van Woensel aan dat de 

gemeente hier inderdaad pro-actiever 

had kunnen zijn. Aan de andere kant 

geeft hij aan dat het wel zo is dat men 

geen bezwaarschrift kan indienen tegen 

een aanvraag van een bouwvergunning. 

Hij schreef ook dat het college vanwege 

de maatschappelijke relevantie het 

belangrijk vindt kinderopvang mogelijk 

te maken en te stimuleren. Daarom is 

ook gekozen voor een vrij ongebruikelijk 

middel namelijk een gedoogbeschikking.  

Kou uit de lucht
Inmiddels zijn Teddy Kids en de omwo-

nenden met elkaar in gesprek gegaan. 

Er is afgesproken dat er een commissie 

komt met 6 leden; 3 omwonenden en 3 

medewerkers van Teddy Kids. Deze com-

missie gaat onder andere kijken naar kiss 

& ride parkeerplaatsen en naar de moge-

lijkheid om het grasveld bij de Zeeman-

laan te gebruiken als speelveld voor de 

grotere kinderen. Ook gaat onderzocht 

worden of er rubbertegels of kunstgras 

op de binnenplaats kunnen komen om 

het geluid te dempen. In ieder geval 

komt er op de binnenplaats een zandbak 

voor de allerkleinsten en dat vinden de 

omwonenden prima. 

Artem Tolmachev van Teddy Kids 

vindt het jammer hoe alles tot nu toe 

is gegaan: “Teddy Kids heeft ook een 

vestiging op de Herenstraat die midden 

tussen woonhuizen ligt. Het contact met 

de buurt verloopt daar heel goed. Daar 

hopen we hier natuurlijk ook op. Het 

gesprek was heel nuttig en ik verwacht 

zeker dat we nu verder kunnen als goede 

buren.” 

Ook Roel van Straten is blij met het 

gesprek en de ingestelde commissie. 

“Gelukkig is de kou nu uit de lucht. We 

kunnen vooruit kijken en werken aan 

constructieve oplossingen, daar ben ik 

erg blij mee.”    <

Het bestuur van de wijkvereniging is 

verheugd dat er een overleg tussen par-

tijen is gestart. “Het leek er even op dat 

organisatie Teddy Kids en omwonenden 

elkaar niet serieus namen”, aldus voorzit-

ter Thomas van Duin. “Dat er ergernissen 

over en weer waren zonder enig contact. 

De slordigheid van de gemeente heeft 

mede voor een valse start gezorgd. Het 

is ook niet niks als er plotseling een kin-

deropvang in je buurt komt, pal tussen de 

huizen. Ik zie vooral jonge buren die zich 

weinig zorgen maken en langer wonenden 

die vrezen hun rust kwijt te zijn. Heel 

begrijpelijk. In het beheeroverleg hoop 

ik dat betrokkenen elkaar serieus nemen 

en overlast beperkt kan worden. Ook de 

wijkvereniging houdt vinger aan de pols.”

Wijkvereniging: Zoek samen naar oplossingen

•  Het sinterklaasbezoek aan onze wijk werd   

    feestelijk afgesloten bij Teddy Kids.
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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!

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

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
Aantrekkelijke pakketaanbiedingen!

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

Loek Groenewegen. Kanaalweg 37

VERKEERSOPLEIDINGEN
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Om hun jeugdschaakvereniging 
L.S.V. De Stormpionnen een 
impuls te geven zijn Jerry 
Gijbels en Cees van Steenwijk 
dit jaar voor de tweede 
maal begonnen met een 
beginnerscursus schaken voor 
leerlingen van de Lorentzschool. 
Volgens Gijbels was de cursus 
vorig jaar een succes. Ook dit 
jaar zit de cursus met zo’n 
dertien deelnemers vol. 

Dat Gijbels zelf erg van schaken houdt, 

behoeft geen verdere uitleg: hij is met 

zijn 28 jaar al twintig jaar lid van de 

vereniging. Hij heeft in zijn kindertijd les 

gehad van Van Steenwijk. Nu geven ze 

samen de schoolschaaklessen op vrijdag-

middag en leiden ze de jeugdschaakclub 

op vrijdagavond. 

De beginnerscursus (schoolschaken) 

duurt zo’n drie tot zes maanden, afhanke-

lijk van het tempo van de leerling. Gijbels 

geeft uitleg over de spelregels aan de 

hele groep, en Van Steenwijk begeleidt de 

kinderen in groepjes van twee met hun 

huiswerk. Hoe snel een kind de cursus 

kan afronden ligt volgens Gijbels aan 

hoeveel talent een kind heeft en hoe fana-

tiek hij thuis aan het oefenen slaat. De 

cursus wordt afgesloten met een examen 

via de schaakbond. De deelnemers die 

slagen ontvangen het diploma dat ze 

‘Stap 1’ gehaald hebben. “Veel leerlingen 

stoppen met schaken als ze het diploma 

gehaald hebben, maar sommige stromen 

door naar onze avondgroep en daar is het 

verloop veel kleiner.” Met het diploma op 

zak ken je de regels van het schaken en 

kun je een ‘basis’partijtje schaak spelen. 

Echt vooruit kijken en ingewikkelde zet-

ten zitten er in het begin dan nog niet in. 

Vijver
Volgens Gijbels is het niet erg dat er 

niet zo heel veel kinderen doorstromen 

naar de jeugdschaakvereniging die in de 

avond bijeenkomt. “Zie het schoolscha-

ken als een grote vijver, waar af en toe 

een vis uit komt. De groep moet ook niet 

te groot worden want dan hebben we 

geen tijd meer om iedereen genoeg te 

begeleiden. Anders zouden we er wel ie-

mand bij moeten hebben om te helpen.”

Vooral de ouders van de kinderen koeste-

ren van tevoren een gereserveerdheid te-

genover het schaken. “Ze vinden het toch 

een beetje vreemd dat hun kind graag 

wil gaan schaken.” Als ze de map met 

oefeningen zien wordt het er meestal 

niet beter op. “Het ziet er ingewikkeld 

uit, maar de kinderen zien het niet als 

huiswerk maar als uitdagende puzzels. 

We hebben regelmatig kinderen die voor 

hun plezier de halve map thuis vooruit 

werken. Als ouders een keer zijn komen 

kijken en ze zien de kinderen enthousiast 

bezig met het spel, begrijpen ze het vaak 

beter. We hopen natuurlijk dat ze vervol-

gens met hun kind thuis gaan oefenen, 

en dat gebeurt ook vaak.”

   

Gijbels en Van Steenwijk merken dat 

vooral de kinderen met talent de motiva-

tie hebben om door te gaan met schaken. 

“De grootste concurrentie zit in de an-

dere verenigingen waar kinderen lid van 

zijn. Als de hockey- of voetbaltraining op 

dezelfde avond is moet er een keuze ge-

maakt worden. En die keuze is niet altijd 

de schaakvereniging.”

Iedere vrijdag
Wekelijks komen ze bij elkaar, de leden 

van L.S.V. De Stormpionnen. Deze 

jeugdschaakvereniging bestaat al meer 

dan twintig jaar als onderdeel van ver-

schillende andere verenigingen. Sinds 

vijf jaar is L.S.V. De Stormpionnen een 

zelfstandige jeugdschaakvereniging. 

Iedere vrijdagavond vanaf half zeven ver-

zamelen de schakers zich in een lokaal 

van de Lorentzschool om tegen elkaar 

te schaken. Een enkeling komt wat later 

binnengestormd in hockey-tenue, maar 

dat maakt Gijbels niet uit. “Het gaat erom 

dat ze komen.”

Om het schaken uitdagend te houden, 

hebben ze een interne competitie, een 

eigen Sinterklaastoernooi en regelmatig 

toernooien tegen andere verenigingen uit 

de regio. 

Van Steenwijk en Gijbels doen al het werk 

voor de schaakvereniging als vrijwil-

ligers. “Ik vind het uitleg geven over 

schaken misschien wel leuker dan zelf 

schaken”, zegt Van Steenwijk. Gijbels 

vindt de kennisoverdracht ook erg leuk. 

“Ik heb er de tijd voor, maar ik maak er 

ook tijd voor.”   <

Schoolschaken op 
de Lorentzschool

door Maaike Verschuren
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door Thomas van Duin

Een tiental Leidse 
bewonersorganisaties heeft 
in een uitvoerige brief de 
nieuwe wethouder van Verkeer, 
Robert Strijk, gevraagd om 
zich te herbezinnen op de 
aan te leggen Ringweg Oost 
(RWO). De bedoeling is dat 
de Kanaalweg hier onderdeel 
van gaat uitmaken. Ook de 
wijkvereniging Professoren- en 
Burgemeesterswijk ondersteunt 
het pleidooi.

De gezamenlijke bewonersgroepen zijn 

van mening dat er nog te veel onduide-

lijk en onzeker is over dit mega-project. 

Wethouder Strijk heeft in een gesprek 

met deze organisaties aangegeven de 

zorgen serieus te nemen. De omvang-

rijke en doorwrochte brief zet openlijk 

vraagtekens bij de onderliggende cijfers 

van het project. Ook tijdens de zoge-

noemde ontwerpateliers, waaraan de 

verschillende organisaties, waaronder 

ook onze wijkvereniging, deelnamen, 

was deze twijfel al gerezen. Het gehan-

teerde voorspellend model zou gesloten 

en oncontroleerbaar zijn.

Lammenschansplein
De bewonersorganisaties erkennen dat 

er verkeersproblemen in en rond Leiden 

bestaan. Zo worden bijvoorbeeld de 

opstoppingen op de Kanaalweg en Lam-

menschansweg in de ochtend- en avond-

spits genoemd. Ook de wenselijkheid 

van verkeersbeperkende maatregelen in 

de binnenstad worden onderschreven. 

Maar de stelling is dat deze knelpunten 

niet gebaat zijn met een uitgebreide 

zuid-noord ringweg, maar vooral een 

betere oost-west verkeersafwikkeling 

vergt, inclusief een slimmere inrichting 

van het Lammenschansplein. Ook de 

Rijnlandroute zou volgens de organisa-

ties een hoge prioriteit moeten krijgen.

“De RWO-plannen kenmerken zich door 

een ‘tunnelvisie’ door bijna nergens de 

problemen rond de weg mee te nemen 

in de beoordelingen. Zo krijgen de 

‘Heroverweeg 
Ringweg Oost’

Bewonersorganisaties vragen nieuwe wethouder Strijk:
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wijken tussen de snelweg en de RWO 

onder meer grote bereikbaarheids- 

en toegangsproblemen (zoals het 

Waardeiland, Meerburg en Roomburg) 

en sluipverkeer zal andere wegen gaan 

zoeken (zoals binnen de Professoren- 

en Burgemeesterswijk en straks 

wellicht ook de Zeeheldenbuurt).  De 

Kooi zal een vergelijkbaar probleem 

krijgen bij de ‘terugvalvariant’. Bij deze 

variant gaat de ringweg niet met een 

tunnel naar Leiderdorp, maar dwars 

door de Kooi over de Sumatrastraat. 

Maar ook bij een tunnelvariant zal 

de Kooi op de een of andere manier 

gedurende een behoorlijke tijd alle 

verkeer moeten verwerken (2 richtingen 

dus) omdat de Zijldijk bij de aanleg 

afgesloten is.” Aldus de gezamenlijke 

bewonersorganisaties.

Ook wordt gewezen op de groeiende 

verkeersproblematiek op de Hoge 

Rijndijk, zeker als er geen verkeer door 

de binnenstad meer mogelijk is. Het 

niet aanleggen van een tunnel vanaf de 

Kanaalweg, onder de Hoge Rijndijk, zal 

volgens de organisaties veel extra op-

stoppingen betekenen. Hier zal ook het 

busvervoer hier onder te lijden krijgen.

Sluitstuk
Andere bezwaren zijn dat de studies 

die door en/of voor de gemeente zijn 

gemaakt aangeven dat het hoogst 

twijfelachtig is dat de Ringweg Oost 

het beoogde eff ect zal sorteren en of 

de beoogde ring van Leiden ooit goed 

zal kunnen functioneren. Daar is lastig 

zicht op te krijgen, omdat de verkeers-

intensiteit van vele onzekere factoren 

afhangt, waaronder het tracé van de 

Rijnlandroute, het eventuele tracé van 

de RGL, verkeersmaatregelen binnen Lei-

den en Leiderdorp, waaronder IKEA en 

de Europaweg. “Als er al een RWO moet 

komen, moet deze als sluitstuk van alle 

verkeersmaatregelen worden getroff en, 

en niet als eerste! Ook lijkt vrijwel zeker 

dat de kosten voor de RWO – met name 

voor de Zijltunnel – te optimistisch zijn 

ingeschat. Daarbij komt dat diverse 

bijkomende maatregelen die getroff en 

moeten worden nog niet zijn begroot. 

Dit soort projecten kenmerken zich door 

bijna wetmatige grote kostenoverschrij-

dingen.”

Grote investering
”Doordat de Ringweg Oost niet de ver

keersproblemen in Leiden Oost oplost, 

maar eerder verergert, is de conclusie 

gerechtvaardigd dat de Ringweg Oost 

de bereikbaarheid van Leiden niet ten 

goede komt. De eenmalige investering 

bedraagt ongeveer 165-185 miljoen! 

Nog nooit heeft Leiden zo’n grote inves-

tering gedaan in infrastructuur. Is dit het 

allemaal wel waard en wordt het geld 

van de Leidse burger zo wel goed en 

duurzaam besteed?”

De gezamenlijke brief eindigt met 5 

beleidsvragen en 20 technische vragen 

aan de wethouder.   <
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St. PetruskerkVrijdag 
24 december
Kinderkerstfeest
16.00 - 17.00 uur

Op vrijdagmiddag 24 december is er van 

16.00-17.00 uur een kinderkerstfeest 

voor alle kinderen uit de burgemeester 

en professorenwijk. De Vredeskerk is 

omgetoverd in een kerstballenfabriek. 

Of daar ook ruimte is voor de stal, 

kribbe en herders, dat is de grote vraag.  

De kinderen van de kindernevendiest 

oefenen hard aan het kerstspel, dat ze 

graag voor zo veel mogelijk mensen 

willen opvoeren. 

De leiding van de kindernevendienst 

nodigt u van harte uit!

Zondag 19 december  16.00 uur  Kerst-wijksamenzang

Woensdag 22 december  10.00 uur  Senioren en KBO-mis met erna koffi  e

Vrijdag 24 december  19.00 uur Kerstviering voor de kinderen met kinderkoor 
 22.15 uur  Nachtmis met de Cantorij 

Zaterdag 25 december 09.30 uur  Hoogmis met St. Petrusprojectkoor
 12.00 uur  Kindje Wiegen

Zondag 26 december 9.30 uur Mis met samenzang: Heilige familie

Vrijdag 31 december  17.00 uur Gebedsdienst met erna oliebollen

Zaterdag 1 januari  9.30 uur  Mis met volkszang

Zondag  2 januari 09.30 uur Mis met St. Petruskoor
  Drie Koningen met huiszegen

Vrijdag 24 december  /   21.45 uur  

(aanvang samenzang)

Kerstnachtdienst, traditionele kerstnachtviering.

Zaterdag 25 december  /  10.30 uur 
Eerste kerstdag, gezinsdienst

Gezinsdienst voor gezinnen met kinderen 

(en iedereen die wil komen natuurlijk)

Vredeskerk 
van Vollenhovenkade

Zondag 19 december  / 10.00 uur 

Advent IV; voorganger: J.A. de Waal

Vrijdag 24 december 

16.00 - 17.00 uur        Kerstavond Kinderkerstfeest

18.30 - 19.30 uur       Kerstmaaltijd

20.00 - 21.30 uur       Kerstavonddienst; voorganger: 

        dr. G.J. Venema m.m.v. Cantorij 

                     Vredeskerk

Zaterdag 25 december / 10.00 uur 

Kerstmorgen; voorganger: ds. J.R. Walthaus, Dienst van 

Schrift en Tafel, m.m.v. gospelrockformatie Dawwagiem

Zondag 26 december  /  10.00 uur 

Stefanus; voorganger: dr. G.J. Venema

Kerstvieringen 
in de wijk

Oud-katholieke kerk aan 
de Zoeterwoudsesingel

Zondag 19 december  16.00 uur  

Woensdag 22 december  10.00 uur  Senioren en KBO-mis met erna koffi  e

Vrijdag 24 december  19.00 uur Kerstviering voor de kinderen met kinderkoor 
 22.15 uur  Nachtmis met de Cantorij 

Zaterdag 25 december 09.30 uur  Hoogmis met St. Petrusprojectkoor
 12.00 uur  Kindje Wiegen

Zondag 26 december 9.30 uur Mis met samenzang: Heilige familie

Vrijdag 31 december  17.00 uur 

Zaterdag 1 januari  9.30 uur  Mis met volkszang

Zondag  2 januari 09.30 uur Mis met St. Petruskoor
  Drie Koningen met huiszegen
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Brijder
Tijdens de eerste bijeenkomst van 

8 november werd door organisatie Brijder 

uitleg gegeven over haar activiteiten 

in deze nieuwe vestiging. Deze zijn te 

verdelen in een aantal ‘werklijnen’.

Een werklijn is de methadonverstrekking. 

In feite een voortgang van de taken 

die de GGD als decennia lang in dit 

pand verrichtte. Het betreft ongeveer 

160 cliënten die onder streng medisch 

toezicht van een arts staan. Daarnaast 

zijn er de poliklinische behandelingen 

op afspraak van mensen die van hun 

verslaving af willen komen. Verder is er 

een mobiel team met outreachende hulp 

naar mensen die zorg mijden. Het gaat 

daarbij om huisbezoeken bij mensen die 

niet meer in staat zijn om voor zichzelf 

te zorgen. 

Tevens zijn in het pand een receptie 

voor verwijzing en registratie, een 

klein medisch centrumpje met enkele 

huisartsen en fysiotherapeuten en een 

apotheek gevestigd.

Een van de buurtbewoners vraagt of 

Brijder als goede buur het gedrag van 

hun cliënten in de gaten wil houden: hoe 

gedraag je je op straat? Geen rommel, 

geen geschreeuw, geen agressie svp! 

De taakopvatting van Brijder ten aanzien 

hiervan is niet duidelijk. Dat geldt ook 

voor samenscholing op straat en overlast 

gevend gedrag (vervuiling, brommers 

op de stoep) van Brijder cliënten. 

Een andere buurtbewoner geeft als 

voorbeeld dat in sommige contracten 

van Brijder staat dat de cliënten zich 

niet binnen een straal van 250 meter 

van de methadonverstrekking op mogen 

houden. De Brijdervertegenwoordiger 

blijkt niet bekend met deze regel, maar 

zegt toe dat dit wordt uitgezocht.

Prachtige tuin
De aanwezige buurtbewoners zijn met 

name blij met het strakke en heldere 

ontwerp van de voortuin van het 

voormalige Joods weeshuis. Het geheel 

ziet er goed uit, er wordt nog wat bij 

geplant (o.m. rozenstruiken) en dan komt 

het onderhoud bij de huurders van het 

pand te liggen.

De klankbordgroep verzoekt de 

gemeente om een integraal beheerplan 

voor dit gebied op te stellen: het gaat 

dan om het groen onderhoud, sociale 

veiligheid, de speelplekjes, waar wel en 

waar geen bankjes, het vegen op straat 

en het inzetten van de veegploeg van 

de Binnenvest. Er wordt geopperd dat 

wellicht rondhangende personen in deze 

omgeving in aanmerking komen voor 

deze veegploeg.

Hangplek
Een ander belangrijk punt van bespreking 

was de hangplek die bestond op de 

hoek van de Van den Brandelerkade / 

Cronesteinkade. Het bankje dat daar 

stond had een aantrekkende werking. 

De groep van aanvankelijk twee 

of drie mensen groeide uit tot een 

groep van 12 tot 15 mensen. Er werd 

gezeten en veel gedronken. Dat levert 

veel overlast op. Na een levendige 

discussie in de zoektocht naar een 

oplossing wordt afgesproken dat het 

bankje en mobiele afvalbak op de hoek 

Van den Brandelerkade snel worden 

weggehaald (is inmiddels gebeurd). De 

gemeente zal monitoren wat er dan 

gebeurt: gaat de groep zwerven? Als 

er signalen komen van rondhangen op 

andere plek (b.v. bankje Lorentzkade of 

Zoeterwoudsesingel) wil de gemeente 

ook hier ingrijpen, zeker dit najaar en 

winterseizoen. Als de vaste prullenbak 

nog een aantrekkingskracht houdt (dus 

als er hier samenscholingen blijven), wil 

de gemeente deze ook weghalen. 

Aan het team Groen van de gemeente 

wordt gevraagd deze hoek dit najaar 

flink te snoeien!

Noodlokalen
Ook worden kort de plannen door-

gesproken die er zijn als de noodlokalen 

waar nu de St. Josephschool in zit medio 

mei 2011 verdwenen zullen zijn. De twee 

groendelen met het hek ertussen worden 

dan meer met elkaar verbonden, er 

ontstaat dan een groter plantsoen en een 

extra waterberging. 

Tevens zal de nieuwbouw van de 

Lorenzthof invloed hebben op de 

buitenruimte en zijn er randvoorwaarden 

met betrekking tot het gebruik in de 

indeling van de buitenruimte voor 

korfbalvereniging Trigon, de BSO en ‘De 

Bruggen”.

Er wordt toegezegd dat de concept-

plannen tijdig aan de Wijkvereniging en 

bewoners worden voorgelegd.   <

Eindelijk was het dan zover: De klankbordgroep Roodenburgerstraat 
is kort geleden voor de eerste maal bij elkaar gekomen. Bewoners 
werden al ongeduldig, omdat dit al veel eerder is toegezegd. 
De klankbordgroep is samengesteld uit buurtbewoners uit 
de Roodenburgerstraat, de Wijkvereniging, organisatie voor 
verslavingszorg Brijder, de gemeente en de wijkagent. Het doel 
van het overleg is om de leefbaarheid in de directe omgeving van 
het nieuw in gebruik genomen voormalig Joods Weeshuis, als 
gezondheidscentrum, te bewaken. 
Een verslagje van de eerste bespreking.

Klankbordgroep 
Roodenburgerstraat 

bewaakt 
leefbaarheid

door Rob Beurse
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Kerstverhaal

door Riekje Renes
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e stad vult zich met dennengeur. 

Rijen kerstbomen staan overal in 

het gelid, de takken wijd gespreid 

om hun fraaie vorm te tonen. Er liggen 

ook stapels in witte grofmazige netjes 

te wachten op een koper. De prijzen van 

de blauwsparren, waar de naalden niet 

zo snel van uitvallen, liegen er niet om. 

Toch vliegen ze weg als warme broodjes. 

Ondanks de opmars van de kunstboom 

verkiezen nog veel mensen een echte. 

En in de decembermaand laat iedereen 

die het kan, het breed hangen. Bloemen-

venters rekenen zich al rijk, hun Kerst zal 

ook een welbehagen kennen. Sporen van 

afgevallen takjes kleuren het plaveisel 

groen en vormen een lint over de markt 

en omringende straten. Een lichte regen 

blijft miezeren en intensiveert de naald-

bomengeur. Het is tot nu toe een uitzon-

derlijk zachte decembermaand.

Ze snuift diep, de harsgeur prikkelt haar 

neusgaten. Alsof ze door een bos loopt. 

Even aarzelt ze, zal ze toch maar... Nee, 

het wordt geen Oh, dennenboom, ze 

heeft zich een kale Kerst voorgenomen. 

Het heeft geen zin om allerlei franje aan 

te brengen, als er niemand komt om het 

te bewonderen. Dat geeft alleen maar 

rommel, die ze later weer moet opruimen. 

De dagen vallen trouwens op zaterdag 

en zondag, een weekend als alle andere. 

Dan koopt ze hooguit een bos bloemen. 

De gloed van donkerrode Amaryllis en 

de geur van witte hyacinthen moeten de 

sfeer brengen. Ze verveelt zich nooit in 

het weekend, dus waarom zou ze een-

zaam zijn in het kerstweekend? Ze heeft 

nog een stapel boeken en een prachtige 

cd liggen.

Toch is het vreemd om zo rustig door de 

stad te lopen. Niet gehaast met allerlei 

lijstjes rond te rennen. De boekwinkel, het 

sieradenhoekje, de verse kruidenmarkt, 

de slager en de poelier zullen haar niet 

zien dit jaar. Geen exclusief kerstdiner en 

geen stapel pakjes onder de boom heeft 

ze te verzorgen. Heerlijk rustig toch? 

Helemaal overtuigd klinkt dat binnen in 

haar niet.

Kerstmis was lang niet altijd leuk geweest 

ondanks haar inspanningen. Het was vaak 

verre van Vrede op aarde. De alcoholdoor-

drenkte op- en aanmerkingen van haar 

echtgenoot hadden de familiekerstviering 

eerder verstoord dan vreugde geschonken.

Na zijn overlijden werd het steeds druk-

ker. Een Nu syth wellecome was het in 

haar huis. Het gezin breidde uit door de 

partners van de kinderen. Een eenzame 

vriendin, haar gescheiden zus en haar 

stokoude moeder kwamen ook en bleven 

logeren. ‘Er was altijd plaats in haar her-

berg’. Uitgeteld was ze na afloop. Daarom 

lijkt een rustige Kerst voor een keer wel 

zo prettig.

Want de Kerstherberg zal leeg blijven dit 

jaar. Haar moeder is overleden, haar zus 

heeft een nieuwe partner, de kinderen 

gaan op wintersport. Ze wuift al hun 

verontschuldigen weg. “Helemaal niet 

erg. Ik heb een volle agenda in december 

en eigenlijk geen tijd voor veel drukte. 

Geniet in de sneeuw. Hier zal het wel 

regenen.” Ook slaat ze alle uitnodigingen 

uit haar vriendenkring af. Glimlachend 

en verwonderd over het adagium dat ie-

dereen met Kerst ‘onder de pannen’ moet 

zijn. Ze kan die dagen op eigen kracht 

plezierig doorbrengen. Eindelijk heeft ze 

eens gelegenheid voor de Kerstnacht-

dienst. Geen verplichtingen voor een 

uitgebreid kerstontbijt. Heerlijk om onder 

het uitbundig luiden van de kerstklok-

ken – Gloria in excelsis Deo – in de nacht 

naar huis te lopen en thuis nog wat na te 

mijmeren met een glas wijn en een schaal 

walnoten. De noten zijn een traditie uit 

haar jeugd. De oogst van de boom in de 

tuin van haar grootouders werd altijd tot 

Kerstmis bewaard.

In de week voor Kerst slaat het weer om. 

Zachte westenwind maakt plaats voor een 

ijzige wind uit het oosten. Het verkeer in 

het hele land wordt door ijzel en sneeuw 

ontregeld. Er zijn gladde wegen en een 

verstoord openbaar vervoer. Een rouw-

kaart valt in de bus. De uitvaart van haar 

tante vindt de dag voor Kerstmis plaats 

aan de andere kant van het land. Ze wil 

er heen – het is de laatste zus van haar 

moeder – maar durft niet te rijden. Stel 

dat ze strandt en met Kerst in the middle 

of nowhere belandt. 

De OV-site geeft alle informatie onder 

voorbehoud. Ze vertrekt heel vroeg met 

een boek en brood in haar tas om alle 

pech te kunnen hebben, die maar moge-

lijk is. Door veel stagnatie is ze maar net 

op tijd voor de plechtigheid. De terugreis 

verloopt ook niet zonder problemen. Met 

ernstige vertragingen en een paar ge-

dwongen overstappen loopt haar trein ten 

langen leste het station van haar woon-

plaats binnen. 

Met een zucht van verlichting stapt ze 

uit. ”Deze trein zal niet verder gaan”, 

hoort ze op het perron omroepen. ”Voor 

de passagiers zullen in de wachtkamer 

voorzieningen getroffen worden.” 

Geschrokken kijkt ze achterom, arme 

Marije, ze heeft nog een uur te gaan. Na 

Schiphol was een zichtbaar zwangere 

vrouw tegenover haar komen zitten. 

Die begon, uit angst in slaap te vallen 

en haar halte te missen, een gesprek. 

Marije bleek ontwikkelingswerker in 

een primitief en onveilig land te zijn. 

Ze kwam bij haar ouders bevallen. Haar 

Amerikaanse man Joe zou, als de bouw 

van het nieuwe dorpshuis voltooid was, 

spoedig volgen. Ze ziet haar hulpeloos in 

de open treindeuren staan en snelt toe om 

haar bagage aan te pakken. De opvang 

voor de gestrande reizigers blijkt slechts 

uit een oncomfortabele stoel en een kop 

erwtensoep te bestaan. In een oogwenk 

besluit ze de oververmoeide vrouw met 

een taxi mee naar huis te nemen. Marije 

kruipt, te moe om tegen te stribbelen, 

dankbaar in het logeerbed. “Welterusten, 

morgen plannen we je verdere reis.”

Na het bellen van Marije’s ouders en een 

sms aan Joe zakt ze uitgeput op de bank 

neer. Het luiden van alle klokken uit de 

stad met hun verschillende timbres en 

tonen kondigt de kerstnacht aan. Tussen 

het gebeier meent ze een ander geluid 

te horen. Het wordt luider en komt niet 

van buiten. Bij Marije zijn de vliezen 

gebroken. Ze begeleidt haar in de haastig 

gebelde ambulance naar het ziekenhuis. 

Daar is ze de hele nacht in touw als steun 

en toeverlaat van Marije. Zo eenzaam met 

een man zo ver weg en ouders die zo snel 

niet ter plekke kunnen zijn. 

Als de volgende namiddag iedereen zijn 

tafel begint te dekken voor het kerstdiner, 

keert zij met Marije en haar weliswaar 

te vroeg geboren maar net niet te klein 

bevonden David naar huis. Ze improvi-

seert in de huiskamer een bed en een 

wiegje voor oh, kindeke klein, oh, kindeke 

teer. Ze rent naar de jonge buren voor de 

eerste baby benodigdheden. In de tuin 

plukt ze hulst en klimop. De herberg moet 

een feestelijke uitstraling hebben als op 

Tweede Kerstdag de kersverse groot-

ouders moeder en kind komen begroeten. 

Er is een kindeke geboren op aard 

neuriënd tolt ze eindelijk in haar bed. 

Bethlehem hier en nu.

Daags na Kerstmis mailt haar dochter 

bezorgd of de stille nacht haar wel 

bevallen is. Een glimlach plooit haar 

gezicht onder het lezen. Een stille nacht? 

Door het bevallen was de nacht verre 

van stil.    <
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Eindejaarstips

Profi teer in 
2010 nog van 

voordelen!

Profi teer in Profi teer in 
2010 nog van 

voordelen!

Profi teer in 
2010 nog van 

voordelen!

Het is tijd voor het einde van het jaar 

nog uw zaken bij de Netwerknotaris te 

regelen, voordat het te laat is! 

Want wie gaat er nu niet graag goed 

geregeld het nieuwe jaar in? 

TIP 1: 
Uw testament pakt mogelijk anders uit

Grote kans dat de begin dit jaar gewijzigde 

belastingwet op het erven en schenken ook 

gevolgen heeft voor uw testament. Het is 

daarom belangrijk dat u uw testament laat 

nakijken. Door een goed testament kunt u 

uw erfgenamen in de toekomst erfbelasting 

besparen.

TIP 2: 
Vergeet uw kleinkinderen niet!

U kunt aan een kleinkind in uw testament 

een groot bedrag vrij van erfbelasting 

legateren (maximaal € 15.000,-). 

Het voordeel van een legaat aan uw klein-

kinderen is dat het vermogen rechtstreeks 

en vrij van erfbelasting overgaat vanuit uw 

nalatenschap naar het vermogen van uw 

kleinkinderen. 

TIP 3: 
Samenwoners let op! 

Voor verschillende belastingwetten wordt 

het steeds belangrijker dat u een samen-

levingscontract heeft. Bij het erven van uw 

partner is het hebben van een samen-

levingscontract één van de manieren om 

in aanmerking komen voor een grote 

belastingvrijstelling van € 600.000,00. 

Een samenlevingscontract heeft nog 

meer voordelen; met name elkaar aan-

wijzen voor het partnerpensioen. Ontdek 

nog meer voordelen op onze website 

www.bmsnotarissen.nl. 

TIP 4: 
Huis niet verkocht? 

Staat uw huis al even te koop en heeft u al 

een nieuw huis? Denkt u dan eens aan het 

verhuren van uw te koop staande huis. Wij 

kunnen u en uw huurder bij de verhuur 

adviseren en een juridisch juiste huurover-

eenkomst maken. Door een wijziging in de 

wet worden de fi scale nadelen van het tijde-

lijk verhuren namelijk weggenomen. 

Tips voor ondernemers - 
Wat is voor u voordeliger?

TIP 5: 

In veel gevallen is door de gewijzigde 

Successiewet voordeliger een bedrijf te 

erven of te schenken. Er moet dan wel aan 

een aantal eisen worden voldaan. Wij kun-

nen voor u controleren of u, uw bedrijf en 

uw opvolger aan de eisen voldoen.

TIP 6: 
In het verleden is uw bedrijfspand mis-

schien buiten de bv gehouden en bent u 

om fi scale redenen zelf eigenaar gebleven 

van het pand. In 2010 kan het voor u fi scaal 

gunstig zijn het bedrijfspand juist wel aan 

de bv over te dragen. Wij kunnen u daarover 

adviseren. Handel snel, want deze faciliteit 

geldt alleen in 2010.

Meer weten? Neem contact op met ons kantoor 

of kijk op onze website.
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Hiermee rekt B&W het oorspronkelijke 

voorstel met een ‘blauw’ gebied in de 

omgeving van station Lammenschans en 

de St. Petruskerk behoorlijk op. 

Het plan maakte onderdeel uit van de 

Kadernota Bereikbaarheid die in mei 2009 

door de gemeenteraad is vastgesteld. 

Hierin staat dat in vijf wijken – buiten 

de binnenstad gelegen – een proef van 

twee jaar gaat starten met een zogeheten 

Blauwe Zone.

De doelstelling hiervan is om het parkeren 

van auto’s te beperken tot speciale plekken 

(met blauw aangeduid) en speciale tijden. 

Parkeerders kunnen dan maximaal 2 uren 

achtereen hun auto parkeren en moeten 

hun parkeerschijf instellen. Wijkbewoners 

en bedrijven kopen een parkeervergun-

ning waarmee zij hun auto altijd kunnen 

parkeren. Dit beperkingsbeleid is bedoeld 

om parkeeroverlast in de woonwijken van 

‘vreemd-parkeerders’ – veelal bezoekers en 

werknemers aan de binnenstad en foren-

zen die met de trein naar hun werk reizen 

– tegen te gaan.

Wijkbewoners
Zowel het vorige als het nieuwe gemeen-

tebestuur hecht veel waarde aan de opvat-

tingen van de wijkbewoners zelf. Vanuit 

onze wijken is massaal gereageerd op 

het eerste voorstel vorig jaar. Het nieuwe 

gemeentebestuur concludeert op grond 

hiervan het volgende: 

“In het zuidelijke deel van de Burgemees-

terswijk/professorenwijk worden veel 

auto’s geparkeerd door automobilisten die 

verder reizen met de trein. Bewoners van 

de zijstraatjes van de Lammenschansweg 

geven aan nu al een hoge parkeerdruk te 

ervaren en verwachten dat dit straks nog 

verder zal toenemen, wanneer op de 

Lammenschansweg een parkeerschijf 

gebruikt moet worden. De winkeliers in de 

Van ’t Hoff straat zien met het toenemen 

van de parkeerdruk de bereikbaar van hun 

winkels voor bezoekers – die met de auto 

komen – in gevaar komen. 

Het nieuwe college van Burge-
meester en Wethouders legt 
binnenkort aan de gemeente-
raad een plan met twee varian-
ten voor om de parkeerbeper-
king Blauwe Zone in de gehele 
Professorenwijk in te voeren. 
Ook staat in het voorstel om 
ditzelfde te doen voor het wes-
telijk deel van de Burgemees-
terswijk. Volgens het gemeente-
bestuur is dit de duidelijke 
wens van de wijk zelf.

Voorstel gemeentebestuur:

Parkeerbeleid 
Blauwe Zone in hele 
Professorenwijk en 
Burgemeesterswijk-
west

door Thomas van Duin

Ook vanuit de Zoeterwoudsesingel (tussen 

de Lammenschansweg en de Trigonlocatie) 

is een aantal reacties binnengekomen. 

Er liggen hier dertig parkeerplaatsen, 

die door de gunstige ligging ten opzichte 

van de binnenstad, in gebruik genomen 

worden door vreemdparkeerders/bezoe-

kers. Wanneer deze plaatsen niet in de 

blauwe zone meegenomen worden, houdt 

dit in dat de bewoners van dit deel van de 

Zoeterwoudsesingel helemaal voorbij de 

Korfbalvereniging een parkeerplaats moe-

ten zoeken. Hier is het vaak ook al druk 

omdat de Cronesteinkade en Thorbeckes-

traat vlakbij het bruggetje liggen naar het 

Plantsoen/de binnenstad. Daarom wordt 

voorgesteld ook dit driehoekje te betrekken 

bij de blauwe zone.”

Ook de Wijkvereniging heeft vorig jaar 

aangegeven dat het verdringingseff ect de 

problemen zal doen verschuiven dieper de 

wijk in.

Het gemeentebestuur legt daarom binnen-

kort aan de gemeenteraad twee varianten 

voor. Variant 1 is het oorspronkelijke, 

beperkte gebied en variant 2 is het uitge-

breide voorstel in onze wijken.

Wat de tijden betreft stelt het gemeen-

tebestuur voor om de parkeerbeperking 

te laten gelden van maandag tot en met 

zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur en 

van 18.00 uur tot 21.00 uur. Binnen deze 

tijden mogen automobilisten hun auto 

maximaal twee uur parkeren. Door toe-

zicht en handhaving worden overtreders 

meteen bekeurd.

Vragen
Voor de Wijkvereniging blijven nog diverse 

vragen open staan:

1.  Waarom meteen voor dit grote gebied 

 gekozen?

2.  Welke plaatsen kiest de gemeente uit  

 voor het beperkt parkeren?

3.  Hoe intensief zal er gecontroleerd 

 worden?

4.  Wat wordt de prijs van een vergunning?

5.  Krijgen huishoudens met meer dan één  

 auto meer vergunningen?

6.  Wat gaat een ontheffi  ngskaart voor  

 bezoek kosten?

7.  Zijn de winkeliers in de Van ‘t Hoff -  

 straat tevreden met deze uitbreiding?

8.  Op grond van welke overwegingen 

 wordt de proefperiode van twee jaar 

 geëvalueerd? Hoe worden bewoners 

 hierbij betrokken?

Hierover zal het bestuur van de Wijk-

vereniging met de gemeente – bestuur, 

gemeenteraad en ambtenaren – in overleg 

treden.   <

Burgemeesterswijk-

  Variant 1

  Variant 2
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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 behandelingen zoals harsen, massages 
en professionele fruitzuurpeelings, kunt u ook terecht voor een pedicure-
behandeling en definitieve ontharing met behulp van de diodelaser. Deze 

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

Probeer nu ook de DermarollerTM Therapie! Een revolutionaire 
natuurlijke huidverjonger op basis van microchirurgische needling. 

Check voor meer info: www.dermaroller.be

Van ‘t Hoffstraat 35  *  2313 SN Leiden *  071-5148043   
ineke@huidverzorgingsstudio.nl  *  www.huidverzorgingsstudio.nl 

*  Lid ANBOS 

Ineke de Graaf

5168080071
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Full Service Makelaar

071 5168080 funda logo

makelaardij o.g.

www.delaatfides.nl

adv Laat+Fides.indd   1 15-07-2010   14:59:50

Hot stone 
massage 

& 
Stoel 

massage

NIEUW!



Sint-Nicolaas 
bezoekt 
Professoren-
wijk
Zoals elk jaar had ook  nu de 
Winkeliersvereniging van de 
Proforenwijk Sinterklaas 
gevraagd aan onze wijk een 

bezoek te brengen. En ook dit 
keer m succ. H werd weer 
een fet voor groot en klein 

m als hoogtepunt 
h optreden van 
gymnastiekvereniging 
Groen-Wit die een  

speaculaire springshow 
verzorgde waar zelf de Sint en 

Pedro onderdeel van uitmaakte. 
Bij h juist geopende Teddy Kids 
beëindigde Sint-Nicolaas zijn 
bezoek en kregen alle kinderen 
een leuk cadeautje. 

27
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Wethouder Robert Strijk (D66)

‘De droom 
 van2030’
Robert Strijk is sinds mei wethouder fi nanciën, bereikbaarheid en economie. Hij 
is vast van plan op korte termijn een aantal kogels door de kerk te jagen. Bijvoor-
beeld in maart 2011 over de Ringweg-Oost en begin 2012 over de RijnGouwelijn.

Robert Strijk 

(45 jaar) is geboren en 

getogen in Leiden. Hij 

woont al jaren in het 

centrum, letterlijk op 

een steenworp afstand 

van het stadhuis waar 

hij sinds mei 2010 als 

wethouder voor D66 de 

portefeuille ‘fi nanciën, 

bereikbaarheid en 

economie’ onder zijn 

hoede heeft.

Strijk was van 

1998 tot 2002 directeur 

van Sjartec Badkamers 

en van 2003 tot 2008 

Centrummanager Leiden. 

Van 2008 tot 2010 was 

Strijk directeur van het 

Landelijk Bureau 

van D66. 

door Rinke Berkenbosch



de wijkkrant   december 2010
29

Het gesprek vindt plaats op een vroege 

maandagochtend. “Zojuist kreeg ik nog 

een sms-je van een vriend: ‘Kom te laat 

bij klant. Alweer file. Doe iets!’ Dat is wel 

een mooi voorbeeld. Bereikbaarheid en 

economie hangen onlosmakelijk samen. 

Met welke ondernemersorganisatie ik 

ook praat, op mijn vraag wat op dit 

moment voor de economie van de stad 

belangrijk is, krijg ik als eerste antwoord: 

bereikbaarheid! Dat staat met stip op één. 

Bij mij en bij het hele college. We vinden 

allemaal dat daarin geïnvesteerd moet 

worden, zelfs in tijden van bezuinigingen. 

Dat is nodig als we ook over twintig jaar 

een leefbare en vitale stad willen zijn.”

Eindbeeld
Wethouder en loco-burgemeester Robert 

Strijk spreekt graag over vergezichten, 

over ‘de droom van 2030’ zoals hij 

het noemt. “Dat klinkt misschien een 

tikkeltje plechtig. Maar toch: die lange 

termijn is waar het uiteindelijk om draait. 

Als stadsbestuurder moet je proberen 

bewoners daarin mee te nemen. Dat is 

in het verleden te weinig gebeurd, denk 

ik. Desgevraagd wil ik over 3,5 jaar nog 

wel eens vertellen of het me inderdaad 

gelukt is, maar mijn ambitie is in elk 

geval het eindbeeld centraal te stellen 

in het overleg met alle stadspartners: 

bedrijfsleven, detailhandel, horeca, de 

universiteit, de hogeschool, de ROC’s, de 

wijkverenigingen.

In mijn optiek heeft deze stad ook al be-

sloten hoe dat eindbeeld eruitziet: Leiden 

als kennisstad, ‘stad van ontdekkingen’. 

Dat is een logische keuze. Europa moet 

het hebben van kennis en innovatie. 

Nederland ook. En Leiden ook. En Leiden 

heeft daarvoor een betere uitgangspositie 

– roep ik elke keer – dan heel veel andere 

steden in Nederland. Want wij hebben toe-

vallig een universiteit, een Biosciencepark, 

een hele mooie historische binnenstad 

waar kenniswerkers graag wonen, met 

een prachtig gebied daaromheen en toch 

middenin de Randstad.

De kunst is van die uitgangspositie te 

profiteren: we moeten nu hard werken 

aan een stad waar het over twintig jaar 

nog steeds leuk is om te wonen, waar je 

gelukkig kunt zijn, waar je een baan hebt, 

waar je veilig over straat kunt. Goede 

bereikbaarheid is daarvoor absoluut een 

voorwaarde.”

RijnGouwelijn
Een van de grote projecten die Robert 

Strijk erfde van zijn voorganger is de Rijn-

Gouwelijn (RGL). Strijks’ eigen partij – D66 

– had er in de aanloop naar de verkiezin-

gen van afgelopen maart nog een heel 

nummer van gemaakt: géén RGL dwars 

door de binnenstad. Een door de gemeen-

te te hulp geroepen onafhankelijke ad-

viescommissie constateerde in september 

echter dat verder verzet tegen dit project 

kansloos was. “De RijnGouwelijn komt er”, 

zegt Strijk. “Dat staat nu vast.” 

Maar waar? Voor het deel van het tracé 

door Leiden ligt het speelveld sinds kort 

juist weer open. Er komt namelijk alsnog 

een milieueffectrapportage, een uitge-

breid onderzoek naar drie alternatieven. 

De eerste twee zijn oude bekenden: door 

de Breestraat, zoals ooit de bedoeling 

was, of via de Hooigracht en de Lange-

gracht, de oplossing die daarna in beeld 

kwam. Helemaal terug van weggeweest 

is alternatief drie: vanaf Station Lammen-

schans via bestaand spoor naar Leiden 

Centraal, dus buitenom. “Alle partijen in 

de gemeenteraad hebben zo hun voor-

keur”, constateert Strijk. “In de media zegt 

ook Asje van Dijk [de verkeersbestuurder 

van de provincie, red.] wat volgens hem 

de beste oplossing is. Ik vind het nog 

te vroeg voor een voorkeur. Ik vind het 

vooral belangrijk dat we alledrie de tracés 

serieus onderzoeken.”

Het nieuwe onderzoek gaat bijna ander-

half jaar duren. We moeten dus nog tot 

het voorjaar van 2012 wachten voordat 

de knoop wordt doorgehakt. “Ik baal er 

enorm van dat er nu weer anderhalf jaar 

lang onzekerheid en onduidelijkheid is. 

Maar als gemeente hebben wij al veel 

eerder op zo’n milieueffectrapportage 

aangedrongen. De valkuil is dat je eerst 

begint met een keuze, bijvoorbeeld voor 

een RijnGouwelijn door de Breestraat of 

over de Hooigracht, en je daarna naar die 

keuze toe gaat redeneren. Het onderzoek 

dat nu verricht gaat worden zorgt in elk 

geval voor objectivering: de feiten komen 

op een rij te staan.” 

Niks ten nadele van de feiten, maar 

het zal toch niet zo wezen dat de 

milieueffectrapportage straks dicteert 

welk van de drie tracés het gaat worden? 

“Nee”, zegt Strijk, “wij brengen ook een 

eigen toetsingskader van mee te wegen 

factoren in: we willen het centrum 

autoluw maken, we willen bepaalde 

ontwikkelingen in de binnenstad en 

rond het centraal station, we hebben een 

algemene visie op deze stad. Dat speelt 

allemaal een rol bij de uiteindelijke keuze. 

Die vertraging, nogmaals, is niet onze 

schuld. Maar nu die vertraging er eenmaal 

is, geeft dat ons de mogelijkheid nog 

één keer de discussies te voeren die we 

misschien nog niet voldoende gevoerd 

hebben.”

Ringweg-Oost
Een belangrijk project, niet in de laatste 

plaats voor de Professoren- en Burge-

meesterswijk, is de Ringweg-Oost. Het 

tracé dat momenteel in beeld is, loopt 

immers over de Kanaalweg. Strijk is al 

eerder het gesprek aangegaan met de 

Wijkvereniging. Dat gesprek krijgt een 

vervolg. “Ik vind dat de Wijkvereniging 

zich constructief opstelt. Natuurlijk komt 

men op voor de belangen van de wijk, 

maar de Wijkvereniging is ook ontvan-

kelijk voor het verhaal dat achter die 

Ringweg-Oost zit. Dat is het verhaal dat 

we de binnenstad autoluw willen maken 

en dat we het doorgaande verkeer als het 

ware meer naar buiten willen drukken. In 

het verleden is te veel het beeld ontstaan 

dat de Ringweg-Oost alleen maar nodig 

zou zijn om ruimte vrij te spelen voor een 

RijnGouwelijn door de binnenstad. Zo is 

het niet. Bij het eindbeeld van een vitale 

en leefbare kennisstad past een ringstruc-

tuur voor autoverkeer. Daar hoort de 

RijnlandRoute bij [de geplande verbinding 

tussen de A4 en de A44, red.] en zeker 

ook de Ringweg-Oost.”

Punt is wel dat het geplande tracé voor 

een deel door Leiderdorp loopt en deze 

buurgemeente vooralsnog niet erg happig 

is om mee te werken. “We zitten middenin 

het overleg met Leiderdorp. Er ligt nu de 

afspraak dat we voor eind maart 2011 

eruit moeten zijn.” En als Leiderdorp nu 

eens voet bij stuk houdt? “Daar ga ik niet 

over speculeren”, zegt Strijk. “Maar ik 

ben vast van plan in de komende tijd een 

aantal kogels door de kerk te jagen als 

het om bereikbaarheid gaat.”

Inspiratie
Gevraagd naar zijn drijfveer, zegt Strijk: 

“Ik ben geboren en getogen in Leiden. 

Ik vind het leuk over deze stad mee te 

praten. Het zou mooi zijn als ik daar ook 

enige inspiratie in kan laten doorklinken. 

Ik woon hier met veel plezier. Ik hoop 

dat dat over twintig jaar nog steeds zo 

is. En ik denk dat voor tienduizenden 

Leidenaren precies hetzelfde geldt.

Bij projecten zoals de RijnGouwelijn, de 

Ringweg-Oost en de RijnlandRoute is het 

natuurlijk niet mogelijk iedereen voor 

honderd procent te overtuigen. Maar 

misschien lukt het mensen op z’n minst 

te laten begrijpen waarom we als stad dit 

soort projecten móeten realiseren. Daar 

ga ik in elk geval mijn uiterste best voor 

doen.”  <
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Sport je Fit
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Oproep

We zijn  heel dringend op zoek 
naar mensen die mee willen helpen 
om onze prachtige wijkkrant te 
bezorgen. 
De wijkkrant verschijn 3 x per jaar. 
Er zal dan ook slechts drie keer per 
jaar een beroep op u gedaan worden. 
Dat kost u drie keer per jaar een 
uurtje of 2.

Laat uw wijkvereniging niet in de kou 
staan maar steek een helpende hand uit.

Wilt u meer weten 
(en dat wilt u): neem dan contact op met:

Heleen Cosijn, 071-5661064 of Rob Beurse, 

06-51163780 of stuur een e-mail naar: 

beurse@xs4all.nl

We rekenen op u! 

Bezorgers
gezocht



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>.

Word nu lid van onze 
wijkvereniging!

(of zoveel meer 

als u het waard 

is) wordt u niet 

alleen lid, maar 

ontvangt u ook 

geheel gratis 

een prachtig 

boekje over de 

historie van 

onze wijk.*

* Het boek wordt u na ontvangst van uw betaling bij u thuis bezorgd.

Word nu lid van onze 

Voor 
slechts 

€ 8,50 

per jaar 

kijk ook eens op www.profburgwijk.nl
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Oorspronkelijk komt de kerstster uit 

Mexico en Midden-Amerika. Daar kan de 

plant uitgroeien tot een struik van wel 

vier meter hoog. Het is een zogenoemde 

kortedagplant Hij bloeit van november 

tot februari en in de zomer is hij kaal. 

De eigenlijke bloemen zijn klein en 

onopvallend, de sierwaarde zit in de 

mooie rode schutbladeren. 

De kerstster hoort bij de familie van 

de Euphorbiaceae. Met ongeveer 

tweeduizend verschillende soorten is dit 

een van de grootste geslachten binnen 

de plantenwereld. De familie komt voor 

in alle streken en bestaat uit eenjarigen, 

winterharde vaste planten (waaronder 

veel mooie tuinplanten), struiken, 

bomen, succulenten en cactusachtigen. 

Ondanks de verschillende 

verschijningsvormen, kenmerken ze zich 

allemaal door een kleine bloeiwijze met 

opvallende schutbladeren en door een 

wit melksap dat vrijkomt als een takje 

wordt afgebroken. 

Aan dit giftige melksap heeft de plant 

zijn Nederlandse naam wolfsmelk te 

danken. Het sap werd vroeger gebruikt 

in de geneeskunde, onder andere als 

purgeermiddel. Aanraking met het 

sap kan huidirritatie veroorzaken of 

zelfs tijdelijk blindheid als het in de 

ogen komt. De giftigheid varieert 

weliswaar per soort (de kerstster is 

waarschijnlijk maar een beetje giftig), 

maar ongetwijfeld zullen er wel wat 

slachtoff ers zijn gevallen bij vroege 

medische experimenten. Het was 

Linnaeus die deze plantenfamilie in 1753 

zijn naam heeft gegeven naar de Griekse 

arts Euphorbius, die leefde rond het 

begin van onze jaartelling en als eerste 

de sappen van een euphorbiasoort 

gebruikt zou hebben als geneesmiddel. 

In 1804 nam de natuuronderzoeker 

Alexander von Humboldt de kerstster 

mee naar Europa. De plantkundige 

Willdenow heeft de plant in 1833 in 

Berlijn zijn botanische naam gegeven: 

Euphorbia pulcherrima, de mooiste 

Euphorbia.

De kerstster is ook bekend onder de 

naam poinsettia. Deze naam is een 

eerbetoon aan de ambassadeur van de 

Verenigde Staten in Mexico, Joel Poinsett, 

die de plant rond 1828 mee naar huis 

nam. Sinds midden negentiende eeuw 

viert men in Amerika Poinsettia Day: op 

12 december, de sterfdag van Poinsett, 

geven de mensen elkaar poinsettia’s 

cadeau.

Het is aan de Duitser Paul Ecke te danken 

dat de kerstster nu wereldwijd verkocht 

wordt in de dagen voor Kerstmis. 

In het begin van de twintigste eeuw 

emigreerde hij naar Californië, waar de 

kerststerren in het wild groeiden rond 

zijn boerderij. Hij vond ze zo mooi dat 

hij zich toelegde op het kweken ervan. 

Aanvankelijk verkocht hij de afgesneden 

twijgen als kerstboeketten, wat meteen 

een enorm succes was. Later werd de 

snijbloementeelt vervangen door de 

teelt in potten. Rond 1950 werd de 

plant in Duitsland zodanig ‘verbeterd’ 

dat hij kon overleven in verwarmde 

huiskamers. Daarna nam de gewoonte 

om kerststerren in huis te halen met 

Kerstmis een enorme vlucht. Inmiddels 

is de kerstster niet meer weg te denken 

in deze tijd van het jaar. Behalve 

planten met de oorspronkelijke rode 

schutbladeren zijn er nu ook soorten met 

roze, witte en gele schutbladeren. Ze zijn 

er van groot tot klein en zelfs op stam.

In de huiskamer staat de kerstster het 

liefst op een lichte warme plaats, uit 

de tocht. Tijdens de bloei verdraagt 

hij geen volle zon. De verzorging 

bestaat uit het geven van lauw water, 

maar pas als de grond droog aanvoelt. 

Waarschijnlijk belanden de meeste 

kerststerren in januari in de kliko, 

maar het is mogelijk om de planten 

over te houden. Uiteindelijk zullen 

de schutbladeren groen worden en 

afvallen. Dan kan de plant tot de helft 

worden ingekort en koel weggezet. In 

de zomer kan hij buiten staan op een 

warm beschut plekje. Half september 

moet hij weer naar binnen. Om de plant 

vervolgens weer in bloei te krijgen is 

een kortedagbehandeling nodig: twee 

maanden lang mag de plant niet langer 

dan tien uur licht per dag hebben, 

de rest van de dag moet hij in het 

pikkedonker staan.

Ten slotte nog een Mexicaanse legende, 

die de verbintenis van de kerstster 

met Kerstmis verklaart. Het arme 

meisje Pepita had geen geld om in de 

kerstnacht een cadeautje voor Jezus te 

kopen. Daarom plukte ze wat onkruid 

langs de kant van de weg en schikte dat 

tot een boeketje. Eenmaal in de kerk 

aangekomen gebeurde er een wonder: 

het boeket begon te bloeien met 

prachtige grote rode en groene bladeren.    

<

Kerstster
De kerstster is even 
onlosmakelijk met Kerst 
verbonden als de kerstboom. 
De kerstboom brengt licht, de 
kerstster brengt kleur in deze 
donkere dagen.
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Polderpark Cronesteyn
Al jaren is Polderpark 
Cronesteyn een geliefd toe-
vluchtsoord voor menig wijkbe-
woner: van jonge gezinnen tot 
liefhebbers van natuur en rust. 
Er is dan ook veel te beleven. 
Voor de kinderen is er de water-
speelplaats, scholieren mogen 
gebruik maken van het school-
tuinencomplex, voor leergierigen 
is er het bezoekerscentrum het 
Reigerbos en voor natuurlief-
hebbers het reigerbos zelf of 
het moerasbos.

Het 90 hectare grote park ligt ingeklemd 

tussen de drukke snelweg A4, de spoor-

lijn naar Alphen/Woerden, het Rijn- en 

Schiekanaal en de Vrouwenweg. En toch 

is het een oase van rust – het monotone 

geruis van de snelweg even wegdenken 

– in het zo nabij gelegen ‘lustoord’ is 

veel ruimte voor bijzondere planten, 

bomen en dieren. Voor de mens is er een 

camping, veel groen, veel water en kilo-

meters fi ets- en wandelpad. Daarnaast 

is Cronesteyn een paddenstoelenpark, 

waarvan liefhebbers het afgelopen najaar 

weer uitgebreid konden genieten. In de 

winter krijgt Cronesteyn een sprookjes-

achtig uiterlijk maar eigenlijk heeft het 

park in elk jaargetijde een geheel nieuw 

gezicht

Recreatiepark
Hoewel de historie van het Polderpark 

Cronesteyn ver terug gaat, met als mid-

delpunt de aanwezigheid van een heus 

kasteel, is deze in de huidige vorm nog 

maar net een kwart eeuw oud.

Tot 1966 behoorde dit gebied aan 

Zoeterwoude toe. In 1975 deed de 

laatste particuliere eigenaar het park 

(toen nog polder) van de hand en werd 

de gemeente Leiden eigenaar. Plannen 

werden gesmeed om de polder opnieuw 

in te richten en binnen een tijdsbestek 

van nog geen tien jaar werd Cronesteyn 

omgetoverd tot een groot recreatiepark. 

Voor natuurrecreatie wel te verstaan 

want het accent werd gelegd op rust. 

Eigenlijk worden alleen de waterspeel-

plaats - vooral in de zomer – en de cam-

ping intensief gebruikt. Voor de rest zijn 

er veel wandelaars, al dan niet voorzien 

van een viervoetige vriend, veel fi etsers 

en in de winter – als de vrieskou heeft 

toegeslagen – schaatsers.

Als u Cronesteyn weer eens bezoekt, 

weet dan dat deze plek een behoorlijk 

stempel heeft gedrukt op de Leidse 

geschiedenis. In de Romeinse tijd werd 

er het Corbulokanaal gegraven (ongeveer 

op de plaats van het huidige Rijn- en 

Schiekanaal). In de middeleeuwen stond 

er – bij benadering op de plek waar nu 

De Stochemhoeve staat - een prachtig 

kasteeltje dat in het begin van de 16de 

eeuw Kasteel Cronesteijn werd gedoopt 

(en daarvoor Slot Alkemade heette) . En 

tenslotte... alhoewel de plaats niet pre-

cies te duiden is: op deze plek bevond 

zich ergens ‘De Schans Lammen’, waar 

in 1574 de Spanjaarden op heldhaftige 

wijze van verdreven werden en waar 

volgens de mythe Cornelis Joppensz de 

pot met hutspot vond.  <
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Eind september fi etste ik door De Mey 

van Streefkerkstraat, door het stukje 

tussen de Van den Brandelerkade en de 

Roodenburgstraat. Ik werd getroff en door 

de prachtige kleuren van de bladeren 

van de valse Christusdoorn (Gleditsia 

triacanthos L.), bijvoorbeeld van die van 

de bomen tussen de nummers 24 en 25 

van de hoek Van den Brandelerkade en 

De Mey van Streefkerkstraat. De bladeren 

leken wel van goud en begonnen toen al 

te vallen. Deze boom bot in het voorjaar 

laat uit en begint in het najaar vroeg 

met het laten vallen van de bladeren. 

Eind oktober waren vrijwel alle bladeren 

van de Ginkgo, de Prunus, de linde, de 

berk en andere bomen snel van kleur 

verschoten, en half november waren de 

meeste bladeren ook al gevallen. Maar 

van de valse Christusdoorn was toen al 

lang geen blad meer van te vinden, noch 

aan de boom, noch op de grond! 

Alle bomen van de wereld
Op 6 november jl. was er de jaarlijkse 

boekenmarkt van Amnesty International. 

Mijn oog viel op een boek met de titel 

‘Alle bomen van de wereld’ door Scott 

Leathart (Nederlandse uitgave, derde 

druk uit 1979, ICOB). Thuisgekomen 

keek ik dadelijk of de valse 

Christusdoorn daarin zou staan, want 

ik kan mij niet voorstellen dat er een 

(populair) wetenschappelijk boek bestaat 

met een beschrijving van alle bomen ter 

wereld. Bovendien schenken veel boeken 

vooral aandacht aan oude, opvallende, 

monumentale of omvangrijke bomen. 

Een valse Christusdoorn komt dan vaak 

niet in aanmerking voor een beschrijving 

omdat hij in Nederland vrijwel nooit 

meer dan honderd jaar wordt, en ook 

geen extreem dikke stam krijgt. Het is 

een snelle groeier die windgevoelig is 

en mede daardoor gemakkelijk kapot 

waait. In De Mey van Streefkerkstraat 

zijn de bomen vijftien jaar oud, net zo 

oud als de woningen. Een aantal is nu al 

hoger dan de huizen. Slechts een enkele 

keer krijgt de valse Christusdoorn wel 

de status van monument. Dat geldt 

bijvoorbeeld voor een exemplaar in 

Haarlem. Gelukkig bevatte mijn nieuwe 

aankoop toch een redelijk goede 

beschrijving van de valse Christusdoorn. 

Deze aanwinst voor slechts één euro was 

dus zeer nuttig voor het schrijven van dit 

verhaal.

Beschrijving
In mijn aangeschafte boek staat achter 

Gleditsia: ‘Een geslacht van twaalf 

soorten bladverliezende bomen uit 

Noord-Amerika, tropisch Zuid-Amerika 

en Afrika, en Midden- en Oost-Azië, met 

doornen op twijgen, samengestelde 

bladeren en bloemen met een even 

aantal bloemblaadjes. De [valse] 

Christusdoorn, die van Ontario tot 

Nebraska en zuidelijk tot in Texas en 

Louisiana voorkomt, is meestal ca. 25 m. 

hoog, maar er zijn meldingen van een 

hoogte van 42 m. De stam, takken en 

zelfs de twijgen staan vol met bundels 

lange, gevorkte doornen, terwijl de 

bladeren uit maximaal 36 blaadjes zijn 

samengesteld, wat de rechtop staande 

kroon een pluimachtig uiterlijk geeft. De 

bloemen, mannelijke en vrouwelijke op 

aparte steeltjes [vaak moeilijk te vinden], 

zijn groenachtig geel en de vrouwelijke 

brengen ca. 30 cm lange peulen voort 

die, als ze jong zijn zoetig vruchtvlees 

bevatten’. 

 

Valse Christusdoorn en 
Christusdoorn
Rond 1700 zijn vanuit Noord-Amerika in 

Londen zaden van de valse Christusdoorn 

ingevoerd. Uit de in Londen opgekweekte 

De valse Christ usdoorn 
is lang ni  altijd vals!

Atze van Wieren (Geb.1943) in ‘Boom’ 

Ik heb mijn handen om jouw schors gelegd 
en zacht bevoeld, zoals een blinde tast. 
De diepe barsten in jouw bast b ast, 
h  braille dat op stam is ingelegd.
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bomen is deze soort verder verspreid. 

De oorspronkelijke vorm heeft een stam 

met venijnige doornen, ook de twijgen 

hebben die. Die gevorkte doornen staan 

vaak in groepjes van drie. De boom werd 

in het Nederlands genoemd naar de 

kamerplant met de naam Christusdoorn, 

ook een plant met venijnige doorns. De 

boom is dus een totaal andere soort en 

daarom werd aan de naam het woord 

‘valse’ toegevoegd. 

De kamerplant, de Christusdoorn 

(Euphorbia milii), is absoluut geen familie 

van de valse Christusdoorn. Hij groeit als 

struik op Madagaskar en hoort thuis in 

de wolfsklauwfamilie, de Lycopodiaceae. 

Al meer dan tweeduizend jaar geleden 

was deze plant bekend in het Midden-

Oosten. Volgens de legendes werd de 

doornenkroon van Christus van deze 

plant gemaakt.

In onze omgeving is de Christusdoorn 

pas veel later bekend geworden. De 

gouverneur van het eiland Réunion (in 

de nabijheid van Madagaskar), M. le 

baren Milius, ontdekte hem in 1821 

en introduceerde hem in Frankrijk. De 

soortnaam milii is afgeleid van de naam 

Milius. 

Vanuit Frankrijk werd de Christusdoorn 

verder in Europa verspreid. Zo kwam 

een exemplaar jaren later o.a. in het huis 

van mijn moeder terecht. Zij hield er van 

maar haar kinderen dachten er anders 

over. Wij zaten soms met onze haren vast 

in die kamerplant en vonden hem beslist 

‘vals’. 

De boom – die de toevoeging ‘vals’ 

dus echt mag hebben – behoort 

tot de vlinderbloemenfamilie, de 

Leguminosae. De geslachtsnaam van 

de valse Christusdoorn, Gleditsia, 

verwijst naar de Duitse hoogleraar 

en directeur van de botanische tuin 

in Berlijn, Johann Gottlieb Gleditsch 

(1714-1786). Hij was auteur van veel 

botanische publicaties, grondlegger 

van de bosbouwkunde en een groot 

bewonderaar van de Zweed Carolus 

Linnaeus (1707-1778). De L. achter de 

wetenschappelijke naam verwijst naar 

Linnaeus, de man die de binominale 

naamgeving (een wetenschappelijke 

geslachts- en soortnaam) voor planten 

en dieren invoerde. De soortnaam 

triacanthos betekent drie(maal) akantha 

(=doorn). Tegenwoordig zijn er van deze 

soort kweekvormen die geen doornen 

hebben. Deze doornloze boom is dus 

in werkelijkheid niet zo vals als de 

kamerplant. 

Gebruik
De oorspronkelijke bewoners van 

Noord-Amerika gebruikten het harde 

en duurzame hout van de valse 

Christusdoorn voor bogen, brandhout en 

hekwerk. Het hout wordt tegenwoordig 

gebruikt voor afzettingen en ander 

agrarisch gebruik. De boom wordt 

in Amerika ook veel aangeplant als 

schaduw- of sierboom. Van bloemen 

en zaden maakte men een pap om aan 

voedsel een zoete smaak te geven. De 

zaden worden ook graag door dieren als 

muizen, wezels, marters en eekhoorns 

gegeten. In Engeland wordt deze soort 

‘Honey locust’ genoemd. Dat slaat op de 

verspreiding door dieren (sprinkhanen) 

die de lekkere zaden eten. In Amerika 

brouwde men vroeger bier van de zaden. 

Winter
Ik heb een aantal jaren geleden met een 

groep mensen met een visuele beperking 

door onze wijk een bomenwandeling 

gemaakt. Een belevenis op zich. Daaraan 

moest ik denken toen ik de woorden van 

Atze van Wieren las. Aan de stam kan 

je voelen met welke soort je te maken 

hebt. De purpergrijze schors van de valse 

Chriustusdoorn van oudere bomen krijgt 

op den duur brede lijstachtige ribbels. 

Dat vergemakkelijkt de herkenning als 

je de boom niet kunt zien, ook als de 

stam geen doornen heeft. Wie in de 

winter door De Mey van Streefkerkstraat 

fi etst of loopt zou kunnen letten op 

winterkenmerken, bijvoorbeeld op de 

vorm van de vaak bochtige stammen 

en kronkelige twijgen. En ook de 

kronkelige, bruinzwarte, 30 cm lange 

peulen. In september was er een klein 

advertentie

aantal peulen aanwezig maar die zijn 

nu allemaal al verdwenen. In de jonge 

bomen worden nog niet veel bloemen en 

peulen gevormd. Het feit dat de peulen 

al worden gevormd geeft aan dat wij ze 

in de toekomst waarschijnlijk laat in het 

najaar of vroeg in de winter nog kunnen 

zien hangen. Dat zal zeker een aanblik 

geven die niemand kan ontgaan.   <
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Pieter Zeeman wordt geboren op 25 mei 

1865 in Zonnemaire, een klein dorpje 

op Schouwen-Duiveland (Zeeland) dat 

vanaf 1961 onderdeel is van de gemeente 

Brouwershaven. Tegenwoordig wonen er 

nog zo’n kleine achthonderd mensen.

Pieter was zoon van Catharinus Forandinus 

Zeeman en Willemina Worst. Pieters’ vader 

was Nederlands Hervormd predikant. Na 

de lagere school ging Pieter naar de HBS 

in Zierikzee, niet ver van Zonnemaire. Hij 

doorliep deze vrijwel zonder moeite (wat 

mede te danken was aan zijn vader die 

hem les gaf in Frans). Daarna kreeg hij 

privélessen in de klassieke talen. Deze 

werden hem gegeven door de conrector 

van het gymnasium te Delft. Hier, in Delft, 

kwam hij voor het eerst in contact met 

Heike Kamerlingh Onnes.

Zeeman ging in Leiden studeren waar 

hij op 18 januari 1893 promoveerde bij 

Kamerlingh Onnes. Zijn proefschrift; 

‘Metingen over het verschijnsel van Kerr 

bij polaire terugkaatsing op ijzer, kobalt en 

nikkel’ gaf al aan welke richting het met 

‘Pietje van de dominee’ op zou gaan. In 

1890 was Pieter al assistent van Lorentz 

in Leiden, waar de onderzoeken naar het 

Kerr-effekt plaatsvonden (een door de 

Schot John Kerr waargenomen effect van 

stoffen onder invloed van een elektrisch 

veld).

Huwelijk 
Na zijn promotie vertrekt hij naar 

Straatsburg waar hij zich richt op de 

voortplanting van elektrische trillingen in 

water. Maar korte tijd later is hij alweer 

terug in Leiden, om op 28 maart 1895 in 

het huwelijk te treden met Elisabeth Lebret 

(uit dit huwelijk worden een zoon en drie 

dochters geboren), en zich in 1896 als 

privaatdocent in Leiden te vestigen. 

Dat jaar komt het grote succes. Zeeman 

weet door middel van een zelf gebouwd 

instrument de spectraallijn van een 

natriumvlam te splitsen in meerdere 

lijnen. Deze natriumvlam werd tussen 

de schoenen van een elektromagneet 

geplaatst waarna de splitsing van de 

lijn zichtbaar werd. Een tot dan toe 

nog niet ontdekt ‘deeltje’ werd hiermee 

op schitterende wijze aangetoond. Dit 

deeltje kennen we als het elektron. Na 

berekeningen van Lorentz en nogmaals 

wikken en wegen kón het niet anders of 

dit was het bewijs van het bestaan van het 

elektron (wat eerder al wel vermoed werd 

maar niet bewezen). 

Het Zeemaneffect, zoals het ontstaan van 

Pieter Zeeman
Pieter Zeeman was van 1908 tot 
1935 hoogleraar te Amsterdam. 
Hij was de enige Nederlandse 
Nobelprijswinnaar die de prijs 
toegekend kreeg nog voor hij 
hoogleraar was. In 1902 ontving 
hij, samen met ‘leermeester 
en collega’ Hendrik Antoon 
Lorentz, de Nobelprijs voor 
het baanbrekende werk op het 
gebied van de splitsing van 
spektraallijnen en het daaruit 
door hen ontdekte ‘elektron’.

• Portret van Pieter Zeeman.
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de gesplitste lijnen wordt genoemd, is van 

ongekend belang geweest in de verdere 

onderzoekingen naar het gedrag van 

elektronen en moleculen. Overigens heeft 

de zeer bescheiden Zeeman de ontdekking 

van het elektron nooit aan zichzelf toege-

schreven door de ‘magnetische splitsing 

van spectraallijnen’ het ‘Zeemaneff ect’ te 

blijven noemen.

Ook werd en passant – min of meer – aan-

getoond dat licht wel eens een deeltjes-

karakter (kwantummechanica) zou kunnen 

hebben in plaats van een golfkarakter. 

Taaie kost. De huidige wetenschap is er 

dan ook nog niet helemaal uit (ondanks 

kwantum-, relativiteits- en snaartheorieën). 

Ontdekt werd later wel dat het ontstaan 

van de lijnen verband houdt met de ‘spin’ 

of draaiing en/of draaisnelheid van het 

elektron.

Lorentz
2 december 1896 wordt Zeeman 

benoemd tot lector in Amsterdam. 

In het laboratorium aan de Plantage 

Muidergracht worden onderzoekingen 

verricht die betrekking hebben op het 

splitsen van bijvoorbeeld cadmiumlijnen. 

Samen met Lorentz worden theorieën 

onderzocht, onderbouwd en bewezen. 

Voor de ontdekking van het elektron 

ontvangen zij in 1902 samen de 

Nobelprijs voor de natuurkunde (ook 

andere wetenschappelijke onderzoekingen 

van de heren afzonderlijk werden op deze 

manier bekroond). Er is daarna nauwelijks 

iemand die Zeeman en zijn werk op de 

juiste waarde weet in te schatten, het is 

toch wel merkwaardig dat hij pas zes jaar 

later tot hoogleraar wordt benoemd.

In 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit. 

Juist in dat jaar wordt Zeeman een nieuw 

laboratorium beloofd dat uiteindelijk pas 

in 1923 in gebruik kon worden genomen. 

Hier beschikt hij over de meest geavan-

ceerde spullen die hij zich maar zou 

kunnen wensen. Toch leidt dit eigenlijk 

nooit meertot diezelfde hoogtepunten lals 

voorheen.

In 1935 neemt Pieter Zeeman afscheid 

als hoogleraar, hij is dan 70 jaar. Hij is tot 

dan toe, met name door het buitenland, 

overladen met eerbewijzen, zoals 

natuurlijk de eerder genoemde Nobelprijs, 

maar ook eredoctoraten van tal van 

universiteiten (Oxford, Brussel, Parijs, 

Philadelphia, etc.), lidmaatschappen van 

wetenschappelijke instellingen, medailles 

en andere prijzen. In Nederland duurt 

het even voor men hem voor zijn werk 

prijst. Alleen het lidmaatschap van de 

Koninklijke Akademie van Wetenschappen 

in Amsterdam was een vroege blijk van 

waardering (1898). In 1940 werd ‘zijn’ 

lab, nog tijdens zijn leven, gedoopt tot 

Zeeman-laboratorium, een besluit van de 

Amsterdamse gemeenteraad.

Dan, het is 9 oktober 1943, overlijdt hij 

– te midden van het oorlogsgeweld – na 

een kort ziekbed, hoewel het zich in 

eerste instantie niet zo ernstig had laten 

aanzien. Enkele dagen daarna is zijn stof-

felijk overschot op de prachtige algemene 

begraafplaats ‘Kleverlaan’ in Haarlem ter 

aarde besteld, waar hij nog immer wordt 

vergezeld door zijn leermeester Hendrik 

Lorentz.  <

Bronnen:

-  De Kleverlaan, een monument als heden-

 daagse begraafplaats (gem. Haarlem, 

 sector stadsbeheer)

-  De Tweede gouden eeuw (B. Willink)

-  Grote Winkler Prins Encyclopedie

-  Leidsch Dagblad

-  Nederlandsche helden der wetenschap, 

 levensschetsen van 9 Nobelprijswinnaars 

 (Pieter Zeeman door W. de Groot en 

 C.J. Bakker)

-  Negen Nederlandse Nobelprijswinnaars 

 (museum Boerhaave, Leiden)

-  Nieuw Nederlands Biografi sch Woordenboek

-  Pieter Zeeman 1865 - 5 mei - 1935 

 (div. auteurs tgv. zijn emeritaat)

-  Pioniers der natuurwetenschappen (L. Beek)

-  Van Stevin tot Lorentz (A.J. Kox, 

 M. Chamalaun)

Internet:

-  Wikipedia

• Kerreff ekt Zeeman.

• Illustratie zeemaneff ekt.
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door Monica Wigman

Weer is er afgelopen maanden 
veel geklust en verhuisd in de 
wijk. Een gesprekje met drie 
nieuwe bewoners. 

Eveline Suijver (32) en Wessel Lamers 

(33) wonen ten tijde van dit interview drie 

weken op de Tiboel Siebenbeekstraatnum-

mer 13. Hun verhuiswagen vertrok uit 

Lombok, een zeer multiculturele buurt in 

Utrecht. “We woonden superleuk. Maar ja, 

wel op een bovenwoning en toen onze 

dochter werd geboren (Fee, 1,5) werd het 

wel onpraktisch om steeds de trappen op 

te moeten. Dat we alleen een dakterras 

hadden was ook jammer. Redelijk snel 

daarna kwam Guus (nu 4 maanden) en 

wilden we echt snel naar een kindvriende-

lijker omgeving.” 

Oorspronkelijk komen Wessel en Eveline 

uit de omstreken van Leiden; respectieve-

lijk Woubrugge en Alphen. Ze kennen 

elkaar van de middelbare school en 

hebben hier nog veel vrienden wonen. 

Dichterbij de wederzijdse ouders wonen 

was ook een reden om deze kant op te 

komen. Omdat ze wel een wat bruisender 

omgeving wilden dan een dorp, kozen ze 

voor Leiden. Zeker zeven weken hebben 

ze verbouwd, alles staat strak in de verf 

en het spreekwoordelijke peertje hangt 

nog in de woonkamer. 

“Wat we heel verrassend vonden was dat 

al heel snel een van de straatgenoten voor 

de deur stond om ons welkom te heten en 

een foto te maken. Die werd vervolgens 

naar alle andere bewoners in de Tiboel 

Siegenbeek gestuurd. Zo wist iedereen 

meteen dat wij de nieuwe bewoners 

waren. Je voelt je direct heel welkom, we 

hebben ook kaartjes gekregen, we zijn 

echt superleuk ontvangen.” 

Dat Wessel en Eveline nog nieuw zijn in 

Leiden blijkt uit het feit dat ze het krijsen 

van de meeuwen nog als ‘gezellig’ erva-

ren. Waarschijnlijk zal dat binnen niet al 

te lange tijd wel veranderen... Wessel had 

overigens aan het begin wel wat moeite 

met het wonen in zo’n ‘burgerlijke wijk’, 

maar na drie weken is hij helemaal om: “Ik 

ben echt superblij dat we hier zijn gaan 

wonen.”Ook Daan van der Kevie (35) 

moest even slikken toen de beslissing was 

gevallen om in de Burgermeesterswijk te 

komen wonen: dat was wel wennen na 

negen jaar hartje centrum aan de Van der 

Werfstraat. Hij komt oorspronkelijk uit 

Oegstgeest, studeerde in Den Haag en 

leerde Karin Aquarius (33) kennen bij 

Partycentrum ‘La France’ waar ze beiden 

een bijbaantje hadden. Inmiddels is Hein 

geboren (1,5) en is er een tweede op 

komst (verwacht: 26 februari). “Een van 

mijn beste vrienden woonde hier al en zo 

kenden we de wijk: rustig, mooi en dicht-

bij het centrum.” 

Karin en Daan wonen pas drie dagen 

op de Meij van Streefkerkstraat 31. Wel 

zes maanden stonden er klusbusjes en 

vlikobakken voor de deur. “Er woonde hier 

een oude man van in de 90 die het huis 

huurde en de laatste jaren niet veel meer 

boven kwam, dus er moest heel erg veel 

gebeuren. ”Niet alleen is alles volledig 

gemoderniseerd en in oude stijl hersteld, 

ook is de boventrap verplaatst. Daardoor 

kunnen we de ruimte op zolder veel ef-

fi ciënter gebruiken.” 

Verbaasd waren Daan en Karin toen een 

van de eerste dagen de TNTpakketservice 

een pakje bezorgde en geïnteresseerd in-

formeerde op welke dagen zij thuis waren. 

Dan kon hij daar rekening mee houden... 

In tegenstelling tot Wessel en Eveline zijn 

ze blij dat ze hier minder meeuwen horen 

dan in het centrum, maar juist andere 

vogeltjes. “En ook het orgel in de Haarlem-

merstraat missen we helemaal niet!”

Het gezin van Carina Fransen (47) en 

Alexander Drijver (54) valt in de catego-

rie ‘samengesteld’; ze wonen sinds 1 juli 

met vijf kinderen op de Meijerskade 15. 

Alexander en zijn twee dochters, Ma-

nouk (19) en Manon (14) woonden hier al 

eerder. Toen hij twee jaar geleden Carina 

leerde kennen, is hij tijdelijk bij haar 

ingetrokken in de Merenwijk. Deze zomer 

is zij met haar drie jongens, Victor (12), 

Floris (8) en Sweder (7), in zijn huis gaan 

wonen in de Professorenwijk. 

Beiden hebben gestudeerd in Leiden maar 

kennen elkaar daar niet van, dat kwam 

door Marktplaats. Carina reageerde op 

een advertentie voor een wasmachine, 

die Alexander te koop aanbood... Alleen 

Carina en de drie jongens zijn dus nieuw 

in de wijk. “Ik had in de Merenwijk een 

mooie splitlevel woning aan het park en 

had het er goed naar mijn zin. Er wonen 

veel jonge gezinnen, met winkels en 

kinderboerderij op loopafstand. Dus dat 

was niet de reden om weg te gaan. Hier 

moet je toch weer opnieuw een sociaal 

kringetje opbouwen.”

“Om de overgang voor de jongens soepel 

te laten lopen, zijn we ze een jaar van 

tevoren gaan voorbereiden. Ook hebben

we ze in 2009 al meteen op hockey 

gedaan bij Roomburg. Toen we in de 

zomer verhuisden waren veel mensen op 

vakantie en school was nog niet begon-

nen. Daarom hebben we onze trampoline 

hier op het gras gezet. Dat trok meteen 

alle kinderen uit de straat. Nu de twee 

jongsten op de Lorentzschool zitten, set-

telen ze vrij snel. Victor is autistisch en 

heeft een ontwikkelingsachterstand. Hij 

zit op de Kortevlietschool, maar wonder-

lijk genoeg was de overgang voor hem 

geen probleem. Hij is tevreden als hij met 

takjes en water kan spelen en dat kan hier 

volop.” 

Zelf is ze ook zeer warm ontvangen. “Er 

was al snel een buurtborrel, dat hielp, en 

ik heb de buren ook uitgenodigd op mijn 

verjaardag. Er worden hier zoveel leuke 

dingen georganiseerd. Ik kijk er naar uit 

om daar vol aan deel te nemen. Ons plan 

is om hier heel lang te blijven wonen.” <

Nieuw in de wijk
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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

Politie

Oud-katholieke kerk
Cronesteinkade 2 - 2313 GX Leiden
Pastoor: Paul Brommet.
Telefoon: 514 22 10
website: www.okkleiden.nl
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
Simon Smitweg 8 (hoofdkantoor) - 2353 GA 
Leiden - Postbus 149 - 2350 AC Leiderdorp - 
Telefoon: 5161415 - www.activite.nl
Locaties in de Profburgwijk:
Burggravenlaan 250 - 2313 GG Leiden
Van Vollenhovenkade 75 - 2313 GG Leiden
Telefoonnummers:
Voorlichting en Preventie: 514 89 18
Uitleen (hulpmiddelen): 512 18 94
Thuiszorg: 514 89 24
(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
Rijnsburgersingel 60 - 2316 XX Leiden
Postbus 569 - 2300 AN 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: Ed van Lent
M. Treublaan 5 - 2313 VG Leiden
Telefoon: 06 - 511 94 207
E-mail:  ed@vanlent.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 Buurt

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

Folder op aanvraag

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.

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

advertentie Remax

Het bestuur van de 
wijkvereniging wenst u 

fi jne kerstdagen 
en een heel 
voorspoedig 
2011
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Colof on 
De Wijkkrant is een uitgave van de Vereniging 

Professoren-  en Burgemeesterswijk te Leiden. 

Hoofdredactie: Rob Beurse 

Eindredactie: Margot Lodewijk en Rob Beurse

Redactie: Thomas van Duin en Rob Beurse

Kopij en informatie: redactie@profburgwijk.nl

Internet: www.profburgwijk.nl Webmaster: Frans Hoek

Vaste medewerkers: Alfred Dernison, Coco Hoek, 

Hans Elstgeest, Frans Hoek, Marian Rappoldt,  Rinke 

Berkenbosch, Rinny E. Kooi, Titia Buddingh, Margot 

Lodewijks, Riekje Renes, Monica Wigman.

Foto’s en illustraties: Frans Hoek, Jos Versteegen, 

Rinny E. Kooi, Rob Beurse, Thomas van Duin, Maaike 

Verschuren en Monica Wigman. Ontwerp en Layout: 

www.beau-design.nl (06 - 53.60.95.90) 

Druk: Druno en Dekker Oplage: 3.750 ex.

Wijkkrant 49 komt uit in april 2011. 

Deadline kopij: 18 maart 2011.
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Kiek in de pot
uw traiteur

Hogewoerd 79  •  2311 HG Leiden
Tel 071 - 512 0608

www.winkelstandinbeeld.nl

Dagverse maaltijden
Party-schalen Buffetten
High-tea’s Soiree’s
Diners Lunchgerechten
Delicatessen Kaasspecialiteiten

di. t/m vr. 9.00 - 17.30
zaterdag 9.00 - 13.00 

Kiek in de Pot heeft voor
de feestdagen een folder 
met smakelijke menu’s 
samengesteld.
Bestellingen zijn op de 
kerstdagen af te halen.
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In 1936 verrees in de 
Roodenburgerpolder de eerste 
bebouwing van wat later de 
Professorenwijk werd. De nieuw 
gebouwde St. Petruskerk en 
omliggende woningen vormden 
het eerste buurtje. In 2011 wil 
de wijkvereniging daarom samen 
met de wijkbewoners het 75ste 
jubileumjaar vieren. Er is een fraai 
programma ontwikkeld.

Jubileumprogramma 2011

Fotowedstrijd: ‘Mijn woongenot’Waarom is het zo fi jn hier te wonen? Laat met een foto jouw woongenot in straat of buurt zien. 
Mag zowel voor Professorenwijk, Burgemeesterswijk 
als Rijndijkbuurt. Tijdens de jubileumdag op zaterdag 
4 juni worden alle foto’s tentoongesteld en worden 
prijzen voor de mooiste foto’s uitgereikt. Inleveren foto: 75jaarprofwijk@profburgwijk.nl

‘Mijn woongenot’Waarom is het zo fi jn hier te wonen? Laat 

Ontwerpwedstrijd: 

‘wijkvlag en wijkwimpel’

Onze gezamenlijke wijken hebben nog geen eigen 

wijkvlag. Kom met jouw ontwerp. Je kunt ook een 

speciale wimpel bedenken. De ontwerpen worden 

allemaal tentoongesteld tijdens de grote jubileumdag 

op zaterdag 4 juni. Ontwerpen liefst inleveren via:

75jaarprofwijk@profburgwijk.nl

Ontwerpwedstrijd:

‘wijkvlag en wijkwimpel’Ontwerpwedstrijd:
Ontwerpwedstrijd:

18 december 2010  Onthulling ‘75’

Onthulling jubileumprogramma en jubileumlogo, 
tijdens de kerstviering Zeemanlaan.

Januari 2011 Feestelijk gebaar oudste buurtje

Alle bewoners ‘Krophollerdriehoek’ (oudste buurtje 
rond de St. Petruskerk) ontvangen een aardigheidje.

Hele jaar  Lezingencyclus Professoren

Professoren van nu, wonend in onze wijk, geven 
lezing over hun werk. Plaats: Oud RK-kerk, hoek 
Cronesteynkade-Zoeterwoudsesingel. Tijdstip: 
zondagen 15.00 - 17.00 uur. Toegang: gratis.

Zondag 30 januari: Professor dr. Jenny E. Goldschmidt, 
Hoogleraar Rechten van de mens, Directeur Studie- en 
Informatiecentrum Mensenrechten (SIM), Universiteit Utrecht. 
Titel lezing: Mensenrechten in fort Europa: hoeveel ruimte is 
er nog over voor mensen in de knel?
Zondag 20 maart: Professor dr. Alex van Belkum, hoogleraar 
moleculaire microbiologie, Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Titel lezing: Faalt onze infectiebestrijding?
Zondag 29 mei: Professor dr. Kees Goudswaard, hoogleraar 
Toegepaste economie en bijzonder hoogleraar Sociale 
zekerheid, Universiteit Leiden. Titel lezing: Vergrijzing en 
AOW-perikelen. 
Zondag 28 augustus: Professor dr. Hans Blom, historicus, 
oud-directeur Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, 
bezetter Cleveringaleerstoel Universiteit Leiden. 
Titel lezing: Hoe was het mogelijk? Waarom er relatief zoveel 
Joden in Nederland vervolgd en vermoord zijn, 
vergeleken met andere landen. 
Zondagen 23 oktober en 11 december: 
nog niet bekend.

27 maart 2011  Professorenrun

Op zondag 27 maart lopen jongeren en ouderen 
in de wijk verschillende afstanden, tijdens dit 
sportevenement (eerder gehouden onder naam 
Burgerrun). Met leuke herdenkingsbeloning. 
Plaats: Zeemanlaan, vanaf 12.00 uur.

4 juni 2011  Jubileum Hockeywedstrijd

Universiteit tegen wijk. Ter afsluiting jubileumdag. 
Plaats: Hockeyclub Roomburg.

4 juni 2011  Grote jubileumdag

Plaats: Vredeskerk. Tijd: 12.00 - 17.00 uur.
• ontmoet elkaar: huidige en oud-bewoners
• presentatie nieuw boek: Buurtherinneringen
• historische fototentoonstelling
• historische wijkfi lms
• rondrit paardentram door de wijk
• stoepkrijt wedstrijd
• tentoonstelling alle foto’s en prijsuitreiking mooiste   
   foto’s ‘Mijn woongenot’.
• tentoonstelling alle ontwerpen en prijsuitreiking 
   mooiste ontwerpen wijkvlag of wijkwimpel.

12 november 2011  Groot jubileumbal

Plaats: Stedelijk Gymnasium. Met Bigband en 
swingende coverband. Koop van tevoren een 
toegangskaartje, dan weet je zeker dat je er bij bent!

Meer weten? Meedoen?
Ga naar www.profburgwijk.nl of neem contact op met 
het jubileumteam: 75jaarprofwijk@profburgwijk.nl


