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Eind maart en begin april 2012 heeft 

een gespecialiseerd onderzoekbureau 

in opdracht van het gemeentebestuur 

onderzocht hoeveel auto’s in diverse 

buurten staan geparkeerd. Dit onderzoek 

richtte zich op alle wijken die sinds begin 

dit jaar een Blauwe Zone kennen en de 

wijken direct daarbuiten, de zogenoemde 

overloopgebieden. Er is gemeten 

op een bepaalde donderdagavond, 

zaterdagmiddag, dinsdagmiddag, 

dinsdagavond en dinsdagnacht. De 

resultaten zijn keurig in plattegronden 

ingetekend en vergeleken met de 

parkeersituatie van voorjaar 2011. Ook is 

nagegaan hoeveel auto’s geparkeerd staan 

met een de blauwe parkeerschijf.

En verder...

15

De gemeente Leiden heeft onder druk van bewoners en de wijkvereniging een 

onderzoek naar de parkeerdruk vervroegd. Uit dit onderzoek blijkt dat deze 

parkeerdruk in de straten net buiten het gebied van de Blauwe Zone hoog 

is. Dit was al de beleving. Het aantal gastparkeerders met een blauwe schijf 

blijft beperkt. Of de voorgestelde aanpassing in het beleid – makkelijker 

ontheffingen verlenen aan ondernemers en verenigingen – dit probleem zal 

verminderen is zeer de vraag. Ondertussen blijven boze bewoners zich roeren 

en zijn anderen juist tevreden nu de overlast in hun straten is verminderd.

door Thomas van Duin

Rapport 
bevestigt 
overlast 
parkeren 
buiten Blauwe 
Zone
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Gevarieerd Muziekpodium

Ringweg Oost

10 jaar Jacqueline Haarmode

Els Koster over het nieuwe
Lorentzhof

Dodenherdenking in de wijk

Klein Leids Liederen Koor zoekt...

Koninginnedag 2012

Beroep wijkvereniging 
afgewezen

Sporten en ontspannen tegelijk

Kerstconcert in de 
Oud Katholieke Kerk



Eindelijk zomert het als ik dit stukje 

schrijf: dertig graden of meer is de 

verwachting. Het wordt zeg maar 

gerust heet. Maar ook zonder zomerse 

temperaturen gaat het er soms heet aan 

toe in de wijk en waait er veel stof op. 

Neem nou de Blauwe Zoneproblematiek. 

Tijdens de vorige bijeenkomst is 

een onderzoek beloofd. Nou, dat 

onderzoek is er dan gekomen, maar 

of je daar nou uitbundig van moet 

worden, is maar de vraag. Thomas van 

Duin heeft kennisgenomen van het 

onderzoeksrapport en heeft vragen 

gesteld. U leest daar in dit nummer meer 

over.

Dan de nieuwbouw van de Lorentzhof. 

Ook zo’n onderwerp dat veel stof doet 

opwaaien. Zoveel stof dat we eigenlijk niet 

eens meer weten waar deze nieuwbouw 

van de Lorentzhof en directe omgeving nu 

eigenlijk toe zal leiden. Inmiddels is er een 

uitspraak van de Raad van State die de 

bezwaren ongegrond verklaart. De bouw 

kan dus eindelijk beginnen. Maar wat 

levert dat nu uiteindelijk op? Wij vroegen 

Els Koster, bestuursvoorzitter van Libertas 

waar de Lorentzhof onder valt, ons een 

beeld van de toekomst te schetsen.

En niet te vergeten de ontwikkelingen 

rond de Ringweg Oost. Nu is er weer 

het idee dat er misschien wel een 

rechtstreekse aansluiting op de N11 

overwogen moet worden. Stof, beste 

lezers, niets dan stof, want duidelijkheid 

blijkt bij al deze zaken vrijwel onhaalbaar 

en heel soms denk ik wel eens 

‘ongewenst’.

Redactioneel
Stof

2

Maar we mopperen niet alleen, want 

een terugblik op het zeer succesvolle 

Open Podium stemt je heel tevreden. 

Verder vindt u in dit nummer naast de 

gebruikelijk rubrieken, aandacht voor de 

nieuwkomers in onze wijk, Tacoyo-lessen, 

het tienjarig bestaan van Jacqueline 

Haarmode en nog een aantal interessante 

onderwerpen.

Ik wens u veel leesplezier.   <

Rob Beurse, hoofdredacteur

> Vervolg voorpagina

kijk ook eens op www.profburgwijk.nl

• Verandering parkeerdruk donderdag-

avond in maart, van 2011 naar 2012.

• 19.35 uur Van der Brandelerkade 

buiten de zone.

Uit de metingen blijkt 

duidelijk wat veel 

bewoners afgelopen 

half jaar al aangaven: 

de parkeeroverlast van 

‘vreemdparkeerders’ is het 

hoogst in de straten net 

buiten de Blauwe Zone. Vooral 

de straten direct ten oosten 

van de Thorbeckestraat, zoals 

de Van de Brandelerkader, de 

De Laat de Kanterstaat en de 

Roodenburgerstraat, en de straten 

grenzend aan de Hoge Rijndijk 

en de Zoeterwoudsesingel, zoals 

de P.J. Blokstraat en de Fruinlaan, 

kennen de hoogste parkeerdruk.

178% bezettingsgraad
In de buurten die de Blauwe Zone 

hebben gekregen, is de parkeerdruk 

gemiddeld naar beneden gegaan, 

vooral in het noordwestelijk deel van 

de Professoren- en Burgemeesterswijk 

(Zeemanlaan-Thorbeckestraat-

Zoeterwoudsesingel-Lammenschansweg). 

Hier is de parkeerbezetting op een 

donderdagavond gedaald van 87% 

tot 62%. Van de overdag in dit gebied 

geparkeerde auto’s heeft 23% een 

parkeerschijf in gebruik. Het aantal 

bezoekers blijft dus beperkt. Het gebruik 

van de parkeerschijf is het hoogst langs 

de Lammenschansweg, overdag: 50%. 

Netto-resultaat: vrij lege straten.
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Hitte en parkeren

Ik schrijf deze column in die hete dagen 

van medio augustus. In Zuid-Frankrijk 

was het ook al enorm warm, maar 

deze on-Nederlandse zomerervaring is 

ongeloofl ijk. Zelfs mijn normaal koele 

huis is bezweken. Ventilatoren moeten 

compensatie bieden. Misschien de 

opmaat naar een fi jne nazomer? Zou 

lekker zijn.

In de hitte heb ik mij door vele cijfers en 

plattegronden van het rapport over de 

parkeerdruk in onze wijken geworsteld. 

Hopelijk komt het artikel dat het heeft 

opgeleverd in deze krant duidelijk aan 

u over. Altijd een kunst om weer op 

stoom te komen na een zomereces, de 

concentratie op het serieuze werk, de 

urgentie van onze wijkperikelen. Die 

Blauwe Zone mag geen schisma in de wijk 

worden. De straten met en zonder Blauwe 

Zone, met veel en met weinig vreemde 

auto’s voor de deur. Maar dan moet er 

wel een gebaar worden gemaakt door het 

gemeentebestuur. De verschuiving naar 

enkele straten is soms bar en boos. Uit de 

cijfers lees ik dat we in onze wijken ook 

zelf veel auto’s bezitten, maar een straat 

is op een gegeven moment vol. In mijn 

eigen straat mag je maar aan één kant 

parkeren. Dat wil ik eigenlijk graag zo 

houden. Andere straatgenoten willen nog 

wel uitwijken, maar dat degradeert het 

leefklimaat.

Zo zullen bewoners aan de Van de 

Brandelerkade zich 

ook vast voelen. Ook 

hun groene overkant 

is tegenwoordig een 

lange parkeerstrook. 

Misschien voethekjes en 

een parkeerverbod? De parkeerbezetting 

stijgt daar dan tot 233% lees ik. Even 

weer ontzomeren en dan hopelijk snel 

weer alert om dit soort hardnekkige 

kwesties te overzien en te helpen 

oplossen.

Welkom in het naseizoen. We zijn weer 

begonnen.  <

In het overig deel van de Burgemeesters-

wijk is de parkeerdruk juist gestegen op 

eenzelfde type dag, tot gemiddeld 87%. 

De hoogste bezettingsgraad is gemeten 

op donderdagavond, met soms 100% of 

zelfs hoger, dus een tekort aan ruimte, in 

de P.J. Blokstraat, de Burggravenlaan, de 

Kernstraat, de Fruinlaan, de De Laat de 

Kanterstraat, de Wasstraat, de Rooden-

burgerstraat en de Mey van Streefkerk-

straat. Dit geldt ook voor de Van de 

Brandelerkade, waar de bezetting zelfs 

zou oplopen tot 178% als de groenstrook 

vrij van parkeren zou zijn. Op zaterdag-

middag zou dit zelfs 233% zijn!

• Gebruik parkeerschijf op zaterdagmiddag.

• Lammenschansweg bij St. Petruskerk, 19.40 uur: rust.



kijk ook eens op www.profburgwijk.nl
4

Mabelle’s 
Tuinonderhoud 
en -ontwerp

Stieltjesstraat 39
2313 sj Leiden
t: 071 514 26 95
m: 06 126 452 16
e: info@mabellestuin.nl
www.mabellestuin.nl

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

Mabelle’s 
Tuinonderhoud 
en -ontwerp

Stieltjesstraat 39
2313 sj Leiden
t: 071 514 26 95
m: 06 126 452 16
e: info@mabellestuin.nl
www.mabellestuin.nl

 de . la . Tête
 Schoonheidssalon

voor echte huidverbetering

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

Droge of gevoelige huid? 
Couperose of acne? Eczeem 
of allergie? 
Anti-aging of ontspanning? 
Bij Schoonheidssalon de la 
Tête kunt u terecht met al uw 
wensen op het gebied van 
gezichtsverzorging.
Wilt u een gezonde, mooie, 
stralende huid, kennismaken 
met Schoonheidssalon de la 
Tête en de producten van 
dr. Baumann? 

Maak dan nu afspraak 
voor een ontspannende 
gezichtsbehandeling en, 
als nieuwe klant, krijgt u een 
kennismakingsset met de 
producten van dr. Baumann 
cadeau.

 Marijke 
de Kok-van ’t Hooft

www.schoonheidssalon-delatete.nl

Bij schoonheidssalon de la Tête bent u in goede handen!

kijk ook eens op www.profburgwijk.nl
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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

De Wijkkrant dec 2010 - 02.indd   14 03-12-2010   12:05:01

Een stralende huid

ROB BEURSE
     FOTOGRAFIE

Portretfotografi e

Een portret van uzelf, 
uw zoon of dochter – 
een familieportret van 
uw gezin – een foto 
samen met uw partner – 
een foto van uw huisdier.

www.robbeursefotografi e.nl - telefoon: 0651163780

Vrijwilligers gezocht voor 
ons huiskamerproje	 

Voor het opzetten en uitvoeren van ons  huiskamerproject 
zijn wij op zoek naar creatieve en sociale vrijwilligers 
(M/V). Wilt u een paar uur per week activiteiten begeleiden 

en heeft u een warm hart voor zelfstandig wonende 
ouderen, meld u dan aan! 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Buurtadviseur S. Pracht, telefoonnummer 071-5120483  

of e-mail  s.pracht@libertasleiden.nl.
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Het is opvallend dat ook in sommige 

buurten binnen de Blauwe Zone de par-

keerdruk hoog kan zijn, met name in de 

Van ‘t Hoff straat en direct aangrenzende 

straten, vooral op donderdagavond en 

zaterdag. Dit zijn vooral binnenstads-

bezoekers. Ook is het frappant dat in 

enkele straten in het oostelijk deel van 

de wijk een hoge parkeerbezetting is ge-

meten, zoals in de Oppenheimstraat, de 

Asserstraat, de Moddermanstraat en zelfs 

de Van Vollenhovenkade.

Gevangen
De verschillen tussen de buurten en 

straten zijn duidelijk toegenomen. De 

parkeeroverlast net buiten de Blauwe 

Zone is duidelijk onderbouwd met dit 

rapport. Wat nu? Het gemeentebestuur zit 

eigenlijk ‘gevangen’ in het bestaande be-

leid: het is een proef van twee jaar en het 

is niet gebruikelijk tijdens zo’n proef de 

spelregels te wijzigen. Maar de overlast 

en de klachten zijn evident. Met aanpas-

singen zou je geen twee jaar hoeven 

wachten.

De enige aanpassing die de gemeente nu 

voorstelt is het ruimhartiger verstrekken 

van parkeerontheffi  ngen aan onderne-

mers en verenigingen. Voor ondernemers 

geldt nu de regel dat zij minstens vijf 

maal per dag moeten laden en lossen 

en voor hen geen parkeerplek binnen 

100 meter is te vinden. Geen wonder dat 

de klachten over parkeeroverlast, net 

buiten de Blauwe Zone, deels betrekking 

hebben op bedrijfswagens.

Op dit aanpassingsvoorstel konden tot 

1 september inspraakreacties worden 

ingediend. De wijkvereniging heeft hier 

uiteraard gebruik van gemaakt. Zij bepleit 

het versneld uitbreiden van de Blauwe 

Zone tot de totale wijk. Samen met ver-

schillende bewoners wil zij dit pleidooi 

eerdaags kracht bij zetten.   <

> Vervolg voorpaginaverhaal

• Lammenschansweg heeft geen last meer van parkeroverlast.

• Parkeerdruk dinsdagmiddag 3 april 2012.   

Kleuren = bezettingsgraad auto’s per straat. 

Groen = tot 50% ; Geel = 50 - 85% ; Rood = 85 - 100%

Paars = hoger dan 100%.

Alle kaart-afbeeldingen komen uit het rapport ‘Parkeeronderzoek 

blauwe zone, nameting 2012’-gemeente Leiden.
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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

Kinderwinkel • Meubels • Kleding • Speelgoed 
Terweeweg 54c, Oegstgeest | 071-528 31 70 | www.despeelkamer.nl 



Op zondagmiddag 3 juni 
stonden de deuren van de 
Vredeskerk weer wijd open voor 
wijkbewoners die zin hadden 
in een cultureel middagje op 
loopafstand van hun huis. Zij 
kozen voor muziek voor en door 
de eigen wijk en lieten zich niet 
afl eiden door het zomerse weer 
of door het brede kunstaanbod 
elders in de stad. En dat was die 
dag immens: van Open Atelier 
tot een Hardloopwedstrijd in 
trouwjurk!

Het Muziekpodium viel dit jaar precies 

in de week van de amateurkunst. Een 

week die – net als de oorspronkelijke 

doelstelling van het Muziekpodium – 

bestemd is om te benadrukken dat het 

samen plezier beleven aan kunst mensen 

met elkaar verbindt. En dat gebeurde 

ook bij dit unieke concept waarin zowel 

klassieke als lichte muziek een eigen 

plaats hebben.

Het eerste deel van de middag leidde 

presentatrice Caroline van Oyen het 

publiek door een landschap van klassieke 

muziek: Jiddische a capella liederen, 

gevolgd door het Presto van Bach. Geluk-

kig was de jonge pianist even behendig 

op de piano als op de vleugel. Want door 

een bizarre samenloop van omstandig-

heden was juist die dag de vleugel uit 

1910 door één van zijn hoeven gezakt. 

Daarna volgde prachtige combinaties van 

zang met orgelbegeleiding en van orgel 

en altblokfl uit. 

Vanuit de ‘concertzaal’ verplaatsten wij 

ons naar de foyer waar presentator Jan 

Dobbe het stokje overnam van Caroline. 

Deze ambiance gaf ruimschoots de 

gelegenheid om jezelf te voorzien van 

een drankje en een praatje terwijl je kon 

luisteren naar de optredens van het Klein 

Leids Liederen Koor en vervolgens van 

de duo’s Ida & Marcel en Jan & Tobias. 

De sfeer kwam aardig in de richting 

van een bruin café. Het publiek raakte 

helemaal in de stemming en iemand hief 

spontaan een levenslied aan met een 

verrukkelijk meezingrefrein. En hoewel 

onze Olympische kampioenen het toen 

nog niet gezongen hadden klonk die 

middag toch al eensgezind uit alle kelen 

het ‘Zing, vecht, bid, lach, werk en 

bewonder!’   <

ˇ

door Hanneke van der Veen

Het eerste deel van de middag leidde 

door Hanneke van der Veen

Open Podium

Gezellige sfeer 
bij gevarieerd 
Muziekpodium
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Op 3 juli heeft het college van 
B&W het Voorlopig ontwerp 
Ringweg Oost vastgesteld. Voor 
onze wijk lijken de eff ecten van 
deze Ringweg Oost beperkt, 
maar organisaties langs 
noordelijker gelegen delen van 
de Ringweg Oost hebben grote 
problemen met dit ontwerp.

Aanleiding voor de Ringweg Oost (RWO) 

is de verwachting dat het verkeer in de 

binnenstad van Leiden in 2020 volledig 

vast zit. Om de bereikbaarheid te 

vergroten wil men de gehele binnenstad 

30km-zone maken, zodat deze voor 

bestemmingsverkeer bereikbaar blijft. 

Voor doorgaand verkeer wordt er de 

RWO aangelegd. Automobilisten moeten 

worden ‘verleid’ om gebruik te maken 

van dit alternatief. Berekeningen tonen 

aan dat de gemiddelde reistijden naar 

de toplocaties in 2020 hierdoor in 

de avondspits afnemen met wel vijf 

minuten: van 27 naar 22 minuten.

door Frans Hoek

160 miljoen voor 
vijf minuten minder 
reistijd in de avondspits

n De situatie op de A4 verbetert, maar op de aansluitingen ontstaan nieuwe knelpunten   

 met een terugslag op de parallelbanen van de A4;

n De situatie bij het Lammenschansplein en op de Hoge Rijndijk verslechtert verder;

n De druk op de hoofdroutes van Leiden neemt zodanig toe dat individuele knelpunten 

 aan elkaar groeien en voor zeer grote vertragingen zorgen. Het betreft: dr. Lelylaan, 

 Churchillaan, Plesmanlaan en de Willem de Zwijgerlaan;

n Ook op de A44 en de ‘knoop west’ verslechtert de doorstroming sterk.

Men verwacht dat zonder ingrijpen in 2020 de volgende 
knelpunten ontstaan ten opzichte van 2008:

n	 Bij de kruising Hoge Rijndijk 

komt een Nieuwe Riijnbrug 

naar de Waard. Deze brug komt 

op dezelfde hoogte als de 

Wilhelminabrug. De brug krijgt 

één rijstrook richting de Waard en 

twee richting Kanaalweg. Verder 

is er ruimte voor een voetpad en 

een fi etspad. Hiervoor moeten 

een tweetal bedrijfsgebouwen 

wijken. Er worden geen 

woonhuizen gesloopt.

Kruising Hoge Rijndijk

Ringweg Oost
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 Tot zover lijkt alles op   
   het eerste gezicht te 
      overzien. Maar…

Langs de hele Ringweg ontstaat tot 

een afstand van tweehonderd meter 

‘ernstige verkeersherrie’.

Voor de aanleg van de RWO vormt 

de Hoge Rijndijk ter hoog te van 

de Wilhelminabrug een probleem 

omdat deze nu al regelmatig volstaat, 

onder andere door brugopeningen. 

In 2008 waren er daar 17.600 

verkeersbewegingen. In 2020, het 

referentiejaar, zullen er vanwege de 

invoering van 30km in de binnenstad 

19.000 verkeersbewegingen zijn. 

Dit pijnpunt wordt dus niet opgelost! 

Computersimulaties geven aan, 

dat het verkeer nog maar net blijft 

bewegen, maar ons inziens is uitgegaan 

van te korte openingstijden van de 

Wilhelminabrug.

Er is een onderzoek gaande, dat 

nog niet in het voorlopig ontwerp is 

opgenomen. Om de Hoge Rijndijk te 

ontlasten wordt een variant ontwikkeld, 

waarbij de N11 wordt aangesloten op 

de Kanaalweg. Het resultaat kan elke 

wijkbewoner voorspellen: van 9.000 

naar 39.000 verkeersbewegingen op de 

Kanaalweg. Het rapport geeft aan dat 

dit ongewenst is en nader onderzocht 

dient te worden. In het rapport staat 

verder de eufemistische opmerking dat 

het ontstaan van mogelijke sluiproutes 

in de gaten moet worden gehouden. 

Ook daarbij kunnen wij wel bedenken 

wat een en ander gaat betekenen voor 

de wijk! 

De Waard en De Kooi
Volgens het ontwerp worden de 

leefbaarheid en de stedenbouwkundige 

kwaliteit verbeterd op dat deel van de 

Ringweg. De bewonersorganisaties 

noemen dit een fopspeen: het budget 

is er onvoldoende voor. Het is bizar 

om het over leefbaarheid te hebben 

als de geplande weg pal bij de mensen 

voor de deur en bij scholen langs loopt 

en de aantallen vervoersbewegingen 

gigantisch toenemen.

Er is een basisplan RWO van 20 maart 

2012, waarin het tunneldak in de 

Sumatrastraat is getekend als een 

idyllische groene vlakte met vijvers en 

een skatebaan. Deze te optimistische 

tekeningen zijn de bewoners in het 

verkeerde keelgat geschoten.

Geen oplossing
Het is zeer de vraag of de RWO werkelijk 

zal leiden tot een beter bereikbare stad. 

De problemen zijn eerder oost-west 

gericht en zullen grotendeels worden 

opgelost door de aan te leggen Rijnland 

Route. Er zijn beperkende maatregelen 

nodig om het verkeer naar de RWO te 

leiden. Als samenwerkende organisaties 

blijven wij van mening dat het maximaal 

beschikbare budget van 160 miljoen 

euro veel beter besteed kan worden.

Strategisch inzage moment
Nu moet dit stuk nog wel door de raad 

worden ‘gehaald’, zoals dat heet. Maar 

voordat die behandeling kan plaatsvin-

den moeten de inwoners van Leiden er 

hun zegje over kunnen doen. Het stuk 

wordt derhalve ter inzage gelegd. Dat 

is op zijn zachtst gezegd nogal ‘strate-

gisch’ gebeurd. Het valt op dat dit stuk 

op 27 juni, precies op het moment dat 

de vakantie begon, ter inzag is gelegd en 

dat behandeling direct ná de vakantie is 

gepland op 28 augustus. Daardoor heb-

ben de mensen minder tijd beschikbaar 

om een en ander door te nemen en te 

reageren. Op het moment van schrijven 

hebben wij om oprekking van de inzage-

termijn en twee maanden uitstel van de 

behandeling gevraagd. Deze weg is de 

grootste investering ooit voor Leiden en 

mag niet onzorgvuldig worden behan-

deld.

Politiek
Er wordt op dit moment (19 augustus) 

druk gelobbyd bij de Leidse politieke 

partijen. Op 18 augustus demonstreerde 

Groen Links onder aanvoering van Tofik 

Dibi tegen de RWO in de wijk de Kooi.   <

n	 De RWO blijft twee banen: voor elke rijrichting één. Alleen bij het kruispunt met de Hoge 

 Rijndijk komen er opstelstroken.

n	 De bomenrij langs de Kanaalweg wordt weer hersteld. Bij de tennisclub komen 

 graskeien, zodat parkeren mogelijk blijft.

n	 Er wordt stil asfalt toegepast om het geluidsniveau laag te houden. 

n	 Over fijnstof en andere luchtverontreiniging wordt weinig gesproken. Men gaat ervan uit 

 dat tegen 2020 de auto’s zoveel minder emissie geven, dat dit probleem zichzelf oplost.

n	 Er komt een ongelijkvloerse kruising met het spoor en de fietsroute langs de spoorlijn. 

 Helaas komt de aansluiting van de Melchior Treublaan op de Kanaalweg te vervallen.

n	 Ter hoogte van de Julius Caesarbrug wordt de as van de weg enkele meters in westelijke 

 richting verschoven. Voor langzaam verkeer ontstaat hierdoor een veiliger passage.

n	 Er is nu geen geld voor een onderdoorgang bij de Julius Caesarbrug. Als er bij de 

 aanbesteding acht miljoen kan worden bespaard, dan wordt deze alsnog aangelegd. Dit 

 heeft wel tot gevolg, dat het Van Vollenhovenplein wordt afgesloten.

n	 Bij het kruispunt Hoge Rijndijk wordt het wegdek richting kanaal verplaatst en wordt de 

 bocht naar de Wilhelminabrug ruimer. Op het kruispunt zijn alle richtingen mogelijk.

n	 Er was een voorstel voor een aparte fietsbrug, dit voorstel is vervallen.

n	 De aparte busbaan op de Hoge Rijndijk komt te vervallen.

In het voorlopig ontwerp van de Kanaalweg is een aantal redelijk 
bekende punten opgenomen:

Na de Kanaalweg is nieuwe infrastructuur nodig:

n	 Op de Waard wordt een 

aantal bedrijven gesloopt 

om met een bocht aan te 

kunnen sluiten op de Admiraal 

Banckertweg. Deze weg wordt 

ten koste van een deel van 

het Tasmanpark verplaatst. 

Groen wordt ergens anders 

gecompenseerd.

n	 De huidige brug naar de 

Sumatrastraat wordt gesloopt. 

Hiervoor in de plaats komt een 

tunnel onder de Oude Rijn, 

doorlopend tot de kruising met 

de Surinamestraat. Vanwege de 

gewenste breedte moeten de 

huizen aan de Sumatrastraat 

1 t/m 47 (oneven) worden 

gesloopt.

n	 Bovenop de tunnel onder 

de Oude Rijn komt een lichte 

brug voor fietsers/voetgangers 

en eventueel brandweer/

ambulance.

n	 Omdat zo’n lange tunnel met 

twee rijstroken zonder scheiding 

aan allerlei voorwaarden is 

onderworpen, worden er op drie 

plaatsen ‘luchtgaten’ gemaakt, 

zodat de tunnel als vier korte 

tunnels te boek staat.

n	 Het bestemmingsverkeer in 

de Kooi kan niet over de tunnel, 

maar moet vlak langs de huizen 

rijden.

n	 Ook bij de kruising 

Surinamestraat gaat gesloopt 

worden. Hier sneuvelen een 

school en verschillende huizen.
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Maandag en woensdag gesloten

HAARMODE

HEREN 65+
Speciaal tarief 

knippen op 
dinsdag € 15,50

Jacqueline
VOOR HEM EN HAAR

Jacqueline Haarmode  viert 
vanaf 15 oktober haar 10-jarig 
bestaan.

Om  dit te vieren is er voor 
iedere klant een leuk presentje 
en bij de koffie een traktatie*.                   
                   

* Feestaanbieding loopt van 15 oktober t/m 17 november 2012.

HAARMODE
VOOR HEM EN HAAR

Jacqueline Haarmode  viert Jacqueline Haarmode  viert Jacqueline Haarmode  viert 

       10-JAAR
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Jacqueline, lang, slank en jeugdig, 

toont haar salon stralend en trots. In de 

afgelopen tien jaar heeft zij, met behulp 

van haar echtgenoot Bram, het interieur 

al drie maal opgeknapt. ‘Haarmode voor 

hem en haar’ is op een hoek gelegen, 

waardoor het daglicht royaal naar bin-

nenvalt. Met zijn zwarte wanden en 

barokke, zilveromlijste spiegels tegen-

over de drie gemakkelijke stoelen voor 

de klant maakt de salon een stijlvolle en 

ruime indruk. Ontsierende droogkappen, 

eens het kenmerkende attribuut van elke 

dameskapsalon, zie je hier niet meer. Ze 

heeft er nog eentje ‘achter’ staan, ‘voor 

reserve’. Als je even moet wachten kun 

je terecht aan de ronde tafel voor het 

raam. Lekker uitkijken op de straat of 

anders zijn er mandjes met tijdschriften 

(waaronder natuurlijk de wijkkrant). Een 

beschaafd muziekje, een kopje thee of 

koffie erbij en even ‘sneupen’ in de 

accessoires in de vensterbank: voor 

je het weet ben je aan de beurt, want 

Jacqueline werkt in principe alleen op 

afspraak. 

De naam van de salon zegt het al: 

Jacqueline knipt mannen en vrouwen. 

Jong en oud, hip of ‘gewoon’. 65+ 

mannen wordt geadviseerd op de 

dinsdag te komen: een knipbeurt kost 

dan maar € 15,50! Trouwens ook op 

andere momenten betaalt de klant met 

€ 22,00 duidelijk minder dan in de stad. 

Misschien is het wel te danken aan de 

crisis dat steeds meer buurtbewoners 

Jacqueline Haarmode weten te vinden. 

Behalve haar creativiteit – verven is één 

van haar favoriete bezigheden – kan 

Jacqueline haar sociale kwaliteiten 

goed uitleven in het kappersvak. De 

gesprekken, soms heel persoonlijk, maar 

meestal gewoon gezellig, maken het 

voor haar steeds weer de moeite waard 

om uit Leiderdorp naar de Leidse Van der 

Waalsstraat te rijden. Ze is enthousiast 

over haar klantenkring. En discreet. Het 

lukt uw verslaggever niet om haar ook 

maar één sappig verhaaltje over haar 

clientèle te ontlokken. 

Nu goed, alleen dat verhaal over die 

kerstversiering dan. Het liep tegen de 

kerst en Jacqueline had een klant onder-

handen die midden in een verbouwing 

zat. Zo jammer, de kerstspullen zaten 

weggeborgen in dozen. Zo sfeerloos 

nu in huis. Jacqueline wist raad: kom 

maar langs op 24 december. Mijn zaak 

gaat dan toch voor twee weken dicht. 

En zo zat de klant toch nog gezellig en 

goed gekapt thuis… onder Jacquelines’ 

kerstboom! 

Door middel van nascholingen blijft zij 

op de hoogte van de laatste ontwik-

kelingen in het kappersvak. Jacqueline 

adviseert haar clientèle graag. Klanten 

zeggen wel: “Bij Jacqueline heb je niks te 

vertellen”. Maar dan kijken ze er wel heel 

tevreden bij. 

“En wie kapt dan de kapster?”, wil ik we-

ten, terwijl ik kijk naar haar lange donkere 

krullen. Sinds twee jaar ruilt Jacqueline 

regelmatig een kappersbeurtje uit met een 

oud-collega. Zij knippen dan elkaar. 

Het is bijna 15 oktober en Jacqueline

viert haar tienjarig jubileum. Dat 

betekent voor de klanten gebak en een 

presentje. En hopelijk nog vele jaren 

Haarmode, voor hem en haar!

Jacqueline Haarmode, Van der 

Waalsstraat 19, 071-5140439.   <

Jacqueline Haarmode 

Al tien 
jaar ‘voor 
hem en 
haar’
Wie nog altijd voor een knipbeurt naar de 
prijzige salons in onze binnenstad gaat, 
moet toch eens een kijkje nemen in de 
Van der Waalsstraat. Hier vinden we, op 
nummer 19, Jacqueline Haarmode: voor 
hem en haar. In haar eentje, maar nooit 
alleen, staat Jacqueline Bousie hier vier 
dagen per week (gesloten op maandag en 
woensdag) in haar eigen zaak te knippen 
en te verven. In haar eentje maar nooit 
alleen, want Jacqueline zit zelden om een 
klant verlegen. 

door Nynke Smits
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Els Koster, bestuurder Libertas Leiden 
over nieuwe Lorentzhof

“Ik ben natuurlijk erg blij met deze 

uitspraak, dat moge duidelijk zijn”, rea-

geert Els Koster. “Eindelijk kan de bouw 

beginnen.” Het is, volgens Koster, een 

goed plan. “Een plan dat meer dan alleen 

Lorentzhof betreft. Het gaat over een 

leefgebied waar ook woningbouw komt. 

Een gebied waar senioren straks, op een 

goede locatie midden in de samenle-

ving, plezierig kunnen wonen. En daar is 

dringend behoefte aan, want al die tijd 

dat zo’n juridisch proces loopt ben je in 

afwachting en investeer je minimaal in 

het gebouw en de voorzieningen.” 

Het plan voor nieuwbouw van het 

woonzorgcentrum is niet van vandaag 

of gisteren. Hiske Gerbrandy, die 10 jaar 

geleden directeur van Lorentzhof was, 

ontwikkelde samen met woonstichting 

Ons Doel een bouwplan. In 2005 was dat 

plan klaar voor de uitvoering. Er waren 

overeenkomsten met de gemeente en 

Ons Doel. Deze laatste zou gaan bouwen 

maar de fusie van 2005 met Libertas 

Groep en het bestemminsplan kwamen 

daar tussen.

“Toen was het dus al hard nodig”, bena-

drukt Koster. “Je moet je voorstellen dat 

Lorentzhof al 40 jaar oud is. De generatie 

waar het toen voor gebouwd werd is er 

eigenlijk niet meer, maar het resultaat 

van de norm van die tijd ‘een zit-slaapka-

mer van 18m2’ is er nog steeds.”

Totaalpakket van wonen en zorg
Vlak na de oorlog ontstond het fenomeen 

bejaardenhuis. Het was het antwoord op 

de problemen die er na de oorlog ontston-

den op het gebied van de volkshuisves-

ting. Er waren niet genoeg woningen en 

ouders konden veelal niet meer inwonen 

bij hun kinderen. 

“De mensen die daarin kwamen wonen 

waren in principe gezond”, licht Koster 

toe. “Sterker nog, om in aanmerking te ko-

men voor een plekje in het bejaardenhuis 

moesten ze een verklaring hebben dat ze 

gezond waren, terwijl je nu echt aantoon-

baar hinder moet hebben van een ernstige 

beperking of dementie om in aanmerking 

te komen voor een plekje.”

Dat veranderde, het bejaardenhuis van 

toen werd het verzorgingshuis. Het kostte 

wel erg veel geld. Geld dat er kwam via 

de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten). 

door Rob Beurse

Het bestemmingsplan onder 
andere voor de locatie 
Lorentzhof is onherroepelijk 
geworden. De afdeling 
Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State heeft onlangs 
de beroepen verworpen. De 
nieuwbouw kan dus starten. Wij 
vroegen Els Koster, bestuurder 
van Libertas Leiden, waar het 
woonzorgcentrum Lorentzhof 
toe behoort wat die uitspraak 
voor haar en de toekomst van 
Lorentzhof betekent.
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Wij exploiteren een wijkontmoetings-
centrum waar het licht altijd aan is

In 2009 besloot het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

dat er geen nieuwe verzorgingshuizen 

meer zouden komen. In de sector Oude-

renzorg was nog alleen geld uit de AWBZ 

beschikbaar voor verpleeghuizen.

Inmiddels is dat volgens Koster ook 

onbetaalbaar geworden. “De overheid zet 

nu in op het afbreken van één totaal-

pakket ‘Wonen en zorg’. Wij krijgen nu 

alleen nog maar geld om zorgplaatsen te 

bouwen voor mensen die complexe zorg 

en daardoor specifi eke woonruimte nodig 

hebben. De verzorgingshuisbewoners van 

Lorentzhof, die geen complexe zorgvraag 

hebben, gaan straks gewoon wonen en 

huur betalen.” 

Terwijl onder Gerbrandy de bouwplannen 

gemaakt werden, veranderde dus de 

bouwfi nanciering in de AWBZ. Daarmee 

kon dat plan zo de prullenbak in. Het zou 

niet meer gefi nancierd worden want het 

was een plan voor een verzorgingshuis 

en dat mocht volgens VWS niet meer 

gebouwd worden.

Heel nieuw plan
“In plaats van de toenmalige bouwplannen 

van Gerbrandy is er nu een nieuw plan 

dat helemaal gericht is op de combinatie 

van wonen met zorg voor mensen met 

dementie problemen (gefi nancierd door 

de AWBZ) en sociale huurwoningen 

waarin mensen gaan wonen die nu in 

een verzorgingshuis wonen”, zegt Koster 

opgetogen. “De nieuwbouw, zeg maar ‘de 

nieuwe Lorentzhof’ komt te staan waar nu 

de oude gebouwen van de Praktijkschool 

staan. Het wordt een woonzorgcentrum 

waar zo’n veertig dementerende bewoners 

in woongroepen verzorgd worden. 

Gestapeld op de woongroepen komen, 

in hetzelfde gebouw, ‘inleunwoningen’. 

We noemen die zo omdat ze vergeleken 

kunnen worden met aanleunwoningen 

maar wel intern zijn. Die woningen 

zijn bestemd voor de mensen die nu in 

Lorentzhof wonen maar die complexe 

zorg niet nodig hebben. De grote kracht 

is dat het een gevoel van veiligheid 

geeft dat er 24 uur per dag personeel 

aanwezig.”

Veel voordelen
Lijkt allemaal heel mooi, maar de veron-

derstelling ligt voor de hand dat er wel 

een groot nadeel aan deze nieuwe aanpak 

zit. De bewoners, die niet voor niets in 

een verzorgingshuis wonen, moeten weg 

uit de voor hen zo vertrouwde omgeving, 

waar ze de weg kennen en de buren. 

Daar bovenop krijgen ze nu ook nog eens 

te maken met een heel andere vreemde 

woonsituatie. 

“Ik verwacht dat dit in de praktijk erg 

meevalt”, zegt Koster. Er zijn namelijk 

veel voordelen. De bewoners komen in 

een prachtig tweekamerappartement. 

Geen zit-slaapkamer meer maar een 

woonkamer, een slaapkamer en een 

ruime makkelijk toegankelijke badkamer 

modern met ruimte voor hulpmiddelen.

“Zitten de bewoners nu met de deur open 

zodat ze met iedereen die er maar langs 

kwam contact hadden, straks hebben ze 

weer een echte huisdeur met een bel en 

een eigen brievenbus. Het is een echte 

woning die ze huren. Natuurlijk ben ik 

benieuwd hoe dat zal gaan, maar in De 

Parelvissers bleek dat de bewoners, die 

daar zijn komen wonen uit Rijn en Vliet, 

veel actiever werden. Het is hùn eigen 

woning. Ze gingen weer zelf koffi  e zetten 

en andere dingen doen.”

Team thuiszorg en de intramurale zorg 

is nu één team geworden. Alle bewoners 

zijn dus eigenlijk te beschouwen als 

thuiszorgcliënten. Volgens Koster zal 

deze generatie er maar kort profi jt van 

hebben, maar zal met name de volgende 

generatie ervan profi teren. “Beleid dat de 

overheid heeft ingezet is dat intramurale 

zorg is voorbehouden aan mensen met 

een complexe hulpvraag. Door er één 

team van te maken, zoals wij hebben 

gedaan, is er veel meer interactie. De 

mensen blijven daardoor langer aantoon-

baar zelfredzaam.”

Een prachtig woon- en leefgebied 
om van te smullen
Els Koster is blij. Eindelijk kan het gaan 

beginnen. Ze kijkt uit naar het prachtige 

woon- en leefgebied dat er zal ontstaan. 

“Het wordt een gebied waarin een ge-

zondheidscentrum zijn plek zal vinden. 

Er komt een artsenpraktijk, de apotheek 

gaat er een uitgiftepunt openen, er komen

fysiotherapeuten, een psycholoog en een 

nieuwe moderne huisvesting voor de 

bewoners van Lorentzhof. Ik zie het als 

een combinatie van wonen en eerstelijns 

gezondheidszorg.”

Daarnaast komt er woningbouw: van 

sociale huurwoningen tot woningen in 

de vrije sector. Woningstichting Ons Doel 

verzorgt de bouw. De volgorde is als 

volgt. Eerst worden de oude gebouwen 

waar de school in gehuisvest was ge-

sloopt. Op die plaats komt de nieuwbouw 

van Lorentzhof. Koster benadrukt 

nog even: “Geen verzor-

gingshuis dus, maar 

een multifunctioneel 

centrum, 

waar 

ook wijk-

activiteiten 

kunnen plaats-

vinden. Een centrum 

dat faciliterend zal zijn 

aan de wijk. Een project waar 

wethouder Roos van Gelderen project-

leider van is.”

Dan gaat de oude Lorentzhof tegen de 

grond. Op die plek worden woonblokken 

gebouwd voor Ipse de Bruggen. Als die 

klaar zijn kan deze instelling voor gehan-

dicaptenzorg daarin. Ergens in die periode 

wordt ook de parkeergarage gebouwd. 

Vervolgens kan het monumentale gebouw 

aan de singel (het voormalige Lidwina-

huis), waar Ipse de Bruggen nu in gehuis-

vest is, verbouwd worden. Daarin komen 

prachtige vrije sector appartementen. 

“Een nieuw woongebied om van te smul-

len”, vindt Koster. “Wij exploiteren in dat 

gebied een ontmoetingscentrum waar 

het licht altijd aan zal zijn en dat zijn 

betekenis heeft voor de hele wijk. Ik zie 

gezelligheid, activiteit en veiligheid als 

een primaire functie.”  <
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vóór verbouwing

 Neem hiervoor contact op met Menno de Jong (06-2950 2570) of Pieter Versnel (06-5586 3720)

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende offerte of prijsindicatie.

Zoekt u een betrouwbare en servicegerichte aannemer 
voor grote en kleine werkzaamheden aan uw woning?

MAATWERK is reeds 14 jaar een klein aannemersbedrijf met all-round personeel in eigen dienst

Uw werk in één hand en één aanspreekpunt van plan tot oplevering

Meer info? Bezoek de website www.maatwerk-leiden.nl
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Zoals ieder jaar stonden we 
ook dit jaar weer stil bij de 
inwoners uit onze wijk die in 
de vijf donkere jaren tussen 
1940-1945 slachtoffer werden 
van het geweld van het nazi-
bezetting in ons land.

Gerard Hendriks, secretaris van de wijk-

vereniging, sprak op 4 mei om 19.00 uur 

de wijkbewoners toe. Hij blikte in zijn 

toespraak terug op de verschrikkingen 

uit de jaren van de Tweede Wereldoorlog 

en legde de link met de actualiteit. “Een 

oorlog uit een voorbije eeuw”, zei hij. 

“Toch blijkt uit onze jaarlijkse herdenking 

(en herdenkingen elders in het land) dat 

de verschrikkingen uit die jaren niks aan 

actualiteit hebben ingeboet. 

De bezetting raakte immers aan wezen-

lijke zaken van onze samenleving: 

vrijheid en veiligheid. Voor ons lijkt het 

nu zo gewoon: dat je je leven vrij kunt 

invullen, dat je kunt zeggen wat je wilt 

en dat je (behoorlijk) veilig over straat 

kunt gaan. Hoe anders was dat in de 

jaren tussen 1940-1945, toen je moest 

oppassen met wat je zei, bang moest zijn 

bij een klop op je deur en op straat de 

kans liep om opgepakt te worden.”

Hij stond stil bij de talloze slachtoffers, 

zoals verzetsstrijders, Joden, zigeuners 

en homo’s van de Duitse terreur. Hij 

benadrukte dat deze gebeurtenissen 

aangeven dat vrijheid niet vanzelf-

sprekend of vrijblijvend is. “We moeten 

daar bewust en zorgvuldig mee omgaan. 

Juist op een moment in onze geschie-

denis dat de generaties die de oorlog 

bewust hebben meegemaakt steeds 

minder onder ons zijn.”

We zijn als wijkvereniging blij dat ook 

een jonge generatie deze herinnering 

en deze boodschap oppakt en voort-

draagt. De kinderen en docenten van 

de Josephschool hebben zich namelijk 

in de weken voor de dodenherdenking 

beziggehouden met wat er in de Tweede 

Wereldoorlog is gebeurd en wat dat heeft 

betekend voor gewone mensen. Tijdens 

deze herdenking lieten zij op indrukwek-

kende manier horen en zien waarom de 

thema’s van oorlog en bezetting voor hen 

nog steeds actueel zijn.   <

Jonge generatie 
draagt herinneringen 
voort

door Rob Beurse

Dodenherdenking in onze wijk
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Voorkom problemen,  
regisseer zelf uw nalatenschap. 

Praktische hulp en  
deskundig (fiscaal) juridisch advies 
bij de voorbereiding en de afwikkeling 
van erfenissen. 

Mr. Wencke van Dijk 
Postbus 1074 
2302 BB Leiden 
Mobiel: 06-20404929 
E-mail: info@erfenissupport.nl 
Website: www.erfenissupport.nl 

> Alle rechtsgebieden

Plantsoen 25
2311 KG Leiden
T (071) 516 29 30
F (071) 516 29 35
E info@bmsnotarissen.nl

www.bmsnotarissen.nl

> Combinatievoordeel
 bij gelijktijdig
 passeren van
 verschillende akten

> Gratis abonnement
 op onze
 elektronische
 nieuwsbrief

> Eigen parkeerterrein

tacoyo
Move your body, relax your mind

®

TACOYO: een body en mind conditietraining op muziek

Iedere maandagavond in Leiden

Van Vollenhovekade 17, gymzaal Lorentzschool

www.tacoyo.nl

Tacoyo Trainer
Viktor Verwoerd
(m) 06-41549731
(e)  v.verwoerd@tacoyo.nl

Informatie en opgeven 
voor een proefl es:

Geef je op 
voor een 
proefl es!

TACOYO IS BIJZONDER
• Tacoyo verbetert uw houding, fi guur en souplesse.
• De les duurt vijf kwartier en is een no-nonsense training.
• U traint in een ontspannen, niet prestatiegerichte sfeer.
• U volgt de les in een groep, maar op uw eigen niveau.
• Tacoyo is voor iedereen, jong en oud, man en vrouw.
• wordt ook aanbevolen door fysiotherapeuten.
• Tacoyo ontspant en werkt stressreducerend. 
• Iedere les gebruikt inspirerende muziek.
• Tacoyo gebruikt geen apparaten. 

€ 8,- per les
Deelname per 
seizoen (± 20 

lessen)
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Het Klein Leids Liederen Koor 
(KLLK) zoekt tenoren, bassen en 
een hoge sopraan om het koor te 
versterken. Wijkgenoten die nu 
al lid zijn van het koor helpen 
u graag over drempel: “Het 
leuke van het samen zingen, is 
de concentratie om met elkaar 
een lied mooi te willen laten 
klinken.”

Waarom zing je bij het KLLK?
“Omdat ik altijd al zong in de badkamer 

en op de fi ets en dat nu graag eens met 

andere mensen wilde doen. Ik heb toen 

gekozen voor dit koor vanwege het 

eigenzinnige repertoire en vanwege het 

plezier waarmee iedereen zingt”, zegt 

Wilco van de Kamp, drie jaar lid. Joke 

Lips, vier jaar lid, voegt hier aan toe: 

“Ik vind het leuk om meerstemmig te 

zingen.” Hanneke van der Veen, vier jaar 

lid, organisator van het Muziekpodium 

in de Vredeskerk, en Marja van Graven, 

tien jaar lid, zingen behalve de mooie 

liederen ook bij het KLLK vanwege “de 

prettige sfeer en de vriendschap met de 

andere koorleden.”

Ben je muzikaal?
Hanneke en Wilco zijn het basale noten-

schrift machtig; zij geven aan het vooral 

van hun gehoor te moeten hebben. 

Daarnaast oefenen zij soms (vooral als er 

een concert nadert) aan de hand van de 

ingespeelde muziek op de website van 

het koor.

Marja speelt gitaar en Joke piano en 

accordeon. Voor hen is noten lezen een 

vanzelfsprekendheid. Alle koorleden 

luisteren graag naar muziek. Favoriet van 

Marja is ‘A Midsummer Night’s dream’ van 

Mendelsohn, Wilco luistert deze zomer 

veelvuldig naar ‘La Tarentallea’ van Marco 

Beasley, Joke houdt van Bach en Hanneke 

zet op een rustig moment het ‘Requiem 

for my friend’ van Preisner op. 

10 jaar KLLK: 
een kleine geschiedenis
Het KLLK begint een bekende 

verschijning te worden in Leiden 

sinds de oprichting in 2002. Het 

koor zingt vierstemmig wereldlijke 

liederen en werkt vanaf haar ontstaan 

met musicus en dirigent Jan van Dijk. 

Tot het vaste repertoire behoren ook 

enkele spreekkoren; op muziek gezette 

gedichten. In 2010 en 2011 nam het 

koor deel aan het Leids Amateurkunst 

Festival. Binnenkort starten ze met de 

voorbereidingen voor de editie van 

Amateurfestival in juni 2013 (www.

leidsamateurfestival.nl). Elk jaar sluit 

het KLLK het jaar sfeervol af met een 

kerstconcert en met een klein concert in 

De Lorentzhof. 

Uitnodiging
Het koor bestaat momenteel uit 24 

enthousiaste leden en zoekt versterking 

Het Klein Leids 
Liederen Koor 
zoekt          en

door Brigitte van Elburg

•  Enkele koorleden op de jaarlijkse koordag 

    in De Lorentzschool.

•  Optreden KLLK tijdens het Open 

    Muziekpodium in de Vredeskerk.

van enkele bassen, tenoren en een 

bij voorkeur hoge sopraan. Het koor 

repeteert iedere maandagavond van 

20.00-22.00 uur in de Marelandschool 

aan de Zijlsingel. Geïnteresseerd? 

Marja, Hanneke, Joke en Wilco – plus 

wijkgenoten en tevens koorleden Ria 

Hoogendoorn, Aid Usman, Gerard 

Bakker, Agneet Roest – verheugen zich 

erop om met elkaar (samen met nieuwe 

koorcollega’s) de liederen nog mooier te 

laten klinken. 

Meer informatie: www.kllk.nl of 

bel voorzitter Nicoline Jansen, telefoon 

071-5125817.    <

hoog laag!
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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

Een Mooie Uitvaart… 
...past bij de levensstijl van de overledene; 
...biedt troost en steun 
   aan hen die achterblijven

Complete 
uitvaartbegeleiding 
Ook voor vrijblijvende 
informatie 

Warme groet, Angelique

Angelique Valk | Cobetstraat 18A, 2313 KC Leiden |

06-53964420 (24 uur) | angelique@mooieuitvaart.com | 

www.mooieuitvaart.com
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WWW.TEEUWENVERZEKERINGEN.NL
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Het begon al de dag ervoor: 

doorgewinterde vrijmarkt verkopers 

liepen al hun favoriete plekje uit te 

zoeken. En de volgende morgen reden 

vanaf het krieken van de dag auto’s met 

aanhangers en bakfi etsen af en aan. We 

kunnen constateren dat onze vrijmarkt 

steeds populairder wordt. Het was een 

feest om langs al die ‘marktplekjes’ te 

dwalen en op zoek te gaan naar die 

spullen waar je al jaren naar op zoek was. 

Waren werden aangeprezen en er werd 

druk onderhandeld.

De kinderoptocht deed menig ouder- en 

opa en oma-hart weer sneller slaan. Een 

geweldig begin van wat een geweldige 

dag zou worden. De weergoden waren 

ons dit jaar gunstig gezind. Onder de 

voor april warme zon was het een feest 

van ontmoeten en begroeten. Dit jaar 

konden we ons dan ook verheugen in een 

zeer groot aantal bezoekers. Alles verliep 

30 april 
door Rob Beurse

vlekkeloos. Er werd gefeest 

tot diep in de avond. Ja, ja, 

de concurrentie met het feest 

in de binnenstad was weer groot.

Deze dag komt mede tot stand 

door de bijdragen van een groot 

aantal sponsors. In het vorige 

nummer van de wijkkrant zijn 

we daar uitvoering op 

ingegaan, maar helaas werd 

toen één van onze sponsors 

niet genoemd. Bij dezen – 

laat, maar niet minder 

gemeend – hartelijk dank 

aan de kaaswinkel van 

Leendert Waardenburg voor 

zijn bijdrage aan dit fantastische 

evenement.

Een heerlijk feest van 
ontmoeten en begroeten 
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Ontwikkeling Lorentzhof 

Eindelijk groen 
licht voor nieuwbouw 
Lorentzhof door 
uitspraak rechter over 
bestemmingsplan 

door Hendrik van Sandick

en Ipse De Bruggen met een nieuw 

opvanghuis tegenover het korfbalveld. 

Alleen bij de bouwlocatie Lorentzhof 

hebben enkele omwonenden die in 

beroep zijn gegaan gelijk gekregen. Maar 

daar hebben ze niets aan. De rechter 

vindt het onderzoek naar de verkeers-

intensiteit, geluidsoverlast en luchtkwa-

liteit bij de uitrit van de parkeergarage 

aan de Zoeterwoudessingel onvoldoende 

en vindt dat er te weinig parkeerplaatsen 

in het plan zitten, gemeten aan de ge-

meentelijke normen. Toch laat de rechter 

de rechtsgevolgen in stand, omdat de ge-

meente naderhand aanvullend onderzoek 

heeft gedaan, nadere eisen heeft gesteld 

aan de parkeergarage en het parkeerbe-

leid heeft gewijzigd. De instandhouding 

van de rechtsgevolgen betekent dat de 

gemeente vergunningen voor alle nieuw-

bouwplannen kan verlenen. 

Het beroep van de wijkvereniging tegen 

het bouwen van twee appartementen-

complexen op het schoolplein van de 

Lorentzschool heeft het niet gehaald. 

Inmiddels is voor dit bouwplan al een 

bouwvergunning verleend. Ook de 

overige beroepsgronden van de wijk-

vereniging, waaronder een beroep tegen 

enkele voorschriften voor Lorentzhof, 

zijn verworpen. Alle andere beroepen 

tegen het bestemmingsplan waren 

datzelfde lot beschoren.   <

Het bestemmingsplan Zuidelijke Schil is 

onherroepelijk in werking getreden. Dat 

heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak 

van de Raad van State besloten op 25 juli 

jl. De nieuwbouwplannen voor het terrein 

bij Lorentzhof kunnen ongewijzigd 

doorgaan. Dat is goed nieuws voor het 

woonzorgcentrum, dat nu eindelijk 

een nieuw verzorgingstehuis kan 

bouwen op de hoek van Lorentzkade en 

Lammenschansweg. Daarnaast kan Ons 

Doel starten met de bouw van woningen 

Speciaal voor zelfstandig wonende 

ouderen starten we met een huiskamer-

project. Een ontmoetingsplaats voor 

ouderen die niet zo makkelijk de deur uit 

kunnen, te weinig contacten hebben in 

de eigen omgeving, niet makkelijk meer 

gebruik kunnen maken van het reguliere 

aanbod aan activiteiten of ouderen die 

door de veranderingen in de AWBZ geen 

indicatie meer krijgen voor individuele 

begeleiding of dagverzorging.

Anderen ontmoeten en een prettige 

daginvulling staan centraal. Het aanbod 

aan activiteiten wordt zoveel mogelijk 

afgestemd op de behoefte en de 

mogelijkheden van de deelnemers. Als 

bijdragen betalen de deelnemers € 1,00 

voor koffi  e of thee. Verder zijn er geen 

kosten aanverbonden.

Heeft u of uw familielid belangstelling? 

Neem dan contact op.

Wij zijn voor dit project ook op zoek naar 

vrijwilligers. Heeft u een warm hart voor 

ouderen en wilt u een paar uur per week 

activiteiten begeleiden, meld u dan aan!

Wij starten bij voldoende aanmeldingen 

op de donderdag of vrijdag van 

10 tot 13 uur in het Servicecentrum in 

de Herenstraat 61. Vervoer kan geregeld 

worden.

Aanmelden kan per telefoon op dinsdag, 

donderdag en vrijdag tussen 9 en 11 uur 

op telefoonnummer 071-5120483 of per 

mail s.pracht@liibertasleiden.nl.   <

Huiskamerproject 
voor zelfstandig 
wonende ouderen
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U hoeft geen danspasjes te 
kennen, geen gevoel voor ritme 
te hebben en geen strak pakje 
aan. Alles wat u nodig heeft is 
fi jne sportkleding en een hand-
doek. Waarvoor? Tacoyo.
Sinds januari 2012 geeft Viktor 
Verwoerd Tacoyo-lessen. Tacoyo 
staat voor Training, Ademhaling, 
Conditie, Ontspanning, Yoga en 
Omgaan met stress. Het is een 
combinatie van in- en ontspan-
ningsoefeningen op muziek. De 
muziek loopt uiteen van heden-
daagse popmuziek tot klassiek.

“We beginnen een les met een warming-

up, waarbij we in looppas door de zaal 

gaan, bewegen op de plaats en ons 

bewust worden van ons lichaam”, vertelt 

Viktor. “Vervolgens doen we een serie 

in- en ontspanningsoefeningen. Elke 

oefening duurt anderhalve minuut en de 

oefeningen wisselen elkaar in snel tempo 

af. Daarna hebben we een break waarin 

we lopen, sprinten en wandelen en dan 

beginnen we met de tweede serie oefe-

ningen. Dan komt de cooling-down waar-

bij we ontspannen door de zaal lopen en 

afsluiten met een ontspanningsoefening. 

Bij deze laatste ontspanningsoefening 

liggen de cursisten op een matje op de 

grond. Ik doe het licht uit en ga rustig 

praten om de mensen zich bewust te 

laten worden van hun ademhaling en ze 

volledig te laten ontspannen. Deze oefe-

ning duurt tien à twaalf minuten en doen 

we op meditatieve new age muziek.” 

Tacoyo is uniek. Waar je in de sport-

school één spiergroep tegelijk traint, 

bijvoorbeeld alleen je armen of buikspie-

ren, heb je bij Tacoyo in één beweging 

alle spiergroepen te pakken. Tacoyo biedt 

een unieke combinatie van inspanning, 

ontspanning en bijpassende muziek, zon-

der dat de lessen zweverig zijn. Iedere 

deelnemer traint op zijn eigen niveau en 

dat maakt de lessen toegankelijk voor 

iedereen.

“De muziek is nooit hetzelfde. Elke week 

is anders. Als we een inspanningsoefe-

ning doen, gebruik ik popmuziek. Bij een 

ontspanningsoefening klinkt er jazz of 

klassiek, iets rustigs in ieder geval.”

Viktor heeft er nu een seizoen opzitten. 

Op maandag 27 augustus begint er een 

nieuwe serie die duurt tot het einde van 

dit jaar. Elke maandag-

avond geeft hij drie 

keer vijfenzeventig 

minuten een les. De 

lessen starten om 

18.15 uur, 19.30 uur 

en 20.45 uur. Voor 

mensen die direct uit 

het werk door willen 

naar de les, is de eer-

ste groep erg aantrek-

kelijk. 

Deelname is per 

seizoen, maar het 

is mogelijk om later 

in het seizoen in te 

stappen. En kan je een 

keer niet naar de les 

komen, dan is het ook 

nog mogelijk om de 

les in te halen bij een 

van de collega’s van 

Viktor in Leiden en 

Leiderdorp.

“Naast de lessen voor particulieren geef 

ik ook workshops en bedrijfstrainingen”, 

zegt Viktor. “Ik kom graag bij bedrijven 

langs om een programma op maat te 

maken.”

Bent u nieuwsgierig geworden naar 

Tacoyo? Volg dan vrijblijvend een 

proefl es bij Viktor. Want de beste manier 

om Tacoyo te leren kennen is door het te 

ervaren. Komt allen, sport en ontspan!

Wilt u meer weten over Tacoyo en Viktor 

Verwoerd, kijk dan op www.tacoyo.nl. 

Onder het kopje ‘vind een trainer’ kunt 

u Viktor vinden. Aanmelden kan via 

het formulier op de website, een e-mail 

sturen naar v.verwoerd@tacoyo.nl of een 

telefoontje naar 06-41549731. 

De lessen zijn in de gymzaal van de 

Lorentzschool en de kosten zijn acht 

euro per les, de lessen worden vooraf 

betaald.   <

door Marijke Boter

Sporten en 
ontspannen tegelijk: 

een unieke 
combinatie
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Veel levendiger
Karsten Diekmann (38), ooit geboren 

in Duitsland, maar opgegroeid in 

Leiden en Saskia Gardeniers (32) uit 

Leiderdorp, wonen sinds april op de 

Thorbeckestraat 14 in onze wijk. Het 

interview is onder voorbehoud, want 

Saskia kan ieder moment bevallen van 

hun eerste kindje. 

Eigenlijk wilde Saskia ooit wel weg uit 

de omgeving van Leiden. Ze schreef 

zich in voor een geneeskunde studie 

in Maastricht en Groningen, maar werd 

in Leiden ingeloot. Haar specialisatie 

tot kinderarts deed ze in Leuven, maar 

toen ontmoette ze Karsten en tja, die 

wilde niet meer weg uit het Leidse. “Al 

onze vrienden wonen hier, ik hockey bij 

Alecto, dit is mijn thuis”, aldus Karsten. 

Samen woonden ze enige jaren op de 

Drechtstraat, in het huis van Karsten , 

maar ze wilden graag samen iets nieuws. 

De Thorbeckestraat voldeed aan hun 

wensen: dichtbij het centrum en kind-

vriendelijk. Voor Karsten die als project-

manager huisvesting overal in Nederland 

aan het werk is, is de nabijheid van 

uitvalswegen ook ideaal. 

“In dit huis woonde professor Teeuw”, 

vertelt Saskia: “Hij is inmiddels overle-

den, maar hij is nog wel bij de bezichti-

ging geweest en ook bij de overdracht. 

Had hij zelfs gebakjes meegebracht! 

Hij vond het toch wel wat, dat hij ging 

vertrekken: hij was dan ook de langst 

wonende in de straat: sinds 1955.”

Karsten vult aan: “Hij vond het wel 

een geruststelling dat we de mooie 

Wengé vloer lieten liggen. Die was 

ook prachtig en hebben we alleen 

opgeknapt. Overigens hebben we de rest 

van het huis grondig verbouwd, onder 

meer de en suite erin teruggebracht, 

gemoderniseerd en oude details 

in ere hersteld.” Dankzij Karstens 

projectmanagementervaring en met 

hulp van zijn zwager – een architect 

– verliep de verbouwing soepeler dan 

Saskia had durven dromen: “Ik heb zelf 

twee linkerhanden, maar het is me erg 

meegevallen.”

Voor ze aan de verbouwing begonnen, 

zijn Saskia en Karsten bij alle buren 

langsgegaan. “We hebben wel bij tien 

huizen aangebeld. Dat was zo leuk! 

Zoveel verschillende mensen, maar 

allemaal heel open en geïnteresseerd! We 

wonen hier echt fi jn.”

Op-nieuw in de wijk
Lutze en Antoinette van der Ploeg 

(42 en 43) zijn niet helemaal nieuw 

in onze wijk. Sinds mei wonen ze op 

Fruinlaan 2, maar in de beginjaren 

van hun huwelijk woonden ze in de 

Stieltjesstraat. Ook met veel plezier. 

Antoinette: “Ik was in verwachting van de 

derde en we wilden heel graag wat meer 

ruimte. Dus toen zijn we daar vertrokken, 

maar wel met pijn in mijn hart: dat is 

zo’n ongeloofl ijk leuke straat en we 

hadden het er zo fi jn!” Lutze: “We hebben 

met veel mensen uit de Stieltjesstraat 

nog steeds contact. Toch woonden we de 

afgelopen jaren ook met veel plezier op 

de Lasserstraat. Achter de bruidswinkel 

bij de rotonde naar de Vijf meilaan. Een 

heerlijk huis met veel ruimte.”

Lutze keert nu niet alleen terug in de 

wijk, maar ook terug in het ouderlijk 

huis. “Ik ben in dit huis gaan wonen op 

mijn zestiende. Mijn vader werkte aan 

de universiteit en had als droom om ooit 

aan de Zoeterwoudse Singel te wonen. 

Het is een echt familiehuis geworden 

waar mijn ouders met ongeloofl ijk veel 

plezier hebben gewoond en wij ook altijd 

graag over de vloer kwamen. Ik heb 

heel veel herinneringen aan vieringen en 

bijzondere gelegenheden op deze plek.” 

Zijn ouders spraken al jaren geleden de 

wens uit dat bij hun overlijden een van 

de kinderen het huis zou gaan bewo-

nen. Toen vorig jaar de vader van Lutze 

overleed, keken zijn broers hem aan en 

zeiden: “Het past het beste bij jou, doe jij 

het maar.” Antoinette vult aan: “Wel onder 

de voorwaarde dat we dertig kerstdiners 

moeten organiseren voor de familie. Maar 

dat doen we natuurlijk met liefde!’”

Ze hebben het huis grondig verbouwd 

en gemoderniseerd.”Mijn vader was gek 

van de tuin, maar de laatste jaren kon hij 

het niet meer zo goed bijhouden, dus het 

stond helemaal vol met rododendrons! 

Nu zien we vaak mensen nieuwsgierig de 

tuin in kijken als ze langslopen: dat kon 

de afgelopen jaren niet.”

Het is een huis met geschiedenis, en 

ook met nog veel open vragen. Het 

heeft een vreemde vorm en de wijze 

waarop het ‘geplakt’ is aan het huis op 

de Zoeterwoudse Singel is op zijn minst 

curieus. “Wat we erover weten is dat in 

de jaren dertig de zoon van de buren 

architect was en dat hij dit huis heeft 

door Monica Wigman

Nieuw in de wijk



• Mieke van Zijp.

Waarom?
Veel mensen vinden het belangrijk om 

ook op oudere leeftijd zelfstandig te 

wonen, in hun eigen vertrouwde omge-

ving. Soms lukt dat niet meer (helemaal) 

en is er hulp nodig. Die hulp kunt u 

vragen aan iemand van Stichting Radius 

in Leiden.

Ik werk voor die stichting in uw wijk. 

U kunt die hulp daarom aan mij vragen. 

Ik probeer direct te helpen en samen met 

u de beste oplossing voor uw probleem 

te zoeken. Als dat niet lukt, help ik 

zoeken naar iemand die dat wel kan. 

Voorop staat dat u zelf de regie houdt.

Wie?
Ik ben Mieke van Zijp en werk als cliënt-/

ouderenadviseur bij stichting Radius. U 

kunt bij mij terecht voor allerlei vragen 

op het gebied van wonen, zorg, welzijn 

en financiën.

Waar?
Mijn kantoor is gevestigd aan het 

Professorenpad 1, 2313 TA Leiden.

Wanneer?
U kunt op mijn kantoor langskomen op 

donderdag van 9.00 tot 10.00 uur.

U kunt mij ook bellen voor een afspraak 

bij u thuis. Mijn telefoonnummer is 

071-7074200.

Waarvoor?

n Hoe regel ik een woningaanpassing 

 of hoe verhuis ik naar een aanleun-

 woning?

n Hoe regel ik alarmering of hoe regel ik  

 hulp in het huishouden?

n Welke activiteiten zijn er voor ouderen  

 in mijn wijk?

n Kan ik een vrijwilliger vragen om mij  

 te bezoeken?

n Kom ik in aanmerking voor een taxi 

 vergoeding?

n Wie kan mij helpen met mijn 

 administratie?

En ik kan u antwoord geven op nog veel 

meer vragen. Komt u gerust langs of belt 

u anders  voor een afspraak bij u thuis.  

<

De cliënt-/ouderenadviseur in uw wijk
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ontworpen. Maar wat zijn overweging 

bijvoorbeeld is geweest om de open 

haard bij de buren in te bouwen, is nog 

steeds een raadsel.”

“Vanaf 1947 woonde hier een gerenom-

meerde houthandelaar, Klinkenberg. Een 

keer werden we op straat aangesproken 

door een oud-medewerker van hem. Die 

vertelde dat hij vroeger hier thuis werd 

uitgenodigd om filmpjes te komen kijken 

die Klinkenberg had gemaakt op houtex-

peditie in Canada. En recent hebben we 

een brief ontvangen van de dochter van 

Klinkenberg. Ze wil graag haar ouderlijk 

huis nog een keer zien. Uiteraard is ze 

van harte welkom.”

Vanaf het eerste moment voelen ze zich 

hier fijn en vertrouwd. Na een verbou-

wing van zes maanden, hebben ze nu 

de rust om echt te gaan genieten. “Het 

uitzicht hier is natuurlijk fantastisch: 

elk seizoen is bijzonder! Ook voor de 

kinderen is het een heerlijke plek; het 

dorpse gevoel in de stad. Ik heb ernstig 

het vermoeden dat wij hier niet meer 

weggaan.”  <

Bent u zelf (redelijk) nieuw in deze wijk komen wonen en wilt 

u meedoen aan deze rubriek? Of kent u mensen die dat willen? 

Meldt u dan aan via melmo@casema.nl.
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Het jaar 2012 is uitgeroepen tot het jaar 

van de bij. Het zal niemand ontgaan zijn 

dat de bijen het moeilijk hebben. Dit is 

een zorgelijke ontwikkeling, want 

ongeveer een derde van onze voedsel-

productie is afhankelijk van de bestuiving 

door bijen.

Er zijn verschillende oorzaken aan te 

wijzen voor de achteruitgang van de 

bijenstand. Een daarvan is het gebruik 

van pesticiden in de landbouw. Dat zorgt 

niet alleen direct voor sterfte onder de 

bijen, maar ook indirect doordat er veel 

minder wilde bloemen zijn. Bijen hebben 

moeite om genoeg nectar en stuifmeel te 

verzamelen. Ook is er te weinig variatie 

in stuifmeel. Daardoor verzwakken ze 

en zijn minder goed opgewassen tegen 

ziekteverwekkers zoals de varraomijt 

waaraan ‘s winters regelmatig hele 

volken bezwijken. 

Behalve de honingbijen, die in groepen 

samenleven, komen er in ons land nog 

350 andere bijensoorten voor. Dit zijn 

vooral solitaire bijen. Zij hebben het 

extra moeilijk omdat het voor hen steeds 

moeilijker wordt om broedplaatsen te 

vinden. Ze gebruiken het liefst natuur-

lijke holletjes, gaten en scheuren in 

oud hout en verweerde muren, om hun 

broedsel in groot te brengen. Doordat 

er de laatste vijftig jaar in de bouw veel 

gebruik is gemaakt van beton en kunst-

stoff en, zijn er steeds minder geschikte 

plekjes te vinden. 

Urban beekeeping
Door de verschraling van de natuur en 

landbouwgebieden worden de bijen 

steeds afhankelijker van parken en 

tuinen. Ze bieden een grotere variatie 

aan bloemen en er wordt nauwelijks gif 

gebruikt. Tegenwoordig vinden bijen 

in de stad meer voedsel dan op het 

platteland. Het houden van honing-

bijen is dan ook een nieuwe stadse 

hobby aan het worden en heeft zelfs 

een naam gekregen: urban bee-

keeping. In Parijs, New York en sinds 

kort ook Amsterdam, staan al heel wat 

bijenkorven op daken en balkons.

Insectenhotel in eigen tuin
In onze eigen tuinen kunnen we de bijen 

helpen door drachtplanten aan te planten 

en insectenhotels te bouwen. Een dracht-

plant levert stuifmeel en/of nectar en de 

beste zijn aantrekkelijk voor honingbijen, 

solitaire bijen en hommels. Als extraatje 

trekken ze vaak ook nog vlinders aan. 

Solitaire bijen leggen meestal geen grote 

afstanden af, dus het is belangrijk dat 

voedselvoorraad en broedgelegenheid 

vlak bij elkaar liggen. 

Op internet zijn veel voorbeelden te 

vinden van insectenhotels en beschrij-

vingen hoe je ze zelf kunt maken. Een 

eenvoudig hotelletje hoeft niet veel 

groter te zijn dan een vogelnestkastje, 

dus er is altijd wel een plekje voor te 

vinden. Als de open kant maar zoveel 

mogelijk naar het zuiden is gericht. Een 

kastje kan eenvoudig gevuld worden met 

allerlei holle stengels. Of neem een blok 

hout en boor er gaten in met verschillen-

de doorsnedes. Behalve bijen zal het 

hotel ook andere insecten aantrekken, 

zoals verschillende soorten vliegen en 

(ongevaarlijke) wespen. Wat ook helpt, 

is om de tuin in het najaar niet op te 

ruimen, maar alles rustig af te laten 

sterven. In de dode stengels vinden 

solitaire bijen en allerlei andere insecten 

’s winters een schuilplaats. 

Door het hele jaar heen 
bloeiende planten
Gelukkig zijn veel goede drachtplanten 

ook mooie tuinplanten. Als je met je 

plantenkeuze rekening wilt gaan houden 

met bijen is het belangrijk om er op 

te letten dat er het hele jaar door iets 

bloeit. Het is vooral belangrijk om in 

september en oktober nog bloeiende 

planten te hebben, want dan proberen 

bijen nog zoveel mogelijk voedsel te 

verzamelen om goed de winter door te 

kunnen komen. 

In het vroege voorjaar zijn er kerst-

rozen en bolletjes als scilla en narcis. 

Andere voorjaarsbloeiers zijn holwortel, 

longkruid, Kaukasische vergeet-mij-niet, 

schoenlappersplant en akelei. In de 

zomer bloeien de tuingeraniums, klokjes-

bloemen, kattekruid, dropplant, geite-

baard, bergsteentijm, Zeeuws knoopje, 

duifkruid, Knautia, Liatris, ijzerhard en 

fl oxen. Een kruidenhoekje met 

rozemarijn, salie, tijm, lavendel en 

oregano is leuk en lekker voor jezelf 

maar ook heel aantrekkelijk voor bijen 

en vlinders.

Onmisbaar in het najaar zijn hemel-

sleutel, herfstaster, koninginnekruid, 

duizendknoop, Helenium, Rudbeckia en 

monnikskap. 

Met het aanplanten van een aantal van 

bovengenoemde plantensoorten en het 

plaatsen van een klein insectenhotel,  

help je niet alleen de bijen, maar doe je 

ook jezelf een plezier: het insectenbe-

zoek maakt de tuin boeiend en levendig. 

<

Eerste hulp 
voor bijen

platteland. Het houden van honing-

Eerste hulp 
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Het Kruisgebouw aan 
de Burggravenlaan

Bijna iedereen in de wijk is hier wel eens 

binnen geweest. Zeker de jongeren onder 

ons moet een bezoek aan dit gebouw in 

het geheugen gegrift staan. Niet altijd

even prettig voor de allerjongsten, daar-

binnen. Er gebeuren daar dingen die 

menig kind de tranen over de wangen 

doet biggelen. Voor hun bestwil overi-

gens, om hen te beschermen tegen de 

gevaren des levens zoals polio, kinkhoest 

en rode hond. Ook minder pijnlijke 

behandelingen: maten en gewichten 

worden bijgehouden om eventuele groei- 

of ontwikkelingsstoornissen in een vroeg-

tijdig stadium te herkennen. Eenieder 

onder de twintig jaar heeft nog wel het 

boekje waarin al deze gegevens zijn 

opgetekend. 

Maar dit gebouw heeft nóg een functie, 

waar niet alleen de allerjongsten gebruik 

van kunnen maken. Voor mensen met een 

(tijdelijk) medisch ongemak zijn er spullen 

te huur die het leven weer wat makkelijker 

maken. Bijvoorbeeld voor de brekebeen, 

die met een stel krukken weer de straat 

op kan. En ook voor mensen die met de 

ongemakken van het ouder worden wor-

stelen. U heeft het waarschijnlijk nu wel 

begrepen, ik heb het over het Kruisge-

bouw, dat door middel van gebruik van 

bijzonder bouwmateriaal, een opvallend 

object is aan de Leidse Burggravenlaan.

Een veelbelovende architect
In 1991 werd het gebouw in gebruik 

genomen. Het is ontworpen door Koen 

van Velsen. Toen een veelbelovend jong 

architect die sinds 1977 over een eigen 

bureau beschikt en nu een bouwmeester 

met een gevestigde naam is die al heel 

wat karakteristieke ontwerpen op zijn 

naam heeft staan. 

Goede voorbeelden van zijn stijl zijn de 

Pathébioscoop op het Schouwburgplein 

in Rotterdam, de Nederlandse fi lm- en 

tv-academie te Amsterdam, zijn eigen 

bedrijfspand en woning in Hilversum 

en Zorginstituut Groot Klimmendaal in 

Arnhem waar hij in 2010 voor werd 

gelauwerd met de Hedy d’Anconaprijs 

voor Excellente Bouwkunst.

Van Velsen werd in 1952 te Hilversum 

geboren. Hij doorliep de LTS en de MTS 

waarna hij afstudeerde aan de Academie 

voor de Bouwkunst. Hoewel Van Velsen 

niet een eigen specifi eke stijl heeft, is 

hij toch meerdere malen in de prijzen 

gevallen. Naast de bovengenoemde 

d’Anconaprijs ontving hij van de gemeen-

te Amsterdam de Mart Stamprijs. Voor het 

Universiteitsmuseum te Utrecht werd hij 

beloond met de Rietveldprijs en ontving 

hij de BNA-kubus voor zijn gehele oeuvre.

Een strakke, afwijkende stijl
Zijn stijl is strak, hij maakt gebruik van 

ruwe bouwmaterialen zoals betonsteen en 

in het geval van het Kruisgebouw metalen 

golfplaat. Afwerking in de vorm van 

pleisterlagen of klassiek ornamentgebruik 

is niet ‘zijn ding’. Zijn gebouwen krijgen 

karakter, juist door de – op het eerste 

gezicht – ruwe, onafgewerkte materialen. 

Opvallend is dan wel weer het gebruik 

van een klassiek materiaal als hout, waar-

mee hij de raamkozijnen en erkers het 

Kruisgebouw – ook door middel van de 

plaatsing – een eigen gezicht geeft. 

Hiermee is een gebouw gecreëerd dat 

zo afwijkt van de stijlen die in de wijk 

gebruikelijk zijn (‘jaren dertigbouw’) en 

toch zo goed in de omgeving opgaat. 

Daar is de architectuur van de Vredeskerk 

mede verantwoordelijk voor: Van Velsen 

heeft dit goed begrepen. Het gebouw is 

functioneel omdat het speciaal voor zijn 

functie is ontworpen. Het werd door een 

Schiedams bouwbedrijf op zijn plaats 

gezet en de totale kosten kwamen uit op 

ruim 1 miljoen gulden!    <

Bronnen:

• Arch. & mon. gids Leiden;

• Architectenbureau K. van Velsen / Annemarie;

• Magré, Koen van Velsen;

• De Architect jrg. 1992/1 (Janny Rodermond).

•  Architect Koen van Velsen.
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Er zijn bomen die niet elk jaar in bloei 

staan. Als dat dan wel het geval is, 

vergeet je dat niet snel. De honingboom 

(Styphnolobium japonicum L. Schott) 

is zo’n voorbeeld. Als hij bloeit is dat 

fantastisch om te zien en hij ruikt dan 

ook erg lekker. Een honingboom staat in 

de tuin van de Uhlenbeckkade 2. Het is 

een prachtig exemplaar en het is terecht 

dat hij op de gemeentelijke lijst van 

beschermde bomen staat. 

Giftige buitenlander
De honingboom kwam oorspronkelijk 

voor in China en Korea. Hij werd in 

Japan ingevoerd en kwam van daaruit in 

1747 terecht in de Jardin du Roi in Parijs 

(Brosse, J., 2010, Larousse des Arbres, 

Larousse). Een Franse missionaris stuurde 

volgens Willem Hüner, een vroegere den-

droloog bij de Haagse Plantsoenendienst, 

de eerste zaden naar Parijs. De soort-

naam japonicum duidt op de Japanse 

herkomst. Styphno uit de geslachtsnaam 

Styphnolobium komt van Styphnos en 

betekent wrang; lobos is peul, lobium is 

peultje. (Backer, C.A., 2000. Verklarend 

woordenboek van wetenschappelijke 

plantennamen, Veen, Amsterdam). 

Het is dus een boom met ‘wrange’ (zure?) 

peultjes. Hans Andreus liet in zijn vrolijk 

gedicht kinderen van de honingboom 

eten. Dat is niet zo’n verstandige bood-

schap want ik raad kinderen sterk af om 

de vruchten te proeven. Ze zijn giftig en 

bevatten (net als de ‘giftige’goudenre-

gen) glycociden, quercetine (rutine) en 

alkaloïden. 

De goudenregen en de honingboom zijn 

nauwe verwanten en horen thuis in de 

plantenfamilie Leguminosae of Fabaceae. 

In de Chinese geneeskunde worden de 

giftige stoff en uit de honingboom voor 

medicijnen gebruikt. De honingboom 

wordt in Japan aangeplant bij tempels en 

begraafplaatsen. Met dat laatste wordt 

wellicht een relatie gelegd tussen de 

dood en de giftigheid van de boom. Wat 

dat betreft is het te vergelijken met de 

aanplant van de giftige Taxus baccata L. 

op begraafplaatsen. 

Ik noemde de geslachtsnaam 

Styphnolobium. Voor de honingboom 

wordt echter vaak de geslachtsnaam 

Sophora gebruikt. Dat is volgens 

Backer (zie eerder) de ‘Latanizeering 

van den Arab. Plantennaam çufair (of 

soféra)’. De Arabische soortnaam is dus 

omgezet in het Latijn. Ik vroeg over 

de juiste soortnaam advies aan Jan de 

Koning (auteur Dendrologie van de Lage 

Landen, 2009, KNNV). Volgens hem 

bestaat hierover onder deskundigen 

geen eenstemmigheid maar hij verwacht 

dat in de toekomst vrijwel iedereen 

de geslachtsnaam Styphnolobium gaat 

gebruiken. 

Aanplant en groeisnelheid
De honingboom kan circa twintig meter 

hoog worden. Tijdens een harde wind 

verliest hij gemakkelijk takken. Hij heeft 

onevengeveerde bladeren; een blad heeft 

zeven tot zeventien kleine, langwerpig 

ellipsvormige blaadjes. De oudste honing-

boom in Nederland, aangeplant in 1832, 

staat in de Overtuin bij Huize Welgelegen 

in Warnsveld. Hij heeft een stamomtrek 

van 297 cm en is zeventien meter hoog. 

(G. Buits et al., 2010. Bijzondere bomen 

in Nederland. Bomenstichting Utrecht). 

Het is bekend dat de honingboom een 

snelle groeier is. Daarom heb ik enkele 

bomen in Leiden op 130 cm hoogte op-

gemeten. De honingboom aan de 

Uhlenbeckkade (circa zestig jaar oud) is 

al 178 cm dik. Hij is dikker dan de even 

oude berk in mijn voortuin (Meijerskade 14)

van 149 cm. In de Tweede Wereldoorlog 

zijn de meeste bomen in het Plantsoen 

gekapt. De honingboom in het Plantsoen 

(langs de singel, dichtbij de onlangs 

aangelegde vijver) moet volgens mij 

gezien de stamomtrek de oorlog hebben 

overleefd want die is al 275 cm. De ho-

ningboom in de Hortus (langs de singel, 

dichtbij de Sterrenwacht), aangeplant 

in 1850, is sneller gegroeid dan die uit 

Warnsveld want hij is al 379 cm dik. 

Bloei 
De honingboom is geen geliefde boom. 

Dat komt wellicht omdat hij relatief laat 

(juli/augustus) bloeit en dat hij dat – 

zoals gezegd – ook niet ieder jaar doet. 

Daarnaast moet hij circa dertig jaar oud 

zijn voor hij bloemen vormt. De honing-

boom aan de Uhlenbeckkade is ruim-

schoots in staat om bloemen te vormen 

en ik zie daar dan ook elk jaar vol span-

ning naar uit. Hij vormt dan bloemtros-

sen met veel witte (zogenaamde) vlinder-

Die honingboom roept 
vragen op

Hans Andreus (1926 - 1977) in: ‘Lied van de wijze kinderen’

Waar bleven de kinderen? Zij aten
hun buiken rond in de honingboom
en gingen varen op de vrolijke zee.
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bloemetjes van circa een cm lengte. De 

bloemetjes vallen snel af en de meeste 

zijn al gevallen voor de laatste knoppen 

opengaan. Tijdens het tekenen ben ik 

gaan tellen hoeveel bloemetjes er in een 

tros kunnen zitten. Uiteraard telde ik de 

lidtekens van de gevallen bloemetjes

mee. Ik kwam uit op 1019 bloemetjes in 

een tros.

Natuurlijk heb ik me afgevraagd waarom 

de honingboom niet ieder jaar bloeit. 

Klimaatfactoren kunnen een rol spelen. 

Er wordt gezegd dat hij gaat bloeien in 

warme zomers. De winter 2009-2010 

kende geen strenge vorstperiode. De 

daarop volgende zomer was behoor-

lijk heet. De winter 2010-2011 was 

relatief streng met langdurige sneeuw. 

Het voorjaar was behoorlijk warm en 

droog waarna een natte, koelere periode 

volgde. De zomer was niet erg warm. 

In 2011 stonden de eerder genoemde 

honingbomen – in tegenstelling tot de 

zomer 2010 – volop in bloei. De afge-

lopen winter was er relatief laat (begin 

van dit jaar) een ‘fi kse’ vorstperiode. In 

maart was het warm, daarna kregen we 

een koelere regenachtige periode. Wat 

was nu de prikkel om te gaan bloeien 

in 2011? De warme zomer periode uit 

2010? Of het warme voorjaar van dat 

jaar? Ik leerde vroeger dat zomerse zon 

op de takken van een appelboom een 

prikkel is om het daarop volgende jaar te 

gaan boeien. Heeft de honingboom zo’n 

prikkel ook nodig? 

Peultjes
Als de boom bloeit trekt zijn geur 

insecten aan die een belangrijke rol 

spelen bij de bevruchting. Het is bekend 

dat een bloeiende honingboom geen 

garantie is voor de ontwikkeling van 

zaden. In 2011 werden geen peulen 

gevormd in de drie eerder genoemde 

exemplaren. In de brochure ‘48 Bomen 

in de Hortus Botanicus Leiden’ (2007, 

Universiteit van Leiden) staat: ‘Het komt 

maar zelden voor dat er vruchten aan de 

boom komen. Deze vruchten lijken veel 

op een sperzieboon. Elk zaadje vormt in 

de peul een dikke bobbel en daardoor 

zijn de peulen duidelijk herkenbaar als 

die van de honingboom’. Ook in Parijs 

vormt deze soort zelden vruchten 

(zie Brosse, J.). Johan Possemiers van 

het Arboretum te Kalmthout schreef 

mij daarover: ‘Er worden inderdaad 

zelden rijpe vruchten gevormd bij de 

honingboom. Lange warme zomers 

en enkele bomen bij elkaar voor 

kruisbestuiving helpen wel. Heb al 

zaadvorming gezien, maar het is altijd 

eerder beperkt’. ‘De kinderen’ van Hans 

Andreus kunnen hun buikjes dus vrijwel 

nooit vullen met deze peultjes. 

De peultjes worden vijf tot acht cm lang. 

Ik wilde enkele peulen tekenen maar kon 

nergens peulen vinden. Ik ging daarom 

naar het Naturalis Biodiversiteit Centrum 

(afd. Herbarium) in Leiden. Nicolien Sol 

liet mij peulen van diverse honingbomen

zien. Opmerkelijk was dat van alle 

Europese exemplaren de kenmerkende 

verdikking rond de zaden ontbrak. 

De Aziatische bomen hadden die wel. 

Dat roept weer vragen op? Waren de 

Europese peulen te vroeg geplukt en 

ad
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waren de zaden nog niet gereed? Of 

waren er peulen gevormd zonder ontwik-

kelde zaden? In 2011 heeft de gemeente 

Leiden honingbomen als straatboom 

aangeplant aan de Kaiserstraat. Ik hoop 

dat die bomen geen kloon van elkaar 

zijn. Als zij dat niet zijn en zij in de toe-

komst gaan bloeien bestaat er een kans 

op kruisbestuiving. Wie weet vormen zij 

dan wel peulen. 

De honingboom is letterlijk en fi guurlijk 

een boom om bij stil te staan. Dat zal 

ik nog vaak doen; anderen ook hoop 

ik. Misschien worden mijn vragen over 

prikkels om te gaan bloeien of peulen te 

vormen nog wel eens beantwoord!   <

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

Folder op aanvraag
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Robert Jacobus Fruin, geboren te 

Rotterdam op 14 november 1823, was 

van 1849 tot 1860 docent aan het 

Leidse Gymnasium waar hij geschiedenis 

en aardrijkskunde gaf. Van 1860 tot 

1894 was hij hoogleraar vaderlandse 

geschiedenis aan de Leidse Universiteit. 

In 1894 ging hij met emeritaat, vijf jaar 

later, 29 januari 1899 overleed hij te 

Leiden. 

Robert Jacobus Fruin werd in Rotterdam 

geboren, kind van (Robert Fruin en 

Elisabeth Maria Perk) welgestelde 

burgers. Fruin had een zus en enkele 

broers, waaronder Jacobus Anthonie 

(1829-1884). Deze was vanaf 1859 

hoogleraar privaatrecht in Utrecht en 

heeft deze functie tot zijn dood bekleed.

Robert Jacobus begon zijn opleiding na 

het lager onderwijs aan het gymnasium 

in zijn geboortestad. In 1842 begon hij 

zijn studie in Leiden aan de letterkundige 

faculteit. Vijf jaren duurde de studie die 

hij afsloot met een promotie in 1847. Zijn 

aanvankelijke studierichting Egyptologie 

liet hij snel weer varen om zich meer te 

gaan toeleggen op de geschiedenis van 

Italië en Griekenland. Uiteindelijk ging 

zijn passie toch uit naar de geschiedenis 

van het eigen land. 

Inmiddels was Fruin naar Utrecht 

verhuisd, niet wetende dat de rest van 

zijn wetenschappelijke leven zich in 

Leiden zou gaan afspelen. Het is 1849 

als Fruin wordt aangesteld als docent aan 

het Leidse Gymnasium. Matthias de Vries, 

die tot dan toe deze plek bezet hield, 

vertrok naar Groningen en Fruin werd 

leraar geschiedenis en aardrijkskunde. 

Een jaar na deze benoeming dient Fruin 

een verzoek in bij W. H. D. Suringar, 

rector van het gymnasium en neef van 

de botanicus, waarin hij vroeg om een 

eigen lokaal voor zijn lessen. Voor die 

tijd een vernieuwende aanpak. Tot dan 

toe had elke klas een eigen ruimte 

en nu moest na elke les van ruimte 

worden gewisseld door de leerlingen. 

Het ontketende een ware revolutie op 

de scholen. Aanvankelijk was men bang 

voor de onrust die deze verhuizingen 

met zich mee zouden brengen, maar 

Fruin kreeg zijn zin en uiteindelijk werkt 

dit al ruim anderhalve eeuw zonder 

noemenswaardige problemen. Nadat 

deze poging geslaagd was diende hij 

opnieuw een verzoek in, ditmaal om 

een bibliotheek voor de leerlingen 

van het gymnasium op te zetten. En 

Robert Jacobus Fruin
In deze rubriek wordt een 
professor, naar wie een straat in 
de wijk is vernoemd, uitgelicht. 
Deze keer is dat Robert Jacobus 
Fruin.

• Portret van 

   Robert Jacobus Fruin.
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ook dit geschiedde. Met verschillende 

verhandelingen en werken van eigen 

hand verrijkte hij deze bibliotheek, 

waaronder zijn grote meesterwerk 

‘Tien jaren uit den Tachtigjarigen oorlog 

1588-1598’.

En weer bepaalde De Vries Fruins’ 

loopbaan. De Vries was in 1853 

naar Leiden teruggekeerd om daar 

als hoogleraar op te treden, maar 

in 1860 geeft De Vries een deel van 

die leeropdracht weer op. Op deze 

vrijgekomen plaats zouden Fruin en 

Bakhuizen van den Brink de grootste 

kans maken. Fruin trok aan het langste 

eind, zelfs met medewerking en steun 

van de andere kandidaat. In februari 

1860 werd Fruin benoemd en in juni van 

dat jaar aanvaarde hij officieel zijn ambt.

Fruin was niet de gedroomde docent; 

zijn colleges waren niet erg spectaculair, 

hij was afstandelijk tegenover zijn 

leerlingen, zijn gezicht strak in de plooi 

zonder enige vorm van emotie (althans, 

zo leek het). Hij had zichzelf volledig 

in de hand maar, en dat moet gezegd, 

imponeerde met zijn enorme kennis.

Zijn schijnbare afstandelijkheid heeft 

hem nooit aan een levenspartner 

geholpen. Hij was zijn hele leven 

vrijgezel en leek daarin te berusten. 

Fruins’ leven was geheel gericht op de 

beoefening van de wetenschap.

Fruin heeft tot zijn pensioensgerechtigde 

leeftijd (zeventig) het hoogleraarschap 

bekleed. In het studiejaar 1877-78, 

op 54-jarige leeftijd, is hij voor de 

universiteit opgetreden als rector 

magnificus.

Fruin heeft in zijn wetenschappelijke 

leven zo’n 250 werken, studies of 

artikelen geschreven. De grote doorbraak 

kwam met de al eerder genoemde 

‘Tien jaren’ uit 1858. Uit dat jaar stamt 

ook zijn artikel over ‘Hugo de Groot en 

Maria Reigersbergh’ en later als vervolg 

op ‘Tien jaren.’, ‘Het voorspel van den 

Tachtigjarigen oorlog’. Veel tijd heeft 

Fruin gestoken in het doen en laten van 

Stadhouder Willem III, maar ook Willem 

van Oranje, Van Oldenbarnevelt, De 

Witt, Slingelandt en Van Hogendorp. 

Daarbij stelde hij zichzelf hoge eisen wat 

betreft volledigheid, zorgvuldigheid en 

waarheid bij het zoeken en gebruiken 

van bronnen. Dat ook de geschiedenis 

van de stad waar hij woonde en 

werkte hem interesseerde bewijst ‘De 

oude verhalen van het beleg en ontzet 

van Leiden’ uit 1874. Uit deze tijd 

stammen ook artikelen over Willem III; 

‘Studiën over Willem III en zijn geheime 

onderhandelingen met Karel II van 

Engeland in 1672’ en ‘De schuld van 

Willem III en zijn vrienden aan den moord 

der gebroeders De Witt’.

Van latere tijden zijn studies over 

Hogendorp zoals ‘De jongelingjaren van 

(graaf) Gijsbert Karel van Hogendorp’ 

en ‘Gijsbert Karel van Hogendorp 

in november 1813’. Wat zijn werk 

kenmerkte was zijn behoefte om 

ontdekte fouten te verbeteren en de 

onvolledigheid van zijn bronnen aan 

te vullen, ook daar waar anderen dat 

nalieten. Hierdoor is Fruin echt de 

grootste op zijn gebied geweest. Hij 

was niet in de laatste plaats voor de 

Leidse universiteit van onschatbare 

waarde, maar zeker ook voor de gehele 

vaderlandse geschiedschrijving.

In 1894 verlaat Fruin de universiteit 

als hij op zeventigjarige leeftijd met 

emeritaat gaat. Hierna zijn hem nog 

vijf jaren gegund. Fruin overlijdt 

op 29 januari 1899 en wordt op de 

begraafplaats Groenesteeg te Leiden 

begraven. Na zijn dood zijn veel van 

zijn artikelen – al dan niet gebundeld – 

opnieuw uitgegeven. 

Fruin stierf als een zeer vermogend 

man, hij liet niet alleen een schat aan 

historisch werk na, ook financieel stond 

hij er goed voor: zijn bezittingen werden 

geschat op circa drie en een halve ton (in 

guldens, een enorm bedrag in die tijd) 

en zijn inboedel werd geschat op circa 

duizend gulden. Daaruit blijkt dat Fruin 

niet gaf om luxe. Fruin had slechts één 

belang: een zo volledig mogelijk beeld 

krijgen en geven van de Nederlandse 

geschiedenis tussen zestiende en 

negentiende eeuw. Fruin is voor het 

Leids Gymnasium, de Leidse Universiteit, 

voor stad en land van onschatbare 

waarde gebleken. Dat zijn eerste Leidse 

werkgever gehuisvest is aan de Leidse 

Fruinlaan mag dan ook meer dan toeval 

heten.    <

Bronnen:

• De Leidse universiteit in heden en verleden  

 (J.J. Woltjer);

• De wiekslag van hun geest (W. Otterspeer);

• Meer dan zes eeuwen Leids Gymnasium 

 (A.M. Coebergh van den Braak);

• Nieuw Ned. biografisch woordenboek;

• Pallas Leidensis MCMXXV (div. auteurs);

• Robert Fruin en het Stedelijk Gymnasium  

 (A.H. Huusen);

• Winkler Prins encyclopedie.



Aanmeldingskaart voor Lidmaatschap 
Hierbij meld ik mij aan als lid van de Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk. De jaarlijkse contributie 
bedraagt momenteel minimaal € 10,- 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: Gerard Hendriks, Kanaalweg 40, 2313 DV 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!

Ledenaanbieding:

Het prachtige boek 
Buurtherinneringen

Ter introductie slechts:

                 Voor leden.

De gewone prijs is €15! 

Het boek is te koop bij 
Postkantoor-Shop Van Zelm, 
Van ‘t Hoff straat 7. 

Voor 
slechts 
€ 10,- 

per jaar 

7.50

32
kijk ook eens op www.profburgwijk.nl
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Wijk
wijzer

Wijkvereniging

Speeltuin

Sportclubs

Zorg

Wonen

Wijkbeheer

Vereniging Professoren- en
Burgemeesterswijk

Postbus 11129 - 2301 EC Leiden
KvK 40448253

Thomas van Duin (voorzitter)
Telefoon: 06 23866740 -  513 1233
E-mail: voorzitter@profburgwijk.nl
Gerard Hendriks (secretaris)
Telefoon: 06 - 1967 3714
Kanaalweg 40 - 2313 DV Leiden
E-mail: secretaris@profburgwijk.nl
Agnes van Lierop (penningmeester)
E-mail: penningmeester@profburgwijk.nl
Hendrik van Sandick (bestuurslid)
Telefoon: 512 43 30
E-mail: hendrikvansandick@hetnet.nl
Hanneke van der Veen (bestuurslid)
Telefoon: 514 75 70
E-mail: ja123vdveen@hetnet.nl
Frans Hoek (bestuurslid/webmaster)
Telefoon: 513 43 11 / 06 5493 4510
E-mail: FransHoek@profburgwijk.nl
Rob Beurse (bestuurslid/redactie 
wijkkrant)
Telefoon: 514 00 95
E-mail: Redactie@profburgwijk.nl

Bewonerscommissie Zuidoost 
(samenvoeging van de bewoners-
commissies Rijndijk e.o. en Temminckstraat e.o. 
van Woningstichting Ons Doel)
Secretaris: E.C. Meyer
Professorenpad 25 - 2313 TA Leiden 
Telefoon: 071-5132155
E-mail: ec.meijer@ziggo.nl
Voorzitter: C. Monfils
Kanaalstraat 1 - 2313 NN Leiden
Telefoon: 512 08 59
Overige bestuursleden:
Joke Lefebre (penningmeester)
Gerrit Mets (lid)
Buurtactiviteiten Roomburg
Van Vollenhovenkade 1 
(in clubgebouw van Hockeyclub Roomburg)
Telefoon: 513 24 62
E-mail: roomburg@lwo.nl
Postadres: Stadsdeelbureau Zuid
Boshuizerlaan 5 - 2321 SG Leiden
Buurtactiviteiten Roomburg is van ma t/m do 
geopend van 8.00 tot 17.00 uur.
Stichting Radius / Leidse Senioren 
Zelfstandig Zuid Oost
Professorenpad 1 - 2313 TA Leiden
Telefoon: 707 42 00
E-mail: l.koolhaas@radius.nl

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

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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Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

Zeemanlaan 22
2313 SZ Leiden
Tel. 071-5123577

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

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

zelfmedicatie medicijnen, vitamine
preparaten, reform artikelen, afslank 

producten en natuurlijk een gratis advies 
van onze medewerkers.

De herfst komt er aan, nu dus de tijd voor 
een advies voor verzorging van uw huid met 

onze nieuwe natuurproducten 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.

Leiden – Gijs de Kok van RE/MAX Makelaarsgilde is er 
het afgelopen jaar in geslaagd om voor de derde keer 
de titel ‘Makelaar van het Jaar’ te verwerven.  
 
Deze titel komt toe aan de RE/MAX makelaar die 
naast het verkoopsucces van woningen een 
voortreffelijke kwaliteit van dienstverlening aan zijn 
klanten en collega-makelaars heeft verleend. 
Daarnaast heeft Gijs de Kok voor zijn gehele RE/MAX 
carrière een ereplaats voor het leven in de RE/MAX 
Hall of Fame verworven. 
 

 

Binnen RE/MAX is Gijs de wijkmakelaar van de Burgemeesterswijk, Professorenwijk 
en Rijndijkbuurt. Hij dankt een ieder die bijgedragen heeft aan zijn succes en zegt toe 
ook het aankomende jaar zich voor de volle 100% in te zetten voor de belangen van 
zijn wijkgenoten.  
 

 
 

               Gijs de Kok, RE/MAX Makelaarsgilde Leiden 
               071-5162372 / 06-30034949 / gijsdekok@remax.nl 

 

  
   

   

 

 

 

  

Gijs de Kok is wijkmakelaar en 
mede wijkbewoner van de 
Professoren- en Burgemeesterwijk

Wijkmakelaar?
Een groot voordeel van een RE/MAX 
makelaar is het werken met de 
zogeheten Wijkmakelaar.

Aangezien dit een unieke manier van 
werken is binnen de Nederlandse 
makelaardij willen wij u graag iets meer 
vertellen over het concept dat RE/MAX, 
als onderdeel van de totale formule, in 
Nederland heeft geïntroduceerd.

Iedere RE/MAX makelaar kiest een 
wijk, binnen het totale werkgebied, 
waarin hij of zij zich specialiseert. Deze 
specialisatie is zeer verregaand.

Zo zijn wij als uw “wijkmakelaar” uiter-
aard op de hoogte van de ontstaans-
geschiedenis van uw wijk, de actuele 
ruimtelijke ontwikkelingen en bestem-
mingsplannen. Wij zijn ook op de 
hoogte van de alledaagse zaken die 
zich in een wijk afspelen, zoals:

-  welke winkels er zijn;
-  waar en welke medische voor-
 zieningen er zijn;
-  welke (tand)artsen nog plaats 
 hebben voor nieuwe cliënten;
-  welke sport en culturele activiteiten 
 er in uw wijk zijn;
-  welke scholen er zijn en op welke 
 grondslag ze werken;
-  wat er aan kinderopvang is;
-  openbaar vervoer;
-  bevolkingssamenstelling;

-  welke kerken en religieuze 
 stromingen actief zijn;

Eigenlijk weten wij alles wat een koper 
van een huis in deze wijk mogelijk zou 
willen weten en bieden hiermee een 
optimale voorlichting voor de aan-
koopbeslissing. Uiteraard willen wij als 
“wijkmakelaar” ook graag weten wie er 
in ‘onze’ wijk woont.

Heeft u plannen om te verhuizen, aar-
zelt u dan niet om contact met ons op 
te nemen. Wij komen graag vrijblijvend 
bij u langs om u kennis te laten maken 
met de totale RE/MAX formule, die ons 
tot de grootste onroerend goed organi-
satie ter wereld heeft gemaakt. 

GRAAG TOT ZIENS IN UW EN ONZE WIJK!

Voor meer informatie: 
Gijs de Kok, tel. 071-5162372

Leiden – Gijs de Kok van RE/MAX Makelaarsgilde is er 
het afgelopen jaar in geslaagd om voor de derde keer 
de titel ‘Makelaar van het Jaar’ te verwerven.  
 
Deze titel komt toe aan de RE/MAX makelaar die 
naast het verkoopsucces van woningen een 
voortreffelijke kwaliteit van dienstverlening aan zijn 
klanten en collega-makelaars heeft verleend. 
Daarnaast heeft Gijs de Kok voor zijn gehele RE/MAX 
carrière een ereplaats voor het leven in de RE/MAX 
Hall of Fame verworven. 
 

 

Binnen RE/MAX is Gijs de wijkmakelaar van de Burgemeesterswijk, Professorenwijk 
en Rijndijkbuurt. Hij dankt een ieder die bijgedragen heeft aan zijn succes en zegt toe 
ook het aankomende jaar zich voor de volle 100% in te zetten voor de belangen van 
zijn wijkgenoten.  
 

 
 

               Gijs de Kok, RE/MAX Makelaarsgilde Leiden 
               071-5162372 / 06-30034949 / gijsdekok@remax.nl 

 

  
   

   

 

 

 

  

TAXICENTRALE
ELTAX

071-521 21 44
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Eind maart en begin april 2012 heeft 

een gespecialiseerd onderzoekbureau 

in opdracht van het gemeentebestuur 

onderzocht hoeveel auto’s in diverse 

buurten staan geparkeerd. Dit onderzoek 

richtte zich op alle wijken die sinds begin 

dit jaar een Blauwe Zone kennen en de 

wijken direct daarbuiten, de zogenoemde 

overloopgebieden. Er is gemeten 

op een bepaalde donderdagavond, 

zaterdagmiddag, dinsdagmiddag, 

dinsdagavond en dinsdagnacht. De 

resultaten zijn keurig in plattegronden 

ingetekend en vergeleken met de 

parkeersituatie van voorjaar 2011. Ook is 

nagegaan hoeveel auto’s geparkeerd staan 

met een de blauwe parkeerschijf.

En verder...

15

De gemeente Leiden heeft onder druk van bewoners en de wijkvereniging een 

onderzoek naar de parkeerdruk vervroegd. Uit dit onderzoek blijkt dat deze 

parkeerdruk in de straten net buiten het gebied van de Blauwe Zone hoog 

is. Dit was al de beleving. Het aantal gastparkeerders met een blauwe schijf 

blijft beperkt. Of de voorgestelde aanpassing in het beleid – makkelijker 

ontheffingen verlenen aan ondernemers en verenigingen – dit probleem zal 

verminderen is zeer de vraag. Ondertussen blijven boze bewoners zich roeren 

en zijn anderen juist tevreden nu de overlast in hun straten is verminderd.

door Thomas van Duin

Rapport 
bevestigt 
overlast 
parkeren 
buiten Blauwe 
Zone
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Gevarieerd Muziekpodium

Ringweg Oost

10 jaar Jacqueline Haarmode

Els Koster over het nieuwe
Lorentzhof

Dodenherdenking in de wijk

Klein Leids Liederen Koor zoekt...

Koninginnedag 2012

Beroep wijkvereniging 
afgewezen

Sporten en ontspannen tegelijk

Kerstconcert in de 
Oud Katholieke Kerk

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

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

 

 

Uw wijkhovenier voor de Professoren- en Burgemeesterswijk. 
 
Voor onderhoud, advies, aanleg, renovatie, snoeien of beplanten van uw tuin, bij A.G. Tuinen 
bent u op het juiste adres. Bel of stuur een email voor een vrijblijvende afspraak. 
 



Wat wonen we toch in een fi jne 
en vooral prachtige wijk. Geniet 
u hier ook zo van? 

Mijn naam is Rob Beurse en ik ben 

fotograaf. Ik wil graag deze beleving van 

onze mooie wijk vastleggen in foto’s. 

Daarom vraag ik aan u: mag ik van u 

een foto maken op uw favoriete plek in 

de wijk. Maakt niet uit waar of op welk 

moment van de dag.

Een paar voorbeelden van plekken waar 

ik aan denk: vissend in de singel. Wande-

lend in het Roomburgerpark. Genietend 

van uw spelend kind of kleinkind op een 

van de mooie speelplekken in de wijk. Bij 

de bakker of slager, op het hockeyveld of 

de tennisbaan. In de Vredes-, Petrus- of 

Oud Katholieke kerk. Of gewoon naar 

buiten kijkend vanuit uw fl at of lezend 

met een kopje thee in uw achtertuin. 

U begrijpt het: de mogelijkheden zijn 

eindeloos! Maar natuurlijk staat voorop 

dat het gaat om úw favoriete plek. Ik wil 

de foto overigens graag combineren met 

een stukje tekst waarin u uitlegt waarom 

u een speciale band met een bepaalde 

plek heeft. 

Als u mee wilt doen, dan maak ik een 

aantal foto’s. Van een van die foto’s (uw 

keuze) maak ik voor u een mooie afdruk 

op A4 formaat. Die krijgt u van mij als 

bedankje. Van de foto’s en tekst wil ik 

graag een tentoonstelling maken.

Daarnaast zal ik in de komende uitgaven 

van de wijkkrant steeds één van die 

foto’s met de bijbehorende tekst 

opnemen.

Doet u mee?! Neem dan aub 

contact met me op via e-mail: 

info@robbeursefotografi e.nl of 

telefoonnummer 06-51163780.  <

door Rob Beurse

Een foto van u op uw 
favoriete plek in de wijk

Noteert u alvast in uw agenda: op 

zondag 16 december om 15.00 uur 

geeft kamerkoor Capella 

Vocale een kerstconcert 

in onze wijk. Locatie is de 

Oud Katholieke Kerk aan 

de Zoeterwoudsesingel 50. 

In dit prachtige monument 

brengen dirigent Monique 

Schendelaar en Capella 

Vocale een afwisselend 

programma van bekende 

en minder bekende 

kerstliederen. 

Speciaal is de uitvoering van de Missa in 

tempore adventus et quadragesimae van 

Johann Michael Haydn (1737-1806). Deze 

korte mis is geschreven voor koor en 

orgel; organist Maarten Boonstra neemt 

de orgelpartij voor zijn 

rekening, evenals de 

korte intermezzi. Na 

afl oop van het concert 

is er weer een gezellig 

nazit voor publiek en 

koor, mét glühwein.

Het concert kost € 

10,- (voorverkoop) of 

€ 12,50 (kassa), het 

aantal zitplaatsen in de 

kerk beperkt.

Meer informatie over het kerstconcert 

vindt u op www.capellavocale.nl.   <

Kerstconcert in de 
Oud Katholieke Kerk

kijk ook eens op www.profburgwijk.nl




