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Verbreden van het spoor en de 

Kanaalweg, fi etsenstalling bij station 

Lammenschans, ‘verdichtingslocaties’ 

in de wijk… Begin jaren negentig 

had de gemeente allerlei plannen en 

informeerde de wijkbewoners hierover 

via brieven en inspraakavonden. Gilles 

Landheer en Ronald Stokkel bezochten 

deze bijeenkomsten. Gilles: “De plannen 

van de gemeente waren ingrijpend 

en zorgden voor nogal wat onrust. 

Zo betekende de benoeming van 

verdichtingslocaties in onze wijk, dat 

open (speel)velden misschien ingevuld 

gingen worden voor woonbebouwing.” 

De gemeente wilde graag met een 

vertegenwoordiging van de bewoners 

aan tafel om zo tot beslissingen te 

komen die ‘breed gedragen’ zouden 

worden in de wijk. Maar er was al 

heel lang geen wijkvereniging meer. 

De gemeente stimuleerde de (her)

oprichting hiervan en Gilles en Ronald 

meldden zich aan voor het bestuur. 

Gilles werd voorzitter en Ronald 

secretaris. Bestuurslid Steven Blok en 

penningmeester Hein Teeuwen sloten 

zich later aan.

Het was handig dat Ronald bij de 

gemeente werkte en goed wist hoe de 

procedures bij de gemeente liepen. 

Ronald: “Al moest ik op beide plekken 

soms op eieren lopen en goed weten 

wanneer ik iets kon vertellen. Maar dat 

lukte me wel.”

Onze bloeiende wijkvereniging bestaat twintig jaar. Waarom werd de 

vereniging in 1994 opgericht? En wat waren de activiteiten in de begintijd? 

Fouding fathers Gilles Landheer, Ronald Stokkel en Steven Blok vertellen.

door Margot Lodewijk

Een stevig fundament 
onder de wijkvereniging

de wijkkrant   september 2014

> Lees verder op pagina 2.
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Het is veel ‘nieuw’ wat deze keer de klok 

slaat. Laten we beginnen met het nieuwe 

bestuur. We wisten natuurlijk al wel dat 

we een flink aantal nieuwe bestuursleden 

hadden, maar we misten nog steeds een 

nieuwe voorzitter. Daar moest het ver-

nieuwd bestuur nog goed over nadenken. 

Maar ze zijn eruit. Onze nieuwe voorzitter 

is Regine Scholten. Van harte gefeliciteerd. 

De juiste persoon op de juiste plaats zou ik 

zeggen. 

Ook nieuw is de website, die na vele maan-

den hard werken is vernieuwd. Niet dat er 

iets mis was met de ‘oude’ site, maar Frans 

Hoek – die vanaf het begin de site heeft 

verzorgd - heeft het bestuur verlaten en nu 

moet iemand anders dat stokje overnemen. 

Reden om eens na te denken over actuali-

sering van inhoud, uiterlijk en onderhouds-

techniek.

Recentelijk heeft de wijk er een Sociaal Wijk-

team bij gekregen, als gevolg van onze ont-

wikkeling naar een participatiesamenleving. 

Ook nieuw dus. Nynke Smits sprak met hen 

en het resultaat ziet u in dit nummer.

De aankondiging dat we binnenkort worden 

‘gezegend’ met het fenomeen ‘betaald par-

keren’ kan eigenlijk nauwelijks nog nieuw 

genoemd worden, want daar kon je op 

wachten. Maar toch is er in deze aflevering 

van de wijkkrant aandacht voor, evenals 

voor het Bètaplein en de Greentower.

Verder een artikel over de Wijkgroep Oude-

ren die erg hard aan de weg timmert, een 

artikel over Het Kasteel dat ook niet stil zit, 

en we gaan terug in de tijd met Alfred Der-

nison naar de opkomst van de elektriciteit 

en met Margot Lodewijk, die met de heren 

van het eerste uur van onze wijkvereniging  

twintig jaar terugkijkt.

Ik wens u weer veel leesplezier.

Rob Beurse, hoofdredacteur

Redactioneel
‘Nieuw’

2
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Bij acclamatie vastgesteld
Gilles en Ronald organiseerden een 

oprichtingsvergadering voor de ver-

eniging in buurthuis Cornelis Joppensz 

(locatie van huidige Josephschool). Zij 

zouden de avond samen leiden. Die 

dag overleed echter minister Ien Dales, 

waardoor Gilles op zijn werk moest 

blijven. Ronald stond – niet geheel 

voorbereid – alleen voor een zaal, die 

tot zijn verrassing gevuld bleek met 

zo’n zeventig mensen. 

Ronald: “Ik heb die avond – een beetje 

op de gok – verteld over onze plannen. 

Ook heb ik meteen aangegeven dat we 

geen gezelligheidsvereniging werden 

en dat mensen contributie moesten 

betalen. Tinus van Aken, buurtbewo-

ner en voormalig wethouder, hielp me 

beslissingen nemen. 

Hij riep steeds luid: ‘En dat is dan bij 

acclamatie vastgesteld’, waarop ieder-

een enthousiast klapte.”

Iedere verandering een 
verbetering
Veel toenmalige plannen van de ge-

meente zijn (nog steeds) niet door-

gegaan, een aantal wel. Gilles: “De 

gemeente had natuurlijk wisselgeld 

ingebouwd bij de onderhandelingen 

met ons en wij stelden ons construc-

tief op met als motto ‘iedere veran-

dering moet een verbetering zijn’. We 

zochten de onderhandelingsruimte 

op, al wilden wijkbewoners soms 

liever alles of niets.” Steven vult aan: 

“We waren een harmonieus team en 

hielden elkaar in balans. Als Gilles te 

snel wilde beslissen, dan floot Ronald 

hem soms terug. ‘Nu je mond houden’, 

fluisterde hij dan.” 

Ronald herinnert zich dat het lastig 

was als delen van de wijk tegenover 

elkaar kwamen te staan, zoals bij het 

ontsluiten van de nieuwe Roomburg-

wijk. Want moest er een nieuwe brug 

komen of zou het verkeer over een 

verbrede spoorbrug gaan? Was de 

brug alleen voor fietsers en alarm-

verkeer, of ook voor bussen? Ronald: 

“Hier zaten we als bestuur dan tussen 

twee – of zelfs meer – vuren.  En we 

hadden te maken met wantrouwen: 

want als die brug er eenmaal ligt, gaan 

de bussen er dan op een gegeven 

moment niet toch overheen? Wij had-

den vertrouwen in afspraken met de 

gemeente, voor de wijkbewoners was 

dat soms lastig.”  

Aansluiten bij wat leeft
Al was de wijkvereniging niet bedoeld 

als gezelligheidsvereniging, het be-

stuur heeft veel tradities in het leven 

geroepen, zoals het ontsteken van 

de wijkkerstboom, dodenherdenking 

en Kunst over de Vloer. Steven: “We 

organiseerden activiteiten die we pas-

send vonden bij de wijk. Het feit dat 

ze nog steeds bestaan, laat zien dat ze 

aansloten bij wat er hier leeft.” 

Bovendien richtte het bestuur de wijk-

krant op voor de Professoren- en 

Burgemeesterswijk en de Rijndijkbuurt. 

De wijkkrant was niet alleen bedoeld 

als spreekbuis voor het bestuur, maar 

ook om mensen samen te brengen. 

Naast de bespiegelende columns van 

> Vervolg voorpagina
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Thomas
Ongeveer 150 woorden heb ik 

gekregen voor mijn eerste column 

als nieuwe voorzitter. Maar dat is 

echt te weinig om te beschrijven wat 

onze oud-voorzitter Thomas van 

Duin de afgelopen vijftien jaar voor 

onze wijk heeft betekend. Ruim een 

jaar heb ik Thomas meegemaakt 

in het bestuur: enthousiast, 

gedreven, slim en vasthoudend. 

Zoals hij bijeenkomsten leidt, kan 

niemand dat. Zowel tijdens een 

verkiezingsdebat, als in zijn prachtige 

witte kostuum op Koningsdag praat 

hij alles professioneel aan elkaar. 

Altijd respectvol richting iedereen. 

Zijn tomeloze inzet is op het eerste 

Koningsdagfeest beloond met een 

koninklijke onderscheiding. Thomas is 

benoemd tot lid in de orde van Oranje 

Nassau en burgemeester Lenferink 

heeft hem de versierselen na een 

prachtige rede opgespeld. Maar laten 

we een andere man van statuur ook 

niet vergeten. Frans Hoek nam in 

maart afscheid, na jarenlange trouwe 

dienst als webmaster en dossiertijger 

voor vele ingewikkelde portefeuilles. 

Als vernieuwd bestuur gaan we vol 

enthousiasme verder. Er speelt veel in 

onze wijk, denk aan ontwikkelingen 

rond het betaald parkeren, de Green 

Tower, het Bètaplein en de Oppen-

heimstraat. En dan tot slot: met trots 

presenteren wij u een nieuwe en frisse 

website waar u alles kunt volgen! 

Verderop in deze wijkkrant leest u hier 

meer over.

Gilles kwamen er mooie rubrieken als 

Buurtherinneringen en Boom in de wijk. 

Stevig fundament
Gilles, Ronald en Steven zijn vijf jaar 

in functie geweest. Zij traden af toen 

Gilles lid werd van de gemeenteraad en 

Thomas van Duin hem opvolgde. Gilles: 

“Ons bestuur was nog wat studentikoos 

geweest. Thomas heeft de verenigings-

structuur verder uitgebouwd en is begon-

nen met de viering van Koninginnedag, 

een gezichtsbepalende activiteit van de 

wijkvereniging.” Steven: “Maar ik vind dat 

we er die eerste jaren in zijn geslaagd om 

een stevig fundament te leggen onder de 

bloeiende vereniging die er nu is.” 

Aan het einde van het gesprek gaat het 

over het hoge ROC-gebouw. Ronald spreekt 

zijn zorg uit over de plannen voor dit 

gebied, pal naast het beschermde stads-

gezicht van onze wijk: “Er zijn plannen 

voor een nog veel hoger gebouw en een 

evenementenplein zoals de Garenmarkt.” 

Ik neem aan dat het huidig bestuur daar 

meer van weet, oppert Steven. Deze oud-

bestuursleden voelen zich overduidelijk 

nog steeds zeer betrokken bij het wel en 

wee van onze wijk.   <
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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

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

Lammenschansweg 10, 2313 DM Leiden

Roodenburgerstraat 1a, 2313 HH Leiden

E info@fysiotherapievandersalm.nl

I www.fysiotherapieleiden.nl

T 071-512 47 88

‘Uw bewegen 
     is onze zorg’
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      profiel-fotoaktie 

2 personen voor 1 = 50 euro

ROB BEURSE
     FOTOGRAFIE

In 2006 lanceerde oud-bestuurslid 

en wijkbewoner Frans Hoek 

de eerste website van de 

wijkvereniging. Frans was niet 

alleen verantwoordelijk voor het 

opzetten van de website, jarenlang 

was hij met hart en ziel webmaster. 

Hiervoor zijn wij hem als bestuur 

bijzonder dankbaar.

Een nieuwe focus en vormgeving 
Onlangs heeft het bestuur profburgwijk.

nl in een nieuw jasje gestoken, met name 

om de website meer te kunnen richten 

op de actualiteit. Er speelt veel in onze 

wijk. Dat merkt het bestuur aan reacties 

en vragen van bewoners, denk aan de 

Blauwe Zone en de plannen rondom de 

Greentower en het Bètaplein. Een website 

speelt een belangrijke rol in het versprei-

den van up-to-date informatie over dit 

soort zaken. Bovendien was de website 

toe aan een opfrisbeurt; de site van nu 

is weer helemaal van deze tijd met een 

frisse, nieuwe vormgeving. 

De laatste stand van zaken: 
actuele dossiers
Op de website is een speciale pagina 

ingericht waarop u de actuele 

dossiers terugvindt. Hier leest u wat de 

laatste stand van zaken is en welke rol 

de wijkvereniging heeft (gehad) als het 

gaat om bijvoorbeeld bezwaar maken 

tegen nieuwbouw-

projecten en het in overleg treden met 

de gemeente. 

Op de pagina over de verenging vindt 

u een overzicht van de bestuursleden 

en de portefeuilles waarvoor zij verant-

woordelijk zijn, u kunt ze gemakkelijk en 

direct per e-mail benaderen. 

Een kalender van de bekende activitei-

ten, zoals Koningsdag, dodenherden-

king, het muziekpodium en de jaarlijkse 

kerstviering, die (mede) door de wijkver-

eniging worden georganiseerd, vindt u 

natuurlijk ook op de website. Voor zover 

bekend zijn er al data en tijdstippen op-

genomen. Bij een aantal activiteiten dan 

de wijkvereniging nog vrijwilligers 

gebruiken, hiervoor kunt u zich ook via 

de nieuwe website aanmelden.

Die mooie geschiedenis, die blijft
Onze wijk heeft een rijke geschiedenis, 

die niet mag worden vergeten. Daarom 

komt er binnenkort (hier wordt nog 

hard aan gewerkt) een overzichtspagina 

geschiedenis op de site. Hier vindt u, net 

als op de ‘oude’ website, de herinnerin-

gen van bewoners, de verhalen achter de 

natuur en bomen in de wijk en natuur-

lijk alle verzamelde informatie over het 

(voormalig) Joods Weeshuis. 

De website is gemaakt voor en door 

buurtbewoners. Mist u iets op de website 

of heeft u suggesties? Dan kunt u deze 

mailen aan Renee van Duren: renee.van.

duren@profburgwijk.nl   <

Vanaf 15 september 
ziet profburgwijk.nl 
er anders uit

Nieuwe website is een feit door Renée van Duren 
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door Regine Scholten

De Blauwe Zone verdwijnt en betaald parkeren 

komt er voor in de plaats. Met deze maatregel 

wil het nieuwe college van burgemeester en 

wethouders de parkeeroverlast in de woonwijken 

rond het centrum bestrijden. Niet onze eerste 

keus, maar in ieder geval beter dan de huidige 

Blauwe Zone met die bizarre grens dwars door 

onze wijk.

Volgens de plannen, zoals gepresenteerd door het 

college van B en W, zal het betaald parkeren gelden 

voor de gehele Professoren- en Burgemeesterswijk. 

Er komt in onze wijk dus geen vreemde tweedeling 

zoals nu het geval is met de Blauwe Zone. De 

maatregel vraagt solidariteit van de bewoners 

onderling, want de één zal er in de dagelijkse praktijk 

meer van profi teren dan de ander, terwijl we allemaal 

moeten betalen. Ook in andere wijken gelegen rond 

het centrum van Leiden zal betaald parkeren worden 

ingevoerd.

Jammer
Liever hadden wij als wijkvereniging gezien dat de 

grenzen van de huidige Blauwe Zone zouden worden 

opgeschoven tot aan natuurlijke grenzen zoals het 

Kanaal, maar deze optie bleek volgens de gemeente 

fi nancieel niet haalbaar. Heel jammer, maar de 

wijkvereniging hoopt dat door invoering van betaald 

parkeren in de hele wijk de parkeeroverlast afneemt 

en onze straten weer veiliger en leefbaarder worden. 

Het college van B en W heeft de wijkorganisaties 

op 15 juli 2014 via een brief geïnformeerd over de 

uitgangspunten voor het betaald parkeren. Deze 

uitgangspunten zijn in detail uitgewerkt in de Nota 

van uitgangspunten parkeerregulering in Leiden van 

dezelfde datum.
 

Voor vernieuwing en perspectief  
 
Wereldmuziek: meerstemmig zingen  
Georgisch, Russisch en Oekraïens. 
Maandagavond 20.00-22.00 uur  
start 22 september (tm 15 december),  wekelijks 
 
Werkplaats Economie   
De economie begrijpen is de economie veranderen 
5 donderdagavonden 19.45-21.45 uur,  
start 25 september (tm 27 november), 1 x p. 14 dgn. 
 
Workshop Boogschieten  
Krachtenspel tussen spiritualiteit, levenskunst en 
authenticiteit. 
Zaterdag 27 september van 13.00-17.00 uur. 
 
Schildercursus  
Lijn, kleur, diepte, vorm en beweging. 
10 zaterdagmiddagen, 13.00-17.00 uur 
start 4 oktober (tm 25 april 2015), 1x p. 3 wkn. 
 
Opleiding Impuls!!!   
Werk aan de winkel!!!:  
crisis, strijd, kom in beweging.  
Dialoog, initiatiefkunde, beweging, boogschieten, 
smeden, landart en meer  
Maandagmiddagen 13.30 tot 18.00 uur 
start 6 oktober a.s. (tm 11 mei 2015) 
 
70+ en hoe verder  
oud zijn een jong blijven hoe doe je dat. Meer weten 
bel 06-51435272.  
 

Inleiding in de Meditatie  
Brengt inzicht, rust, levenslust en gezondheid. 
6 donderdagavonden, 19.45-22.00 uur 
start 16 oktober (tm 19 maart 2015) 1x p. mnd. 
 
Goed Wijs of Niet Goed Wijs, voor 55+ ers, 
Verkenningstocht in de eigen biografie. 
6 woensdagmiddagen van 13.00-15.30 uur,  
start 12 november (tm 17 december), wekelijks. 
 
Themamiddag Werkplaats Kunst: Jawlensky  
Zaterdag 15 november 14.00-18.00 uur  
 

 
Voor meer informatie en overige activiteiten in 
voorbereiding volg ons via www.zonneboom.nl 

en/of schrijf u in op onze Nieuwsbrief (zie website). 
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Kostprijs
Belangrijk uitgangspunt is dat de 

bewonersvergunningen tegen kostprijs 

worden verleend. De gemeente moet 

haar kosten kunnen dekken, maar mag 

er niet aan verdienen. Op dit moment 

wordt geschat dat het bewonerstarief 

12,50 euro per auto per kwartaal 

zal bedragen. Hetzelfde tarief geldt 

voor een tweede of derde auto. Voor 

bezoek van bewoners komt een aparte 

regeling. Bezoekerskaarten kunnen 

naar verwachting worden aangeschaft 

voor 2,00 euro voor maximaal vier uur 

parkeren. 

Er komen parkeerautomaten voor 

parkeerders zonder vergunning. Voor 

parkeerders die een kaartje bij de 

automaat kopen, zal een uur parkeren 

waarschijnlijk 2,00 euro gaan kosten. Er 

moet betaald worden van maandag tot 

en met zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur 

en op zondag van 13.00 tot 21.00 uur.

Als eerste
Op 23 juli 2014 heeft de wijkvereniging 

gesproken met Robert Strijk, wethouder 

van Bereikbaar, Binnenstad, Economie 

en Cultuur. Tijdens dit gesprek gaf 

de wethouder aan dat de uitrol van 

het betaald parkeren medio 2015 zal 

starten. Wat hem betreft is onze wijk 

als eerste aan de beurt. Op 8 september 

2014 is er een informatiebijeenkomst 

voor wijkverenigingen en 

ondernemersverenigingen, die evenwel 

ook voor individuele bewoners 

toegankelijk zal zijn. Bij het verschijnen 

van deze wijkkrant, heeft deze 

bijeenkomst dus al plaats gevonden.

Voor het zover is, moeten nog wel veel 

stappen worden gezet. Bijvoorbeeld 

besluitvorming van de gemeenteraad 

over de uitgangspunten van het 

parkeerbeleid en de kredieten die 

nodig zijn voor de aanschaf van 

parkeerautomaten. Verder zal het college 

van B en W een aantal besluiten moeten 

nemen. Het is dus even afwachten of de 

planning wordt gehaald. Tot die tijd blijft 

de huidige situatie ongewijzigd.

Als wijkvereniging zullen wij het proces 

van besluitvorming nauwlettend volgen 

en daar waar nodig onze visie geven. 

Het is bijvoorbeeld van groot belang 

dat parkeren in de parkeergarages 

die in de stad zijn gepland, financieel 

aantrekkelijker zal zijn dan op straat 

parkeren in onze wijk. Anders blijft de 

parkeeroverlast, maar dan tegen betaling 

en daar moeten we toch niet aan denken. 

Ook zullen we erop aandringen dat de 

tarieven voor de bewonersvergunningen 

zo laag mogelijk worden gehouden of 

wellicht in de toekomst nog kunnen 

zakken, bijvoorbeeld als de handhaving 

efficiënter kan plaatsvinden door 

digitalisering van het handhavingsproces. 

Het parkeerdossier is daarom nog lang 

niet gesloten. Er staat nog wel wat werk 

te doen. Als u zelf de ontwikkelingen wilt 

volgen, kan dat via: http://gemeente.

leiden.nl/gemeente/parkeerinfo/

uitbreiden-betaald-parkeren/.      <

Blauw Zone 
verdwijnt > betaald 
parkeren verschijnt

 Globale planning 

I. B en W-besluit over uitgangspunten/projectopdracht/krediet: 15 juli 2014

II. Communicatie over I: juli – sept 2014

III. Raadsbesluit over uitgangspunten en voorbereidingskrediet:  okt 2014

IV. Ontwerpaanwijzingsbesluit B en W: nov 2014

V. Ontwerpverkeersbesluit B en W: nov 2014

VI. Raadsbesluit over krediet aanschaf parkeerautomaten najaar 2014

VII. Communicatie over IV. en V: nov – jan 2014

VIII. B en W-besluit over zienswijzen, definitief aanwijzingsbesluit 
 en definitief verkeersbesluit: mrt 2015

IX. Raadsbesluit over p-tarieven in kader van p-belastingverordening 
 en uitvoeringsbesluit kredietverlening invoering betaald parkeren: mei 2015

X. Uitvoering p-regulering in fasen: juni 2015 – aug 2016
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Het devies van het Sociaal Wijkteam District Roodenburg

kijk ook eens op www.profburgwijk.nl
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De participatiesamenleving 
is een feit
Sinds april van dit jaar heeft het 

karakteristieke Finse schoolgebouw 

aan de Lorentzkade 15a er een 

bewoner bij: het Sociaal Wijkteam, 

District Roodenburg. Op een zonnige 

maandagmiddag in juni maak ik 

kennis met deze belangrijke nieuwe 

‘inwoner’ van onze wijk en daarbij 

spreek ik met teamcoach, Veronie 

de Jong – in dienst van de gemeente 

– en medewerkster Manon van der 

Hoeven, werkzaam in het Sociaal 

Wijkteam vanuit Libertas Leiden. 

De Jong en Van der Hoeven leggen 

uit dat de gemeente Leiden 54 wijken 

heeft georganiseerd in tien districten. 

Samen met acht andere wijken valt 

onze Profburgwijk onder het district 

Roodenburg. Het Sociaal Wijkteam is er 

voor iedereen die behoefte heeft aan 

ondersteuning op het gebied van welzijn, 

werk, inkomen, gezondheid, schulden, 

opvoeding, sociale contacten en 

wonen. Daartoe is het Roodenburgteam 

samengesteld uit tien medewerkers 

die afkomstig zijn van verschillende 

bekende instanties voor welzijn, zorg- 

en dienstverlening, waaronder Libertas 

Leiden, Kwadraad, Radius, Wmo, Activite 

en de gemeente. 

Eerste stap
De eerste stap heeft een lage drempel: op 

maandagmiddag kan iedereen op de 

Lorentzkade binnenlopen. “En hoe moet 

ik me dat nou concreet voorstellen?”, 

vraag ik. Van der Hoeven schetst daarop 

‘de casus’ van een oudere weduwe. 

“Mevrouw vindt dat ze eigenlijk geen 

reden heeft tot klagen. Redelijk gezond, 

mooi huis, goed pensioen. Maar de kin-

deren wonen ver weg, dus de weeken-

den kunnen eenzaam zijn en de dagen 

soms lang. In het oude bestel zal zij er 

niet over peinzen om aan te kloppen om 

hulp. Ze heeft misschien het gevoel niet 

in aanmerking te komen.”

Wanneer mevrouw, vanuit de hierbo-

ven geschetste situatie aanklopt bij het 

Sociaal Wijkteam, zal zij een luisterend 

door Nynke Smits
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Vóór en mét 
elkaar!

oor vinden. Tijdens een gesprek, dat ook 

bij haar thuis kan plaatsvinden, wordt 

samen met haar gekeken naar haar situ-

atie en wat ze hierin nodig heeft. Maar 

ook zullen haar, volgens Van der Hoeven, 

twee belangrijke vragen worden gesteld: 

“Wat kunt u zelf? En wat kunt ú misschien 

voor een ander betekenen? Wanneer we 

een antwoord formuleren op die vraag, 

lossen we vaak het probleem al voor 

een deel op. Niet zelden blijken mensen 

die een beroep doen op hulpverlening 

tot hun verrassing weer veel te kunnen 

betekenen voor anderen.”

Mensen in hun kracht
“Mensen in hun kracht zetten”, zegt 

Veronie de Jong. “Dát is wat we willen. 

En dat is wat mensen ook leuk blijken 

te vinden.” Veel van het werk van het 

Sociaal Wijkteam bestaat uit het afl eggen 

van huisbezoeken. Praten en luisteren. En 

vooral: het vinden van matches. Mensen 

bij elkaar brengen. 

Vroeger buitelden de hulpverleners over 

elkaar heen. Nu wordt dat op elkaar 

afgestemd. En er valt heel wat af te stem-

men. In het gesprek vallen de namen van 

talloze vrijwilligersorganisaties. Zoals 

Humanitas, de Zonnebloem, Idoe, en – 

inmiddels hier in de wijk – de Wijkgroep 

Ouderen en het Wijkkompas. En voor de 

zwaardere problematiek kan het sociaal 

wijkteam ook zelf hulpverlening bieden 

en samenwerken met andere profes-

sionele zorgverleners zoals huisartsen, 

de wijkagent, MEE (ondersteuning voor 

mensen met een beperking), Centrum 

voor Jeugd en Gezin, het onderwijs 

enzovoorts. 

Voor en met de wijk
Toen ik kwam binnenlopen met de vraag 

‘Wat kan het Sociaal Wijkteam voor 

de wijk betekenen?’ kreeg ik dan ook 

meteen de wedervraag: “Wat kan de wijk 

voor het Sociaal Wijkteam betekenen?” 

De Jong verdoezelt het niet: “De verzor-

gingsstaat is verleden tijd. De participa-

tiemaatschappij is nu een feit. Al zitten 

we natuurlijk in een overgangsfase en 

daaraan helpt het Sociaal Wijkteam vorm 

te geven. Maar niemand komt in de kou 

te staan en het is mooi om te zien hoe 

een nieuwe manier van werken leidt tot 

nieuwe oplossingen. Wij willen er zijn, 

vóór en mét de wijk.”

En die wijk is welkom: iedere maandag-

middag van 13.30 tot 16.30 uur tijdens 

de inloopmiddag, op de Lorentzkade 15a. 

Ook is het team bereikbaar op twee 

centrale telefoonnummers: 

071-5164905 en 06-46809184.   <
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Het bouwplan aan de Oppenheimstraat 

moet ruimte gaan bieden aan een kinder-

opvang, gymzaal, BSO, peuterspeelzaal, 

zorgappartementen en een activiteiten-

centrum, die er een maatschappelijk clus-

ter zullen gaan vormen. Om deze veel-

heid aan functies onder te brengen in het 

nieuwe gebouw is het nodig om grenzen, 

die het bestemmingsplan voorschrijft, op 

tal van punten te overschrijden. Dit is niet 

acceptabel en het gebouw wordt hierdoor 

te omvangrijk, aldus de politici tijdens 

het debat. Het Leids Dagblad publiceerde 

hierover op 12 maart het bijgevoegde 

bericht (zie afbeelding rechtsboven).

Andere bezwaren, die door bewoners 

en de wijkvereniging zijn geuit, zijn het 

verdwijnen van het groene karakter en 

bedreiging van de leefbaarheid en de 

verkeersveiligheid in onze wijk. Er zullen 

meer dan 25 bomen voor het nieuwbouw-

plan moeten worden gekapt en er worden 

parkeerplaatsen aangelegd binnen de 

tuinbestemming. Daarbij komt een ander 

groot punt van zorg: het extra verkeer 

en de gevaarlijke kruisende verkeers-

stromen (voetgangers, fietsers en 

auto’s) die ontstaan als gevolg van de 

vele nieuwe functies. Verschillende 

onderdelen van het plan, zoals de 

zorgappartementen, BSO en gymzaal, 

zullen namelijk extra verkeer aantrekken. 

En dat terwijl de Oppenheimstraat bij het 

in- en uitgaan van de St Josephschool nu 

al overbelast is.

Verkeersonderzoek
In de Professorenwijk-oost staan op korte 

afstand van elkaar drie basisscholen: de 

Roomburgschool, de Lorentzschool en de 

St Josephschool, waarvan de laatste twee 

al erg groot zijn en zelfs nog groeien. Bij 

elkaar hebben ze ongeveer tweeduizend 

leerlingen. In de directe nabijheid van de 

scholen bevinden zich bovendien kinder-

opvanginstellingen en de sportcomplexen 

van de tennis- en hockeyvereniging 

Roomburg.

De concentratie van de drie scholen en 

overige grootschalige voorzieningen in 

de Professorenwijk-oost en de nieuw-

bouwplannen aan de Oppenheimstraat 

zijn voor de wijkvereniging aanleiding 

geweest om haar zorgen te uiten over de 

verkeersveiligheid. De verkeersdruk is nu 

al erg groot en zal nog verder toenemen 

als de scholen en activiteiten verder 

groeien en het maatschappelijk cluster 

aan de Oppenheimstraat haar deuren 

opent.

Mede door de geuite zorgen van de 

wijkvereniging heeft de gemeente een 

verkeersstudie laten uitvoeren naar de 

huidige en toekomstige verkeersdruk in 

de wijk. Belangrijke thema’s hierbij zijn 

de parkeerproblematiek, de verkeersaf-

wikkeling en de verkeersveiligheid. Een 

conceptversie van het rapport uit deze 

verkeersstudie is in juli 2014 door de 

gemeente aan omwonenden van de 

scholen gepresenteerd. (zie voor de de 

integrale tekst van het conceptrapport de 

link op de gemeentesite: www.leiden.nl/

projecten/bouwenaandestad/oppenheim-

straat/).

Opvallend is dat de onderzoekers 

concluderen dat de verkeers- en parkeer-

situatie over het hele etmaal, op basis 

van uitgevoerde verkeerstelingen, rustig 

te noemen is. De straten hebben vol-

doende capaciteit om de hoeveelheid 

verkeer af te wikkelen en er is voldoende 

parkeergelegenheid. Uitzondering hierop 

zijn twee korte maar ‘heftige’ pieken, 

met name veroorzaakt door het in- en 

uitgaan van de scholen. Maar volgens de 

onderzoekers is het verkeersbeeld op die 

momenten misschien dan wel chaotisch, 

maar niet zozeer onveilig door de lage 

snelheid van het verkeer.

door Astrid van Eerden

De uitkomst van het grote 

verkiezingsdebat dat op 11 april 

werd gehouden in het Stedelijk 

Gymnasium was duidelijk: er is 

geen politiek draagvlak meer 

voor het nieuwbouwplan aan 

de Oppenheimstraat. Alle daar 

aanwezige politieke partijen waren 

eensgezind in hun opvatting: 

het plan moest terug naar de 

tekentafel. Nu lijkt het er echter 

op – mede door de uitkomsten 

van een verkeersonderzoek – dat 

de gemeente de bouwplannen 

onverkort wil doorzetten. 

En dit baart de wijkvereniging 

grote zorg. 

Wijkvereniging houdt vast 
aan toezegging politiek: 
terug naar 
de tekentafel

Bouwplan Oppenheimstraat tweede fase
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Voor het maatschappelijk cluster wordt 

wel geconcludeerd dat deze ontwikke-

ling zal leiden tot extra verkeer (circa 

50 procent extra verkeersbewegingen 

per dag in de Oppenheimstraat) en een 

grotere parkeerbehoefte. Door de aanleg 

van extra parkeerplaatsen en aanvullend 

goede afspraken over het gebruik, zou 

dit passen binnen de parkeernormering 

van de gemeente en binnen de bestaande 

verkeerssituatie kunnen worden opge-

vangen. Om de nu chaotische verkeers-

situatie in de piektijden te voorkomen is 

wel een voorstel gepresenteerd om het 

eenrichtingsverkeer in alle straten rond 

de scholen door te voeren. In de straten 

rond de Lorentzschool zal mogelijk nog 

dit najaar een proef beginnen.

De wijkvereniging heeft met zorg en 

verbazing kennis genomen van de resul-

taten van het verkeersonderzoek. Door 

de verkeer- en parkeersituatie over het 

hele etmaal ‘uit te smeren’ wordt een (te) 

positieve voorstelling gegeven van de 

werkelijke situatie. Juist de piekbelasting 

tijdens het in- en uitgaan van de scholen 

zorgt voor de grootste problemen. Hier 

helpt het gemiddelde bepalen aan de 

hand van metingen over de hele dag niets 

aan. Aan het feit dat er zich tot op heden 

geen (ernstige) verkeersongevallen heb-

ben voorgedaan in dit deel van de wijk 

mag niet de conclusie verbonden worden 

dat het ‘dus’ wel meevalt met de onveilig-

heid.

Oneigenlijk gebruik 
verkeersonderzoek
De gemeente heeft aanvankelijk aangege-

ven dat het (verkeers)onderzoek los staat 

van de ontwikkelingen in de Oppenheim-

straat tweede fase. De problemen die zich 

nu al voordoen rondom de nog groeiende 

scholen en overige al bestaande (sport)

faciliteiten vormden de directe aanleiding 

voor het verkeersonderzoek. Tijdens de 

presentatie van de resultaten van het on-

derzoek in juli werd echter duidelijk dat 

de conclusies uit het rapport door de ge-

meente lijken te worden aangegrepen om 

de bouwplannen aan de Oppenheimstraat 

tweede fase onverkort door te zetten. 

Tijdens bijeenkomsten met wethouder 

Strijk en onderzoekers en projectleiding 

over de uitkomsten van het verkeers-

onderzoek in juli hebben wijkbewoners 

en de wijkvereniging de wethouder erop 

gewezen dat het aspect verkeer slechts 

een van de onderwerpen is die spelen bij 

het bouwplan aan de Oppenheimstraat. 

De grote omvang van het gebouw, de 

overschrijdingen van het bestemmings-

plan en het verdwijnen van groen, zijn 

voor de wijkvereniging belangrijke aspec-

ten om het bouwplan in de huidige vorm 

te bekritiseren. Wethouder Strijk liet ech-

ter blijken dat hij geen aanleiding ziet om 

het plan te heroverwegen nu de (concept 

uitkomsten van het verkeersonderzoek 

geen belemmering lijken te vormen voor 

het toevoegen van extra verkeersdruk 

aan de Oppenheimstraat.

Heroverweging bouwplan
De wijkvereniging zal de politiek 

van Leiden blijven herinneren aan de 

toezeggingen die zijn gedaan tijdens 

het verkiezingsdebat op 11 maart. 

Het gebouw wordt te omvangrijk en 

moet terug naar de tekentafel. Dat 

was de gezamenlijke conclusie van de 

aanwezige partijen. De uitkomsten van 

het verkeersonderzoek onderstrepen dat 

er een toenemende verkeersdruk (circa 

50 procent extra verkeersbewegingen 

per dag) in de Oppenheimstraat zal 

optreden door toevoeging van het 

maatschappelijk cluster. In de conclusies 

van het rapport is dit feit, naar de mening 

van de wijkvereniging, onvoldoende 

meegewogen. Bij de bespreking van het 

conceptrapport in de raadscommissie dit 

najaar zullen wij dit punt dan ook onder 

de aandacht brengen.

Een tweede reden waarom de Leidse 

politiek zich nog een keer goed over het 

bouwplan moet buigen vloeit voort uit 

haar eigen beleid. Voor bouwplannen 

die maatschappelijk gevoelig liggen 

dient de gemeenteraad een zogenaamde 

‘verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) 

af te geven, voordat het college een 

omgevingsvergunning kan verlenen. 

Dit geldt voor bouwplannen die strijdig 

zijn met het bestemmingsplan en waar 

(veel) verzet tegen is, zoals het bouwplan 

Oppenheimstraat tweede fase.    <

...............
.......................
..................

Artikel Leids Dagblad 120314 
 
 
Door Frank Beijen 12 maart 2014 12:38 , Laatste update : 12 maart 2014 15:21  
 
 

Politiek Leiden keert zich tegen 
verzamelgebouw Oppenheimstraat 
LEIDEN - De Leidse politiek ziet het bouwplan aan de Oppenheimstraat niet meer zitten. Het 
is namelijk veel groter geworden dan eerder beloofd. 

Tijdens een debat van de Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk bleek dinsdagavond 
dat D66, VVD, CDA tegen zijn. Ook SP, PvdA en GroenLinks vinden het gebouw te 
omvangrijk. Na de eerder al aangekondigde woningen voor gehandicapten en een 
kinderopvang, kwamen later ook een gymzaal en extra parkeerplaatsen in het bouwplan. Dat 
zou ten koste van het groen gaan. 

Wethouder Robert Strijk kondigde dinsdag al aan dat hij eerst groen licht wil uit een 
verkeersonderzoek voordat de gemeente verder gaat aan de Oppenheimstraat. Dat onderzoek 
gaat zo’n drie maanden duren. Ook als de raad binnenkort tegen het verzamelgebouw zou 
stemmen, blijft het verkeersonderzoek van belang, vindt hij. ,,De scholen in de buurt groeien. 
Daar zijn nu al verkeersproblemen.’’ 

,,Wij willen graag dat de zorgwoningen er komen’’, zegt Julian van der Kraats (SP), ,,Maar 
het moet wel in de buurt passen.’’ 
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De gemeente Leiden publiceerde 

in februari 2014 het voorontwerp 

bestemmingsplan Greentower. Dit 

bestemmingsplan voorziet in de 

realisatie van een ruim zeventig 

meter hoge multifunctionele 

toren en een bijbehorende 

parkeergarage, op een deel 

van de huidige kantorenlocatie 

Kanaalpark, grenzend aan het ROC. 

De Greentower biedt ruimte aan 

woningen, onderwijsvoorzieningen, 

parkeergarage, fi etsenstallingen 

en commerciële functies. 

De wijkvereniging en een 

bewonerscomité hebben grote 

bezwaren tegen deze toren. 

De Greentower zal veel impact hebben 

op onze wijk vanwege de ligging op 

korte afstand van de spoordijk en de 

hoogte van zeventig meter. Hij zou 

daarmee nog fors hoger worden dan 

het hoogste punt van het ROC Lammen-

schans-gebouw. 

De wijkvereniging heeft grote bezwaren 

tegen de komst van dit hoge gebouw 

omdat het aanzicht en karakter van 

onze hele wijk en de directe belangen 

en het woongenot van bewoners van 

de achter de spoordijk gelegen straten 

hiermee in ernstige mate geschaad 

dreigen te worden. De wijkvereniging wil 

daarom vasthouden aan de in het huidige 

bestemmingsplan Lammenschansdrie-

hoek nu toegestane bouwhoogten van 

maximaal veertien meter (circa vier 

bouwlagen), waarmee wél een passende 

aansluiting op de bouwhoogtes in onze 

wijken bestaat.

Tot 30 april 2014 kon iedereen een 

inspraakreactie indienen op het vooront-

werp bestemmingsplan Greentower. De 

reactie van de wijkvereniging, waarin wij 

bezwaar maken tegen de voorgenomen 

bouwplannen, staat op onze site: 

www.profburgwijk.nl.

Comité ’Nee Tegen De Toren’
Niet alleen de wijkvereniging, ook vele 

tientallen bewoners van onze wijk heb-

ben hun bezwaren tegen de plannen in 

een inspraakreactie verwoord of actief 

contact gezocht met de gemeente. Een 

aantal betrokken omwonenden heeft het 

Comité ’Nee Tegen De Toren’ opgericht. 

Hierover hebben we al in de vorige wijk-

krant bericht. Ook in de lokale media is 

de afgelopen maanden veel aandacht 

geschonken aan de bezwaren tegen de 

bouw van de Greentower zowel vanuit 

de Professorenwijk als de aangrenzende 

Tuinstad- en Cronesteinwijk. 

Facebook
Op de facebookpagina (www.facebook.

com/neetegendetoren) is veel achter-

grondinformatie over het project te 

vinden. Ook heeft het Comité ’Nee Tegen 

De Toren’ standaardbrieven opgesteld die 

gebruikt kunnen worden voor het indie-

nen van een bezwaar. Like de pagina om 

op de hoogte te blijven van de actuele 

ontwikkelingen. 

De wijkvereniging blijft zich de komende 

periode samen met het Comité ‘Nee 

tegen de Toren’ inspannen om de 

bouwplannen voor de Greentower naar 

acceptabeler proporties terug te brengen.

<

door Astrid van Eerden

Nee! tegen zeventig meter 
hoge Greentower 
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Materialen voor 
buurtfeesten te leen 
bij de wijkvereniging 
In een groot aantal straten van onze wijk worden 

jaarlijks straat- of buurtfeesten gehouden. Een heel 

goede manier om banden met straat en buurtbewoners 

te verstevigen en te onderhouden. De wijkvereniging 

draagt zulke initiatieven een warm hart toe en 

ondersteunt ze door leden in gelegenheid te stellen 

materialen te lenen. We hebben het dan niet alleen over 

partytenten, maar ook over bijvoorbeeld statafels en 

een geluidsinstallatie.

 

Deze materialen zijn gratis door leden van de wijkvereniging 

te lenen. Er zijn natuurlijk wel wat voorwaarden aan verbon-

den. Dus als u spullen komt lenen, wordt u gevraagd de alge-

mene voorwaarden die hiervoor gelden te ondertekenen.

We benadrukken met klem dat u deze spullen met zorg moet 

behandelen en indien er onverhoopt toch iets stuk gaat – dat 

kan natuurlijk, het wordt nu eenmaal gebruikt – u dat direct 

bij het terugbrengen aan ons meldt. Op die manier kunnen we 

er samen voor zorgen dat we lang plezier van deze materialen 

hebben. Om spullen te lenen: zie informatie op onze website 

www.profburgwijk.nl. U kunt mailen naar: penningmeester@

profburgwijk.nl   <
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2311 KG  Leiden
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Een bijzondere afl evering van Nieuw in 

de wijk: vanaf het strand van Katwijk 

een dubbelinterview met twee nieuwe 

gezinnen in de wijk. De bevriende 

stellen Eva Arends (35) & Bart Mulder 

(40) en Casper Faassen (38) & Kristien 

van Amsterdam (32) vieren hun 

zomervakantie in een strandhuisje 

in Katwijk-zuid. Op een winderige 

zaterdagmiddag vertellen ze over hun 

verhuizing naar onze wijk. 

Casper en Kristien
Voor Casper en Kristien is de verhuizing 

net achter de rug. Ze wonen sinds twee 

weken met dochter Amélie (5) op de 

Cronesteijnkade 30 en rusten even uit 

van een half jaar ‘organisch’ verbouwen. 

“Wij zijn niet zo gestructureerd en bekij-

ken gaandeweg en stap voor stap wat we 

willen,” vertelt Casper, “dus dan duurt het 

wat langer.” 

Casper en Kristien komen van de Hooi-

gracht, waar vooral Kristien op een ge-

geven moment weg wilde. “Ik wist altijd 

dat het een tijdelijke plek zou zijn. Toen 

Amélie drie jaar werd zijn we om ons 

heen gaan kijken. We lieten onze eigen 

woning taxeren en de makelaar vertelde 

dat er binnenkort een mooi huis op de 

markt zou komen.” Ze wilden graag een 

‘opknapper’: “Dit huis dateert uit 1929 

en het moest grondig worden aangepakt, 

dus dat was precies wat we wilden.” Maar 

het vergde wel een behoorlijke investe-

ring en de bank was niet happig. Al von-

den ze het heel spannend, toch hebben 

ze in het zonnetje in Frankrijk het besluit 

genomen: We doen het gewoon!

 

Bart en Eva
Bart en Eva wonen al bijna een jaar op 

de Wasstraat 29. Eva woont al haar hele 

leven in Leiden en kwam op de Lange 

Mare Bart tegen. “Ik was eigenlijk on-

derweg naar Amsterdam, maar ben daar 

nooit aangekomen”, vertelt hij lachend. 

Na enkele jaren op de Jan van Houtkade, 

waar zoon Bas (6) en dochter Tess (3) zijn 

geboren, gingen ze bij de aankondiging 

van nummer 3 (Mick, 1) om zich heen 

kijken. 

Bart: “Jan van Houtkade was echt een 

leuke straat, met veel verschillende soor-

ten mensen, maar het huis was onhandig 

ingedeeld. We hadden dit pand op inter-

net gezien, een mooi herenhuis uit begin 

vorige eeuw. Pas toen we het in het echt 

zagen en vooral toen we het binnen had-

den bezichtigd, vielen we er als een blok 

voor.” Eva vult aan: “Het was fantastisch, 

het voelde meteen goed.” 

Er waren echter andere kapers op de 

kust. “Er werd zelfs al geboden. We heb-

ben er een slapeloze week van gehad, 

maar beseften dat we ons leven lang spijt 

zouden hebben als we dit zouden laten 

lopen”, vertelt Bart. Ze zijn er voor ge-

gaan en hebben het uiteindelijk kunnen 

kopen. Eva vertelt dat het een tijd een 

huurwoning was geweest en de eigenaar 

had het net opgeknapt voor de verkoop. 

“Het had nu alleen een cosmetische 

opknapbeurt nodig, een keuken en een 

badkamer. We konden het helemaal naar 

onze smaak maken.” 

Zo prettig wonen
Casper vat kort samen waarom ze alle 

vier, net als andere buurtgenoten, hier zo 

prettig wonen. “De wijk ligt in een hele 

leuke stad, in het centrum van de rand-

stad, waar je nog betaalbaar kunt wonen, 

met groen om je heen, mooie huizen en 

een prachtige entree via het Plantsoen.” 

Voor hun werk zijn ze niet per se gebon-

den aan Leiden, maar ze werken allemaal 

in de buurt. Kristien is mondhygiëniste in 

Hazerswoude, “Ik werk voor een familie-

bedrijf en dat vind ik superleuk.” Casper 

is kunstschilder en fotograaf en werkt 

vanuit een eigen atelier op de Haagweg. 

Zijn werk wordt onder meer verkocht 

door Bart, eigenaar van vier galeries, 

waarvan een in Leiden, het Kunsthuis 

Leiden. “Er hangt hier in de wijk ook al 

veel van Casper aan de muur.” Eva is 

inkoopmanager bij Miss Etam en werkt in 

Zoetermeer. 

Leuke mensen zien ze ook als kenmer-

kend voor de wijk. “We waren nog niet 

verhuisd of werden al op het straatfeest 

uitgenodigd”, vertelt Bart. “We voelen ons 

hier erg welkom en hebben met iedereen 

goed contact.” 

Casper en Kristien vinden het stiekem 

best leuk dat ze recht tegenover een op-

vanghuis voor jongeren wonen en vlakbij 

de methadonverstrekking. “Dan gebeurt 

er ook nog wel eens iets leuks en onver-

wachts. Zoals die keer dat er een jongen 

keihard met een waterscooter door het 

slootje voor ons huis aan het racen was”, 

vertellen ze lachend. Ze waken er alle 

vier hevig voor om de wijk ‘gezapig’ te 

noemen, “Dat is het echt niet, maar een 

beetje levendigheid mag best!”   <

door Monica Wigman

Nieuw in de wijk



18
kijk ook eens op www.profburgwijk.nl

Begin september van dit jaar bestaat 

Kinderopvang ’t Kasteel alweer 

twaalf jaar. Wat ooit is begonnen 

uit noodzaak is uiteindelijk 

uitgegroeid naar een organisatie 

waar dagelijks 120 kinderen van 

verschillende scholen binnen en 

buiten de Professorenwijk worden 

opgevangen.

In tegenstelling tot nu was in 2001 het 

aanbod aan BSO in de Professorenwijk 

minimaal. Er was één BSO met een 

wachtlijst van anderhalf jaar. Drie 

bevriende stellen bogen zich daarom 

na de zomervakantie van 2001 

noodgedwongen over de vraag hoe 

ze dit gezamenlijke probleem op 

zouden lossen, als hun oudste kinderen 

naar school zouden gaan. Er werd 

gekeken naar de mogelijkheid om een 

professionele opvang voor veel meer 

kinderen op te zetten. Een opvang voor 

veertig kinderen moest haalbaar zijn, 

maar het bleek moeilijk om een geschikt 

pand met voldoende buitenruimte te 

vinden. 

In het vroege voorjaar van 2002 werden 

er gesprekken gevoerd met de Leidse 

hockeyclub Roomburg. Een verbouwing 

die kort daarvoor had plaatsgevonden 

leverde  grote kleedkamers op. Die 

kleedkamers werden alleen in het 

weekend gebruikt, daarnaast beschikt 

de hockeyclub over meer dan voldoende 

buitenruimte, waarvan tijdens de 

voorgenomen opvanguren niet of 

nauwelijks gebruik werd gemaakt. Dat 

was aanleiding om eens te gaan praten 

over de mogelijkheid om daar een 

kinderopvang te beginnen.

Startschot
Begin juni 2002 werd niet alleen het 

‘startschot’ gegeven voor het opzetten 

van ‘t Kasteel Roomburg, er werden 

die dag ook met grote voortvarendheid 

gesprekken gevoerd met aanstaande 

‘Ridders’ en ‘Jonkvrouwen’, die voor 

de ‘Prinsen’ en ‘Prinsessen’ moesten 

gaan zorgen. De net verbouwde 

hockeykleedkamers moesten nu tot 

een Kasteel verbouwd worden en ook 

nog aan de eisen van de kinderopvang 

voldoen.

Op maandag 2 september 2002 opende 

‘t Kasteel Roomburg haar poorten voor 

veertig prinsen en prinsessen, die toen 

voor het grootste deel vier en vijf jaar 

oud waren. Sinds die tijd ook groeide 

de wachtlijst. Alleen al om broertjes en 

zusje te kunnen plaatsen zou er een 

nieuw Kasteel moeten verrijzen.

Speelschans
Zo gebeurde het dat ‘t Kasteel met 

nieuwe plannen kwam. Na een korte 

verkenning werd gekozen voor 

onderhandelingen met de naburige 

speeltuinvereniging, De Speelschans. Na 

een behoorlijke strijd werd uiteindelijk 

een vergunning verleend en de bouw 

gestart; er verrees een schitterend 

door Paul Noteboom
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Kasteel in de wijkspeeltuin. Op ‘t Kasteel 

De Speelschans worden nu elke dag 

na schooltijd onze jongste ‘Prinsjes’ en 

‘Prinsesjes’, de kleuters, opgevangen. 

Een BSO die iedere dag in de speeltuin is, 

welk kind wil dat nu niet? 

Ook hier is de multifunctionaliteit van het 

gebouw weer heel duidelijk. Naast het 

medegebruik door de speeltuinvereniging 

kan het gebouw op woensdagen en in 

de weekenden gehuurd worden voor 

feestjes. ’t Kasteel de Speelschans 

is onlangs uitgeroepen als één van 

de mooiste kinderopvanglocaties 

in Nederland door het tijdschrift 

Kinderopvang.

Trigon
Omdat de wachtlijsten nog steeds lang 

waren, werd al snel weer ijverig gezocht 

naar een locatie voor alweer een nieuw 

Kasteel. Met ‘multifunctioneel’ als 

uitgangspunt werden onderhandelingen 

begonnen met Korfbalvereniging 

Sporting Trigon. 

In december 2008 werd nog een BSO 

geopend; het derde Kasteel was een 

feit. Op ‘t Kasteel Trigon vermaken 

de ‘Prinsen’ en ‘Prinsessen’ van negen 

tot en met twaalf jaar zich dagelijks 

buiten schooltijd. Ook hier weer grote 

buitenruimtes met voetbaldoelen 

en tennisbanen. In de weekenden 

wordt de ruimte door de korfbalclub 

gebruikt en sinds mei 2014 maakt 

de wijkgroep actieve ouderen op de 

donderdagochtenden gebruik van het 

pand.

Het Croontje
Na het vertrek van Libertas (voorheen 

de Leidse Welzijnsorganisatie) wordt 

sinds april 2010 de Terraszaal van de 

hockeyclub Roomburg op doordeweekse 

dagen omgetoverd tot een sfeervol 

speelparadijs voor kinderen van vier tot 

zes jaar. Hier is ’t Kasteel Het Croontje als 

laatste locatie gevestigd. 

Festiviteiten
Op Koninginnedag/Koningsdag is ‘t 

Kasteel ook aanwezig: zij sponsoren 

dan al jaren het springkussen bij de 

festiviteiten van de wijkvereniging op het 

plein in de De Laat de Kanterstraat.

Tijdens schoolvakanties kunnen kinderen 

terecht voor een dagvullend programma. 

Zo gaat ‘t Kasteel elk jaar tijdens de 

zomervakantie twee weken naar camping 

de Stochemhoeve, de kinderen worden 

daar dan opgevangen in een mooi 

grote kasteeltent. Vanaf de camping 

worden leuke activiteiten gedaan, 

zoals speurtochten, buitenspellen en 

ondernemen we uitstapjes. 

Inmiddels bestaat ’t Kasteel al twaalf 

jaar en zitten de kinderen waar het 

oorspronkelijk voor opgericht is al lang 

op de middelbare school. De afgelopen 

jaren heeft ’t Kasteel zich bewezen als 

een sterke en betrouwbare organisatie in 

een onstabiel klimaat van kinderopvang 

en steeds sterker wordende concurrentie. 

Net als elk jaar zal de verjaardag van ’t 

Kasteel in september weer fl ink gevierd 

worden en zal de BSO zich ook de 

komende jaren blijven onderscheiden 

met een sterk en stabiel team van 

enthousiaste ‘Ridders’ en ‘Jonkvrouwen’ 

(waarvan een aantal van het eerste uur bij 

’t Kasteel werken) en door het aanbieden 

van een kwalitatief goede BSO met 

workshops, zwemlessen, leuke uitstapjes, 

de modderdag, hutten bouwen, carnaval, 

Sint-Maarten, de Kasteelspelen, leuke 

vakantieprogramma’s en andere 

uitdagende activiteiten op mooie locaties 

met grote en uitdagende buitenruimtes in 

een dichtbevolkte stad.   <
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WWW.TEEUWENVERZEKERINGEN.NL

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

MOOIE UITVAART

Voor tariefberekeningen:

www.leydenexclusivetaxi.nl

Kamerlingh Onnesplein 
(station Lammenschans) 

Voor al uw 
groenten en fruit

U kunt ook gebruik maken van onze bestel- en 
bezorgservice, telefoon: 06  - 53 682 282,

e-mail: bestelling@olyerhoekgroenteenfruit.nl

Wij verzorgen ook fruit bij:

Kinderdagverblijven, 
op basisscholen en op het werk

Kijk ook eens op 
www.olyerhoekgroenteenfruit.nl

Olyerhoek
Groente en Fruit

Leyden Exclusive Taxi
Schiphol of Rotterdam The Haque airport

vanuit Leiden

Per enkele reis €50,- Retour €90,-

071-260 22 22

Stijlvolle en (eco-vriendelijk) Hybride
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Het is u vast opgevallen dat de 

Lorentzhof momenteel leegstaat 

in afwachting van renovatie. In de 

week van 19 mei zijn alle bewoners 

verhuisd naar een tijdelijke 

huisvesting in Rijn en Vliet aan 

de Aaltje Noordewierlaan. De 

verhuizing was een enorme operatie 

met grote impact voor de bewoners. 

Mede dankzij de extra inzet van 

vele vrijwilligers is het allemaal 

goed verlopen. De bewoners zijn 

inmiddels redelijk goed gewend 

in Rijn en Vliet, maar kijken zeker 

uit naar hun terugkeer in het 

vernieuwde Lorentzhof.

Vergunning en aannemer
De vergunning is inmiddels afgegeven 

door de gemeente en ligt ter inzage. Ver-

der ronden we naar verwachting begin 

oktober 2014 de aanbestedingsproce-

dure voor een aannemer af. De renovatie 

zal vervolgens rond 1 november begin-

nen. Voor die tijd worden er voorberei-

dende werkzaamheden verricht. Wij zijn 

nog in overleg wanneer het aanwezige 

asbest verwijderd zal worden. Uiteraard 

gebeurt dit onder de wettelijk vastge-

stelde asbestcondities, waardoor er geen 

gezondheidsgevaar voor de omgeving is. 

Om vandalisme zoveel mogelijk te 

voorkomen, is het terrein van Lorentzhof 

inmiddels aan beide kanten met hekken 

afgesloten. Het parkeerterrein is hiermee 

niet meer toegankelijk. Dit geldt voor de 

hele periode van renovatie.

Slagboom
Na de renovatie zal het terrein van 

de Lorentzhof worden afgesloten met 

een slagboom om vreemdparkeren te 

voorkomen. Dat betekent dat alleen 

bewoners, bezoekers en medewerkers 

van de Lorentzhof kunnen parkeren 

op het terrein. Het is de intentie om 

de mogelijkheid om over het terrein 

van Lorentzhof te wandelen of te 

fi etsen vanaf de Lorentzkade naar de 

Zoeterwoudsesingel in stand te houden. 

De plannen zijn inhoudelijk niet of nau-

welijks gewijzigd ten opzichte van het 

eerder gepresenteerde ontwerp. Wat u 

als buurtbewoner zult zien is een pand 

in de huidige vorm met de uitstraling van 

nieuwbouw. Dat komt doordat het hele 

pand wordt ingepakt met isolatiemate-

riaal en vervolgens wordt voorzien van 

een nieuwe gevel. Alle kozijnen worden 

vervangen en er komt zonwering in 

diverse kleuren. Het wordt een pand dat 

echt past in onze prachtige wijk. Zoals 

de plannen er nu liggen wordt er niet 

geheid. 

Zodra de aannemer is gecontracteerd 

worden de direct omwonenden verder 

geïnformeerd over de planning en de 

werkwijze. Het pand wordt eind 2015 

opgeleverd. Uiteraard houd ik u op de 

hoogte over de voortgang in de wijkkrant 

en hoop ik u te mogen verwelkomen tij-

dens de feestelijke opening begin 2016!

<

door Anne Kroezen

Stand van zaken 
renovatie 
Lorentzhof

‘Professor Poem en zijn Dichtmasjien’ 

is het tweede kinderboek van Gesineke 

Veerman. Zij ontwikkelt methodes voor 

het onderwijs en de culturele sector. 

‘Professor Poem en zijn Dichtmasjien’ 

is verkrijgbaar bij postkantoorshop van 

Zelm, in de boekhandel en via 

www.boekwinkel.levendiguitgever.nl. 

U kunt professor Poem ook volgen via 

www.facebook.com/pee.poem. 

Hoe weet professor Poem of een ge-

dicht goed gelukt is? Hij kijkt of hij erin 

kan duiken en zwemmen, spetteren en 

spatteren, erop kan drijven…, er mis-

schien zelfs af en toe een slokje van kan 

nemen…?    <

‘Professor Poem en zijn Dichtmasjien’ 

is het tweede kinderboek van Gesineke 

Veerman. Zij ontwikkelt methodes voor 

het onderwijs en de culturele sector. 

Professor 
Poem
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Het Stedelijk 
Gymnasium 
Het Stedelijk Gymnasium is 
een hele leuke plek. De sfeer 
is goed en daarom is dit mijn 
favoriete plekje in de wijk. 
Mensen gaan er respectvol 
met elkaar om. Ik zit zelf 
in het eerste jaar van deze 
school. Ik vind het een 
supergave school. Het grote 
plein is een rustgevende 
plek. Ik hoef alleen maar de 
straat over te steken en dan 
ben ik er. Ik ben blij dat ik 
voor deze school heb gekozen. 
Ik voel me hier thuis en op 
mijn gemak. 

door Rob Beurse

Favoriete plek 
in de wijk van 
Anna



Laat hem vastleggen door fotograaf 

Rob Beurse. Hij wil graag van die mooie 

plekjes in onze mooie wijk foto’s maken.

Hij wil deze foto’s graag combineren met 

een klein stukje tekst over waarom die 

plek uw favoriete plek is.

Een van die foto’s (uw keuze) krijgt u van 

hem als bedankje. Van de foto’s en dat 

kleine stukje tekst maakt hij uiteindelijk 

een tentoonstelling.

Daarbij wordt in de komende uitgaven 

van de Wijkkrant steeds één van die 

foto’s met het bijbehorende tekstje 

opgenomen. Als u hieraan mee wil 

werken neem dan contact op via: 

email info@robbeursefotografie.nl 

of 06 - 511 637 80       <

Een foto van u op uw favoriete plek in de wijk?

de wijkkrant      september 2014
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Naar de top 
voor War Child  

Algemene volmacht 
of levenstestament?
U wilt iets regelen voor het geval u zelf geen beslissingen 

meer kunt nemen. Bijvoorbeeld als u dement wordt of 

een ernstig ongeluk krijgt. Voor die situaties kunt u een 

algemene volmacht of een levenstestament maken. 

Vertrouwenspersoon 
Het verschil zit in de aanwijzingen die men geeft aan 

zijn vertrouwenspersoon. In een algemene volmacht 

geeft u beknoptere aanwijzingen dan in het levens-

testament. In het levenstestament kunt u uitgebreider 

beschrijven wat u wilt als u bijvoorbeeld in een verpleeg-

huis wordt opgenomen, welke medische behandelingen u 

wel en niet wilt ondergaan. 

Beslissingen nemen
Als u dat zelf niet meer kunt, moeten er namens u een 

aantal zaken worden geregeld. Niet alleen zakelijke, 

maar ook beslissingen over uw medische behandeling. 

Als u deze zelf niet meer kunt nemen dan zal iemand 

dat namens u moeten doen. En als u een bedrijf heeft, 

moet een oplossing worden gevonden voor het geval u 

(tijdelijk) uitvalt. Is dit niet goed geregeld, dan kan het 

bedrijf in grote fi nanciële problemen komen. 

Partner of kinderen 
Vaak wordt gedacht dat de echtgenoot, partner of 

kinderen kunnen beslissen. Dat is niet altijd zo. Een 

ongetrouwde partner mag niet altijd medische beslis-

singen voor de partner nemen. Ook als echtgenoten 

op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd kunnen er 

beperkingen zijn. En kinderen mogen niet zomaar het 

huis van hun ouder verkopen als deze niet meer thuis 

kan wonen.

Dus wilt u zelf het heft in handen nemen, maak dan een 

algemene volmacht of een levenstestament!

Wilt u een advies? Neem contact op met BMS Netwerk 

Notarissen, Plantsoen 25 (tel. 071-516.2930) of kijk op 

www.bmsnotarissen.nl. 

Op 1 februari 2015 trekt wijkbewoner Sjoukje Kuperus 

eropuit met een bijzonder doel: het beklimmen van 

de Kilimanjaro. Dit doet ze niet zomaar. Met deze 

beklimming hoopt ze geld in te zamelen voor War Child. 

 
“Ik houd erg van de bergen”, zegt ze. “Rondtrekken en kampe-

ren op mooie plekjes in de natuur geeft mij het ultieme gevoel 

van vrijheid. De Himalaya en de Kilimanjaro staan al jaren op 

mijn verlanglijstje. De Kilimanjaro is technisch gezien niet al te 

moeilijk, maar wel hoog en liggend in een van de landen waar ik 

graag heen wil. Zo’n land waar de tijd heeft stilgestaan en waar 

het leven om meer basale zaken gaat dan waar we ons hier vaak 

druk over maken.” 

Via een vriendin hoorde Sjoukje van de actie om de Kilimanjaro 

te beklimmen voor het goede doel. Ze was meteen enthousi-

ast. Een reis die ze zelf graag wilde maken en een goed doel 

steunen: dat zijn twee vliegen in een klap. Zo krijgt haar reis 

betekenis. 

Omdat ze weet hoeveel invloed gebeurtenissen uit je jeugd 

kunnen hebben op het verloop van je verdere leven, wil ze 

graag War Child steunen. “Ik vind het erg belangrijk om kinderen 

te helpen omgaan met hun oorlogservaringen, zodat ze weer 

hun dromen kunnen najagen, met een open blik naar anderen 

kunnen kijken, zelfvertrouwen kunnen hebben, en autonome 

volwassenen kunnen worden. Met deze reis draag ik een klein 

beetje bij aan vrede in de koppies van kinderen in oorlogsgebie-

den.” 

Sjoukje hoopt dat veel mensen haar en de actie willen steunen. 

De reis betaalt ze zelf, en al het geld dat ze ophaalt, gaat naar 

War Child. Het streefbedrag is 2.400 euro. Wilt u meer weten of 

Sjoukje naar de top sponsoren? Ga dan naar www.warchild.nl/

actie/sjoukjes-kili-challenge. 

Veel succes, Sjoukje!

Ju
rid

is
ch

e 
Ti

ps

door Marijke Boter
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Het Zoete Land wil een voedseltuin creë-

ren waar groenrecreatie, voedseleducatie 

en deelname hand in hand gaan. De loca-

tie is altijd groen geweest en Het Zoete 

Land wil bijdragen aan het behoud hier-

van. De aanplant van eetbaar groen vindt 

zij een aanvulling op het bestaande groen 

en op de biodiversiteit in de omgeving.

Trend
Groenten en fruit verbouwen en vers 

plukken is een landelijke trend die leidt 

tot veel stadslandbouwinitiatieven in alle 

maten en soorten. Educatie over de her-

komst van voedsel, vooral bij kinderen, 

is een belangrijk onderdeel van Het Zoete 

Land. 

Het Zoete Land is al begonnen met lessen 

voedselvaardigheden op het Marecollege. 

De leerlingen koken met verse onbewerk-

te producten en verkopen de gerechten 

in de kantine. Het Zoete Land wil een 

leer- en ervaringsplek worden voor scho-

lieren, waarbij ze hun ingrediënten ook 

zelf kunnen zaaien en oogsten. 

In april is op kleine schaal gestart met 

de aanleg van een voorbeeldtuin: op een 

omheind deel binnen het terrein kunnen 

bezoekers zien welke groenten, kruiden 

en bloemen het Zoete Land verbouwt. 

Op het overige terrein zijn bloeiende 

groenbemesters ingezaaid. Deze planten 

trekken bijen en vlinders aan en verbe-

teren de grond om de bloemen, kruiden 

en groenten in 2015 een goede start te 

geven. De oogst van dit jaar is te proe-

ven op de Lekker en Groenmarkt tijdens 

Autovrije Zondag op 14 september.

Onderzoek
Volgens de initiatiefnemers blijkt uit een 

door hen verricht onderzoek dat omwo-

nenden

veiligheid rond de locatie en een duur-

zame, verzorgde en natuurlijke inrichting 

belangrijk vinden. Participatie, ontmoe-

ting, een maatschappelijke functie en 

educatie aan kinderen werden volgens de 

initiatiefnemers genoemd als de belang-

rijkste opbrengsten. 

Het Zoete Land heeft met de gemeente 

een tijdelijke gebruikersovereenkomst 

gesloten. Het Zoete Land zou graag een 

paviljoen ‘in lichte bouw’ willen plaatsen 

op het terrein met een ontvangstfunctie 

voor workshops en andere educatieve 

doeleinden. Bij deze wens zullen omwo-

nenden en wijkvereniging nauw betrok-

ken moeten worden; de wijkvereniging 

heeft het vooralsnog altijd belangrijk 

gevonden dat het terrein onbebouwd 

blijft.    <

Het Zoete Land

Aanplant van 
eetbaar groen 
als aanvulling op 
bestaand groen

door Regine Scholten

Op het braakliggende veld tussen 

de Trigon sportvelden en de 

Zoeterwoudse Singel, ontwikkelen 

Marije Mulder en Jessica Zwartjes 

voedseltuin Het Zoete Land, in 

samenwerking met gemeente Leiden. 

Aanleiding hiervoor was de vraag 

van de Vrienden van het Singelpark 

om de mogelijkheden voor 

stadslandbouw te onderzoeken. Al 

snel kwam deze locatie naar voren, 

wat eind 2012 leidde tot de eerste 

afspraken met de gemeente.  

Het Zoete Land is een initiatief van 

Jessica Zwartjes en Marije Mulder. 

Zij willen vanuit Stichting ‘Leiden 

Oogst’ professionele stadslandbouw  

in Leiden realiseren, vanuit de wens 

om kennis en consumptie van lokaal 

en biologisch geteeld voedsel te 

stimuleren, waarbij stedelingen hun 

voedsel van zaad tot bord kunnen 

volgen. 

Jessica heeft een achtergrond in de 

biologische landbouw, voeding en 

onderwijs, Marije in landschaps-

ontwerp, permacultuur en duur-

zaamheid in de publieke sfeer. 

Het Zoete Land is een non-profi t 

project dat mede wordt ondersteund 

door: Duurzaam Leiden, Fonds 

1818, Visual Friday, Five People, 

Sijthoff , Het Groene Ideecafé, 

fotograaf Robert Steenbergen en 

Qisolute.
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Persoonlijke aandacht, privacy, een prettige sfeer en deskundig advies 
zijn de trefwoorden bij de professionele gezichts- en lichaams-
behandelingen van Huidverzorgingsstudio Ineke de Graaf. 

Ons advies is gebaseerd op jarenlange ervaring en nascholing en
richt zich ook op de huidverzorging thuis, waardoor de duurzaamheid 
van de behandeling wordt verlengd. 

Naast de verscheidene huidverzorgende behandelingen zoals harsen, 
professionele fruitzuurpeelings, diverse massages en huid-advies, kunt 
u ook terecht voor een pedicure-behandeling en definitieve  ontharing
met behulp van de diodelaser. Deze laatste behandeling wordt 
uitgevoerd door een huidtherapeute die is aangesloten bij de 
Nederlandse vereniging voor huidtherapeuten. In onze studio
hebben wij iedere acht weken een nieuwe gezichtsbehandeling
die op het seizoen afgestemd is. Deze worden bijzonder gewaardeerd. 
Wij verwelkomen u graag om dit zelf  eens te ervaren! 

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

Lid

Ineke de Graaf

Woondromen waarmaken   www.delaatfides.nl

laat uw woondromen uitkomen

DE LAAT F IDES
MAKELAARDIJ

DE LAAT F IDES
MAKELAARDIJ
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door Joop van Pijkeren

Dit voorjaar is een boekje verschenen 

waarin Hans van Gelder, partner van de 

in 2005 overleden kunstenares Mirjam 

Schreuder, een geslaagde poging 

heeft gedaan om haar nalatenschap te 

ordenen. Hij is voor het bijeenbrengen, 

fotograferen en in een database opslaan 

van het artistieke werk van Schreuder 

bijgestaan door haar dochter Eva en 

vele van hun vrienden en vriendinnen. 

Het resultaat is een rijk geïllustreerd 

werkje dat informeert, boeit en ont-

roert. 

De naam Mirjam Schreuder moet 

wijkgenoten bekend in de oren klinken. 

Mirjam heeft vele jaren in de Modder-

manstraat gewoond en gewerkt en ze 

heeft 26 jaar lang, met veel plezier, op 

het Bonaventura College tekenles ge-

geven. Naast dit drukke schoolbestaan 

lukte het haar toch om dagelijks ‘paraat’ 

te zijn ‘met pen, potlood en papier’. 

Opgeleid aan de Koninklijke Academie 

voor Beeldende kunsten in Den Haag, 

waar ze kritische docenten met gees-

tige cartoons en snedige opmerkingen 

pareerde, stond het tekenen – in al zijn 

specialismen: mode, stillevens, lijnteke-

nen enzovoorts – op de voorgrond. De 

technieken van olieverf, lithograferen 

en etsen heeft Mirjam zich later eigen-

gemaakt. 

Wie het boekje doorbladert wordt direct 

getroff en door haar lichte toets, haar 

losse penvoering, haar grote verschei-

denheid in onderwerpkeuze en, uitein-

delijk, steeds weer door haar humor.  

Het boekje is ingedeeld in hoofdstukjes 

als Natuur, Haagse Huizen, Stillevens, 

(Zelf-) Portretten, Losse voorwerpen 

(waarbij ze onmiskenbaar is beïnvloed 

door het werk van Jopie Huisman),  Ver-

zamelbladen en nog vele meer. Alles in 

het leven was voor Mirjam het tekenen 

waard. Planten en bloemen, honden en 

paarden (waarvan een indringende inkt-

tekening van een door taxol creperend 

paard) en vooral de mensen uit haar 

persoonlijk leven. Haar dierbaren in 

komische of gesymboliseerde situa-

ties, haar kamer, haar – met humor 

gewapende – strijd tegen het roken en 

tenslotte tegen haar ziekte, waaraan ze 

op 56 jarige leeftijd zou overlijden. 

De vormgeving van het boekje is prach-

tig: pastelkleurige bladen met toelich-

ting scheiden de verschillende rubrie-

ken. De tekst is bondig en doeltreff end. 

Wie nog niet van Mirjam Schreuder had 

gehoord zal zich, na het bekeken te 

hebben, door deze postume kennisma-

king verrijkt voelen. Voor wie al bekend 

was met de kunstenares en haar werk, 

vermoed ik een feest der herkenning. 

Mirjam Schreuder, ‘Met pen, potlood 

en papier paraat’ is verkrijgbaar voor 

€ 25,- bij postkantoor-shop Van Zelm, 

Van ’t Hoff straat 7.  Ook bestaat er een 

aanbevelenswaardige website: 

www.mirjamschreuder.wordpress.com

Begin juli heeft het wijkverenigings-

bestuur een gesprek gevoerd met 

onze wijkagent Martin Cuvelier. Dit 

gesprek diende als kennismaking 

en om te kijken wat we voor elkaar 

zouden kunnen betekenen. 

Martin Cuvelier werkt al geruime tijd als 

agent in onze wijk en is regelmatig in de 

buurt te vinden. Hij ervaart het contact 

met buurtbewoners als zeer belangrijk. 

Al tien jaar vormt hij een koppel met 

een medewerker welzijnswerk van de 

gemeente Leiden. Samen werken zij 

aan bewonersparticipatie en zetten zij 

(met bewoners) veiligheidsprojecten 

op, zoals het gerealiseerde project op 

de De Sitterlaan: door de brandgangen 

ten zuiden van deze straat veiliger en 

overzichtelijker te maken, wordt hier nu 

inbraak tegengegaan. 

Bij veiligheidsprojecten doet de wijkagent 

een beroep op de inwoners. Martin 

Cuvelier: “We verstrekken informatie 

aan buurtbewoners, maar vragen de 

bewoners ook om ons op de hoogte 

te houden. De buurtbewoners weten 

immers over het algemeen het beste wat 

er speelt in hun buurt. Zo proberen we 

gezamenlijk de buurt veilig en leefbaar te 

houden.”

Wat kan de wijkagent nog 
meer betekenen?
Bij onderwerpen zoals verkeersveilig-

heid, inbraken of overlast brengt Martin 

Cuvelier bewoners graag in contact met 

benodigde instanties. Hij kan eventueel 

als intermediair optreden en zich inzetten 

voor nazorg als dat wenselijk is. Indien 

er zaken spelen die structureel van aard 

zijn, kan het wijkbestuur hier speciaal 

aandacht voor vragen en een 

afspraak plannen met de wijkagent. 

Neem dus gerust contact op met het 

wijkbestuur indien dit het geval is 

(secrtaris@profburgwijk.nl).   <

De 
wijkagentMirjam Schreuder: 

met pen, potlood en 
papier paraat

Een liefdevol in memoriam voor 
een levenslustige kunstenares
door Nynke Smits
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Comfortabel en zorgeloos 
blijven wonen in de Profburgwijk

We wonen in een prachtige en 

krachtige wijk waarin mensen voor 

een groot deel hun eigen boontjes 

kunnen doppen. Het Sociale 

Wijkteam vertelde onlangs dat 

onze wijk op alle maatschappelijke 

vlakken de minste problemen kent. 

Herkenbaar! 

De Wijkgroep Ouderen sprak vóór de 

zomer twee keer over de wens om 

zorgeloos te blijven wonen in de eigen 

wijk. Dat wil zeggen: in een woonsitu-

atie die past bij een prettig leven met 

een huis als lust en niet als last. Zelf-

standigheid en eigen sfeer zijn daarbij 

belangrijk. Goede zorg moet er zijn als 

daar behoefte aan komt. Service kan 

worden ingehuurd. Dat is ‘zorgeloos 

wonen’! In de landelijke politiek is 

gekozen voor zolang mogelijk thuis 

wonen met ondersteuning en zorg 

dichtbij. Dat past ook bij onze stijl, 

gebaseerd op onafhankelijkheid en ei-

gen kracht. De tijd van verhuizen naar 

een bejaardenfl at rond het zestigste 

levensjaar ligt mijlenver achter ons. 

Comfort
Maar bieden onze huidige prettige 

huizen ook nog het comfort dat we 

wensen als we 80, 85 of 90 zijn? Of 

als we, bijvoorbeeld door fysieke 

ongemakken, of het wegvallen van 

een partner, afhankelijker worden van 

derden? Misschien willen we dan op 

enig moment een gelijkvloerse woon-

plek met minder ruimte en minder 

onderhoud, maar wel in de eigen wijk. 

We signaleerden dat de nieuwbouw in 

de wijk beperkt is (Du Rieustraat, Van 

Vollenhovekade, de ruimte in de hoek 

Zoeterwoudsesingel/Lammenschans-

weg) en al deze plannen lijken te stag-

neren. Inmiddels heeft de Wijkgroep 

contact gelegd met een aantal zakelijk 

betrokkenen. Maar wat willen we dan?

Alternatieven
De themabijeenkomst over wonen 

op 26 september is gericht op de 

beelden die we hebben van onze 

eigen woonwensen. Wijkgenoten Wil 

van der Horst en Mieke Schlatmann 

presenteren hun veldwerk naar de 

‘standaard woonloopbaan’ en intro-

duceren diverse alternatieven. Ook 

zal Thea van Kooperen, voorzitter 

van woongroep De Beijerinck (in onze 

wijk), persoonlijk een toelichting 

geven op wonen in De Beijerinck. En 

vervolgens is er ruimte voor dialoog, 

vragen en het delen van oplossingen 

en ideeën. Het wordt kortom een 

informatieve en hopelijk inspirerende 

bijeenkomst.

Bent u benieuwd? Hebt u ideeën over 

wat ervoor nodig is om prettig te blij-

ven wonen in onze wijk? Deel uw er-

varing en visie! U bent allen van harte 

welkom op vrijdag 26 september, 

van 11.00 uur tot 13.00 uur in het 

Trigongebouw aan de Cronesteinkade 

(eind Roodenburgerstraat: over het 

bruggetje linksaf). De toegang gratis, 

opgave vooraf is niet nodig, tenzij u 

geholpen wilt worden met vervoer 

(bel 06 57702800, alle werkdagen 

tussen 9.30 – 11.30 uur).

Praat u mee op de themabijeen-
komst op vrijdag 26 september om 
11.00 uur over uw woontoekomst?

De Wijkgroep Ouderen probeert ons als 

ouderen in de wijk te verbinden. We proberen 

elkaar op de hoogte te houden van wat er 

speelt. Maar dan moeten we elkaar kunnen 

bereiken!

Regelmatig maken we een Nieuwsbrief die 

per mail wordt verstuurd, maar ook aan huis 

wordt bezorgd.

Trigon-activiteiten

Kringen en excursies

Lezingen

Informatie en hulpvragen

Nieuwsbrief Wijkgroep Ouderen
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Laat het ons weten

Trigon… wat 
vond u ervan?
In en rondom het gebouw van Trigon aan de 

Cronesteinkade heeft de Wijkgroep Ouderen deze 

vier zomermaanden ruimte gevonden voor wekelijkse 

bijeenkomsten. Misschien bent u er ook geweest. 

Het gebouw is van korfbalvereniging Trigon en biedt 

ook onderdak aan buitenschoolse opvang ‘t Kasteel. 

Als Wijkgroep Ouderen kunnen we er terecht in de 

ochtenduren als er geen buitenschoolse opvang is. 

Het programma van deze zomer was een proef.

Huis-aan-huis hebben we de folder met het zomerprogramma 

verspreid. Nu u dit leest, is onze proefperiode bijna voorbij. 

Op de agenda staat nog een drietal activiteiten. 

Op 18 september kunt u nog jeu de boules spelen, op 

25 september organiseren we een museumexcursie 

(inclusief lunch, aanmelden bij de wijktelefoon) en op 

2 oktober gaan we bloemschikken.

Reacties
We zijn erg benieuwd naar uw reactie. We willen doorgaan 

met de Trigonbijeenkomsten, als u er tevreden over bent. 

We horen dus graag of dat zo is. Vooral van degenen onder 

u die tot nu toe nog niet ‘over het brug zijn gekomen’ horen 

we graag of er wensen zijn, of dat u suggesties heeft voor 

andere activiteiten. En positieve of negatieve reacties: we 

willen het graag weten.

U kunt ons iedere ochtend tussen 9.30 en 11.30 uur bellen 

op onze wijktelefoon 06 57702800, u kunt ook mailen naar 

wijkgroepouderen@profburgwijk.nl, of u kunt ons schrijven: 

Wijkgroep Ouderen, Wasstraat 67, 2313 JH Leiden. 

Op 18 november 2014
zal onze wijkgenoot René Diekstra
spreken op de najaarsbijeenkomst
van de Wijkgroep Ouderen van de Profburgwijk,
in de Vredeskerk, aanvang 14.30 uur

U kunt de Wijkgroep 
Ouderen op verschillende 
manieren bereiken:

E-mail: wijkgroepouderen@profburgwijk.nl

Telefoon: 06 - 577 028 00
op werkdagen tussen 9.30 en 11.30 uur

Via het secretariaat op Wasstraat 59

Het programma start met een huishou-

delijke vergadering van de Wijkgroep 

Ouderen, waarin we verantwoording 

willen afl eggen over de eerste vijftien 

maanden van het bestaan van de Wijk-

groep Ouderen, als onderdeel van de 

wijkvereniging Profburgwijk.

Vervolgens geven we graag het woord 

aan de heer Diekstra.

René Diekstra is auteur van tal van 

wetenschappelijke artikelen en veelge-

lezen boeken. U kent hem waarschijn-

lijk ook als columnist van het Leidsch 

Dagblad.

In 2011 verscheen ‘De macht van 

de maîtresse’, een historisch verhaal 

over een zelfmoord (of een moord?). 

In 2013 verschenen ‘Als leven pijn 

doet’ over het zoeken naar waardig 

omgaan met verlies en ‘Wegwijzers 

naar een hemel op aarde’, een boek 

dat een psychologische reisgids wordt 

genoemd.

Wat hij die middag in november 

met zijn oudere wijkgenoten gaat 

bespreken, heeft hij nog niet bepaald. 

We wachten het af! We zijn er van 

overtuigd dat Diekstra’s visie op de 

mens, op intermenselijk contact, op 

oud worden (ook dat) garant staat 

voor een boeiende middag. U bent 

allen van harte welkom!   <

Geef uw e-mailadres of uw postadres door via:

Per e-mail: wijkgroepouderen@profburgwijk.nl

Via de wijktelefoon: dagelijks op werkdagen 

tussen 9.30 en 11.30 uur, telefoonnummer 

06-57702800. Per post: Wasstraat 67, 

2313 JH, Leiden

Nieuwsbrief Wijkgroep Ouderen
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door Alfred Dernison

Op Cobetstraat 1 staat een 

onderstation van de ‘Stedelijke 

gas- en lichtfabrieken’. Dit pand 

vormt een grote uitzondering 

in de bouwstijl van onze wijk. 

Bestaat de bebouwing vooral 

uit eengezinshuizen, fl ats, 

scholen en een drietal kerken, 

op de Cobetstraat is een 

fabriekachtig pand verrezen 

met hoge stalen ramen. Het 

onderstation is in 1930 gebouwd 

tijdens de ontwikkeling van de 

Profburgwijk om de nieuwe wijk 

dezelfde energievoorzieningen 

aan te bieden die in Leiden al 

decennialang regel waren. Het 

onderstation diende om de druk 

van het lichtgas en de spanning 

van de elektriciteit te verlagen, 

zodat zij aan de woningen 

konden worden ‘toegevoerd’. 

Het Onderstation

De Gasfabriek 
De Leidse energievoorziening begint in 

1848. Toen werd de stedelijke Gazfabriek 

in bedrijf gesteld (‘gaz’ werd nog op zijn 

Frans geschreven!). In een gasfabriek 

wordt door verhitting van steenkool licht-

gas gemaakt en men houdt als bijproduct 

cokes over. Onderdeel van het produc-

tieproces is ook de zuivering van allerlei 

verontreinigingen die door de steenkool 

worden afgegeven, zoals teer, ammoniak, 

nafta, zwavel en benzeen.

De Gazfabriek was het eerste energie-

bedrijf in Nederland. De stadsarchitect 

Salomon van der Paauw was de drijvende 

kracht achter het bedrijf. Het gas was 

aanvankelijk alleen bestemd voor de 

straatverlichting. Van meet af aan zag 

men in dat het gas ook bruikbaar was 

voor de verlichting van woningen, 

winkels en vooral fabrieken. Die waren 

niet langer afhankelijk van het daglicht 

en konden langer doorwerken.

 

Het bedrijf stond aan de Singel op het 

Papegaaisbolwerk. Naarmate de afzet 

van gas voor verwarmingsdoeleinden 

toenam, werd ook het bedrijf uitgebreid 

en wel in de richting Langegracht en 

Huigpark. Er verschenen steeds meer 

gashouders, ook aan de buitenkant 

van de Singel. In 1912 werd een 

raccordement aangesloten op de 

spoorlijn Leiden-Haarlem. Voor het 

transport van kolen op het bedrijfsterrein 

werd een hangbaan gebouwd.

Een decennium nadenken 
over stroom
In 1886 stelde de fi rma Willem Smit in 

Kinderdijk een wisselstroomcentrale 

in bedrijf, de eerste in Nederland. De 

centrale leverde over een afstand van 

een kilometer stroom aan de inwoners 

van Krimpen aan de Lek. Per lichtpunt 

moesten de gebruikers vijftien gulden 

per jaar betalen. Dat viel wel mee, maar 

de kosten voor de lampen vielen tegen, 

één rijksdaalder per stuk.

In 1895 kreeg de Leidse Katoenmaat-

schappij een vergunning voor de aanleg 

van een stroomkabel boven de straat 

voor de aandrijving van motoren. 

In datzelfde jaar hield de gemeente 

een enquête om de belangstelling 

voor elektrisch licht te peilen. De 

belangstelling bleek gering omdat de 

prijs het drievoudige van gaslicht zou 

bedragen.

In 1901 boog men zich over een 

voorstel voor de aanleg van een 

elektrische centrale, maar de kosten 

bleven tegenvallen. In 1903 werd een 

commissie benoemd die de zaak nog 

eens bekeek en in 1904 stemde de 

‘Raad’ voor elektrifi catie. In 1905 werd 

een krediet van tienduizend gulden 

verleend voor het uitwerken van diverse 

plannen. In 1906 werd een krediet van 

480.000 gulden goedgekeurd, zodat op 

16 oktober 1907 de centrale in gebruik 

kon worden genomen. Het bedrijf 

werd de stedelijke Fabrieken van Gas 

en Elektriciteit genoemd, gewoonlijk 

afgekort tot Stedelijke Lichtfabrieken.

Op 16 oktober 1907 werd begonnen 

met het opwekken van elektriciteit. 

De eerste klanten waren de dames 

Sasburg, hoedenmaaksters, aan 

de Haarlemmerstraat. De fabriek 

beschikte over twee turbogeneratoren 

van 300 kW en een van 67 kW. Voor 

de stoomopwekking waren er drie 

waterpijpketels die elk 2,5 ton stoom 
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per uur konden leveren. Deze werden 

met de hand gestookt. De vraag 

steeg en al in 1909 moest een 500kW 

turbogenerator en een extra ketel 

worden bijgeplaatst.

Groei buiten de stadsgrenzen
Het verzorgingsgebied bleef niet beperkt 

tot de stad Leiden. In 1912 werd aan 

zeven gemeenten stroom geleverd. 

In 1926 was dat aan 26 gemeenten. 

Het verzorgingsgebied besloeg op een 

gegeven moment heel Rijnland, van 

de kust tot Nieuwkoop, Boskoop en 

Waddinxveen, en van Hillegom in het 

noorden tot Wassenaar in het zuiden. In 

1908 werd een begin gemaakt met het 

elektrifi ceren van de straatverlichting. 

In 1936 waren er in de stad naast 

1800 elektrische lantarens nog 1100 

gaslantaarns. In 1959 was het met de 

gaslantaarns gedaan.

Vuilverbranding
Het in bedrijfstellen van de 

vuilverbranding, in 1914, en de aanleg 

van de elektrische tram betekenden 

een belangrijke toename van de vraag 

naar elektrische stroom. De gedachte 

was dat door de verwerking van het 

huisafval die stroom winstgevend 

geleverd kon worden. Helaas, dat 

viel tegen. De oven leverde een grote 

hinder door de verspreiding van 

fi jnstof op. Nadat diverse pogingen 

het verbrandingsproces te verbeteren 

mislukt waren werd de vuilverbranding 

in 1929 gesloten. Na de oorlog werd 

een nieuwe verbrandingsoven in gebruik 

genomen. Ondanks de vooruitgang van 

de techniek leverde ook deze installatie 

bezwaren op en werd uiteindelijk 

gesloopt.

Aardgas
In de jaren zestig kwam het Groningse 

aardgas ter beschikking. De Leidse 

centrale was de eerste die daarvan profi -

teerde. Het leidde tot sluiting van de 

gasfabriek en de grote gashouders 

verdwenen. De ketels van de electrici-

teitscentrale werden omgebouwd voor 

aardgas.

In de jaren zeventig werd de productie-

capaciteit uitgebreid met een installatie 

bestaande uit twee gasturbines en een 

stoomturbine; het geheel was goed voor 

80 MW (megawatt). De centrale kreeg 

een modern uiterlijk. Een tachtig meter 

hoge schoorsteen (het hoogste punt van 

de stad) werd het nieuwe symbool van 

Leiden.

In de Tweede Wereldoorlog waren 

veel bekende Nederlanders in Vught 

gegijzeld, onder wie de latere minister 

Ringers. Daar werd plannen ontwikkeld 

om na de oorlog tot stadsverwarming 

te komen. Ook de Leidse centrale werd 

ingericht om verwarming aan derden te 

leveren. Als belangrijke klanten hiervoor 

werden het Diaconessenhuis en het AZL 

(nu LUMC, red.) genoteerd. In 1970 nam 

de afzet toe tot 130.000 ton stoom.

In 1941 werden de energiebedrijven 

in Zuid-Holland in één bedrijf 

samengebracht. Tussen de verschillende 

centrales werd een koppeling tot stand 

gebracht. Hoe goed de intenties ook 

waren, de structuur werkte niet. De 

besluitvorming bleek veel te moeizaam te 

verlopen. Ook was het de verschillende 

gemeenten die oorspronkelijk eigenaren 

van de centrales waren, een doorn in 

het oog dat het eigendom niet duidelijk 

geregeld was. Na veel onderhandelingen 

kwam op 1 januari 1977 het Energie-

bedrijf Rijnland tot stand. Aan dit 

bedrijf werd naast gas en stroom ook de 

waterleiding gekoppeld.

Doorverkocht
Rond de eeuwwisseling kreeg de politiek 

belangstelling voor de privatisering 

van energiebedrijven. Het was vooral 

Marijnisse die zich onder de noemer 

‘vervreemding van publiek eigendom’ 

heftig keerde tegen deze gedachten. 

Maar uiteindelijk betekende het ook een 

versterking van de gemeentekassen met 

vele miljoenen en dat gaf de doorslag. De 

stroomleverantie in Leiden werd in 2006 

overgedragen aan Nuon, dochter van het 

Zweedse Vattenfall. Het kabelnet ging 

naar het staatsbedrijf Liander. De Leidse 

centrale kwam in beheer bij Eon. De 

drinkwatervoorziening ging naar Dunea.

De wijziging in het beheer betekende ook 

aanpassingen in de infrastructuur. Het 

onderstation aan de Cobetstraat was niet 

langer nodig. Een kunstenaar vestigde 

er zijn studio. Thans is het in gebruik als 

kinderdagopvang: het Leidsche Tuynhuis.

De energieproduktie zal in de toekomst 

grote veranderingen ondergaan. Wanneer 

wij de wereld leefbaar willen houden 

zal onze energie duurzaam moeten 

zijn. De regering heeft gekozen voor 

windenergie, opgewekt in windparken 

zo’n twintig kilometer uit de kust.

De kennis op dit terrein is echter 

sterk in beweging en kan verrassende 

mogelijkheden bieden. Op dit moment 

wordt de welvaart als sterk afhankelijk 

van energieprijzen gezien. Aan de 

technische universiteit Twente speculeert 

de futuroloog Wim de Ridder dat 

energie dankzij zonnecellen onbeperkt 

beschikbaar en erg goedkoop kan 

worden.   <
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Keurslager Ed Nozeman

Bloemenshop Rozemarijn

Drogisterij/Parfumerie 
van Harteveld

Tandprothetische 
praktijk R. Brouwer

Huidverzorgingsstudio 
Ineke de Graaf

Weydeland 
Kaasspeciaalzaak

Marthy’s Haarstudio

Drankenhandel Leiden
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Net na de Tweede Wereldoorlog lag 

het land, en dus ook Leiden voor een 

deel in puin. Dat gold voor alles wat 

door de bezetter en de geallieerden 

al dan niet met opzet was platge-

gooid. Dat gold ook voor scholen. 

Een gigantisch aantal scholen in het 

hele land was verwoest of ernstig 

beschadigd. Samen met de geboorte-

explosie van na de oorlog leverde 

dat een groot scholentekort op. 

Daarom werd – als gevolg van een 

handelsovereenkomst tussen 

Nederland en Finland – overgegaan 

tot het plaatsen van zo’n tachtig 

Finse scholen (uiteindelijk 115 

stuks) verdeeld over 48 verschil-

lende gemeenten. Voorschoten had 

de primeur, Leiden volgde met maar 

liefst vier scholen, die geplaatst 

werden in de Professorenwijk. 

Burgemeester Van Kinschot opende 

de eerste Finse school op 9 januari 

1950 aan de Lorentzkade (hoek 

Beijerincklaan): de Openbare 

Lorentzschool. De andere Finse 

scholen werden geplaatst aan de 

Franchimontlaan, de Van Vollenho-

venkade en aan het begin van de 

Lorentzkade. Inmiddels zijn drie van 

deze vier scholen in de jaren tachtig, 

na een aantal branden, gesloopt. Al-

leen het Finse schoolgebouw aan het 

begin van de Lorentzkade heeft zich 

kunnen handhaven.

Dat Finland toch betrekkelijk dicht bij 

huis ligt ondervond ik tijdens mijn 

graafwerk naar de oorsprong van deze 

scholen. Het ontwerp is namelijk van een 

in Rotterdam geboren Voorschotenaar: 

Maarten Laurentius (1908-1980). Het 

on-Nederlands uiterlijk van de gebouwen 

verraadt overigens wel Finse betrokken-

heid tijdens het ontwerpen ervan. De 

scholen zijn neergezet door het inmid-

dels failliete aannemersbedrijf Panagro 

bv, dat een  Warmondse voorgeschiede-

nis heeft (Padox, in 1917 begonnen als 

timmerfabriek in de Veerpolder). In circa 

tachtig dagen wist Panagro een gepre-

fabriceerd skelet (in Finland gemaakt 

en verscheept naar Nederland) neer te 

zetten, van een dak te voorzien en af te 

timmeren. Het skelet werd geplaatst op 

een bakstenen plint van zo’n vijftig centi-

meter hoogte. Opvallend aan het eindre-

sultaat zijn de witgeverfde vensters van 

de lokalen die duidelijk afsteken tegen de 

zwarte achtergrond van de houten delen. 

Een korte fi lm over de bouw van deze 

scholen kunt u vinden via de volgende 

link: www.openbeelden.nl/media/10402/

Bouw_van_Finse_scholen.nl

Nog maar één
Nu is er in Leiden nog maar één ‘Finse 

school’ over, in het hele land misschien 

nog een stuk of tien. Alle hebben die een 

andere bestemming gekregen dan on-

derwijs aan kinderen, hoewel de school 

in onze wijk op de Lorentzkade nog het 

dichtst bij zijn bedoelde bestemming 

is gebleven. Onder meer Amsterdam, 

Apeldoorn en Groningen beschikken nog 

over één of meerdere Finse scholen. In 

eerste instantie was het de bedoeling 

dat deze houten gebouwen zo’n veer-

tig jaar dienst moesten gaan doen. Een 

groot aantal heeft dat ook daadwerkelijk 

gehaald en andere zijn gesloopt terwijl 

ze nog in goede staat verkeerden of zijn 

door brand verwoest. Onze wijk heeft 

het genoegen er nog één in haar midden 

te hebben die dan ook de beschermde 

status van gemeentemonument heeft 

gekregen. Bij goed onderhoud kan deze 

Finse school nog jaren mee en is het een 

blikvanger aan een van de mooiste stra-

ten van de wijk. Met dank aan Finland!

Bronnen:

•		Collegevoorstel	B	en	W	monumentenstatus	

 Finse school, Lorentzkade 15a;

•		Hans	de	Man,	Finse	scholen,	

 van semipermanent naar monument;

•		Leidsch	Dagblad;

•		Lesbrief	Warmondse	geschiedenis;

•		Openbeelden.nl;

•		Van	stadspolder	tot	beschermd	stadsgezicht;

•	Wikipedia.

Finse school, Lorentzkade 15a
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Ik fi ets vaak over de Van den 

Brandelerkade en weet natuurlijk 

dat voor nummer 25 drie bijzondere 

bomen staan. Maar ik had nog nooit 

uitgezocht wat hun soortnaam eigenlijk 

is. Afgelopen winter hingen er slierten 

met noten in de bomen, slierten met 

gevleugelde zaden. Daarmee ging ik 

aan de slag. Eigenlijk had ik dat beter 

kunnen doen in de periode van het jaar 

dat een boom bladeren heeft. Nu was 

het een heel gepuzzel. Al puzzelend 

met de gevleugelde zaden kreeg ik 

het vermoeden dat ik met de Chinese 

vleugelnoot (Pterocarya stenoptera 

C. DC.) te maken had, inderdaad een 

bijzondere soort!

Gevleugelde zaden
Diverse bomen hebben gevleugelde 

zaden, bijvoorbeeld een esdoorn, een 

es en een haagbeuk. Met behulp van 

vleugeltjes worden die zaden door de 

wind verspreid. De vorm van die zaden is 

vaak een belangrijk determinatiekenmerk 

voor een soort. De vleugeltjes van de 

Chinese vleugelnoot (C.vleugelnoot) zijn 

betrekkelijk lang. De vleugeltjes van deze 

noten, waarvan een tekening dit verhaal 

illustreert, waren circa 2 cm. Ik verge-

leek ze met die van een andere boom, 

de Kaukasische vleugelnoot (Pterocarya 

fraxinifolia) die in de achtertuin van 

het hoekpand van de P.J. Blokstraat en 

de Hoge Rijndijk staat, en waarover ik 

eerder in de wijkkrant heb geschreven. 

De vleugeltjes van die boom zijn slechts 

circa 4 mm lang.

De bladeren van de C.vleugelnoot zijn 

smal en geveerd. Dat betekent dat een 

blad een aantal blaadjes heeft (zie de 

tekening). Een blad kan 25-40 cm lang 

worden en de afzonderlijke blaadjes 

(9-25 stuks per blad) 4-10 cm. In het 

najaar valt zo’n 

blad vaak uiteen. 

Nadat ik in de win-

ter de soortnaam 

van de boom ont-

dekt had fi etste ik 

er weer naar toe. 

Onder de boom 

lagen de blaadjes 

van de bladeren. ‘1000 bladeren kunnen 

je wel degelijk op een gedachte brengen’. 

De meer dan 1000 bladeren (blaadjes) 

die ik zag bevestigen mijn vermoeden. 

En ook de knoppen deden dat. Vleugelno-

ten vormen zogenaamd naakte knoppen, 

knoppen zonder knopschubben. In de 

winter is daaraan te zien of er bladeren 

of katjes uit te voorschijn zullen komen. 

Deze soort is eenhuizig. In het voorjaar 

vormen de bomen zowel vrouwelijke 

als mannelijke katjes die de bloemetjes 

dragen. Er verschijnen circa 3 à 4 maal 

zoveel mannelijke katjes als vrouwelijke. 

De wind zorgt voor de bevruchting. In 

die periode verschijnen ook al de eerste 

bladeren. De vrouwelijke katjes groeien 

uit en vormen lange slierten. Die slierten 

met gevleugelde noten zijn tot in de 

winter te zien!

De geslachtsnamen Pterocarya en 

Stenoptera komen van Griekse woor-

den: pteron = noot en karyon = vleugel. 

Stenoptera komt van stenópterus, stenos 

is smal; pterisis = varen. Stenópterus 

betekent dus varenachtig blad. De naam 

luidt dus ‘vleugelnoot met varenachtige 

bladeren’ (zie Backer, C.A., 2000. Verkla-

rend woordenboek van wetenschappel�ke 

plantennamen. Veen, Amsterdam). De 

letters C. DC verwijzen naar de botani-

cus Anne Casimir Pyramus de Candolle 

(1836-1918) die aan de C.vleugelnoot de 

wetenschappelijke naam gaf. 

Vleugelnoot en walnoot
Vleugelnoten zijn verwant aan de wal-

noot (Juglans nigra L.). Zij horen thuis 

in de familie van de okkernoten (Jug-

landaceae). Juglans komt uit het Latijn 

en is afgeleid van Jovis glans. Jovis komt 

van Jupiter. Juglans betekent dus eikel 

van Jupiter. De bolster van de walnoot is 

glimmend glad. De gevleugelde nootjes 

glimmen ook. Beide soorten leveren 

hout van goede kwaliteit. Juglandaceae 

bevatten hars, zijn aromatisch en rijk aan 

tannines (looistoff en). De walnoot was 

aan Zeus gewijd. In het oude Griekenland 

strooide men na een bruiloft walnoten 

onder de gasten als de bruid de slaap-

kamer betrad. Daardoor kon Zeus het 

De Chines e vleugelnoot , 
een bijzondere boom

Bernlef (geboren in 1937) in Herfst

1000 bladeren voor mijn deur
brengen mij niet  op 1 gedachte

ˇ
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huwelijk vruchtbaar maken (zie Backer, 

C.A., 2000). Zou de genoemde op te 

wekken vruchtbaarheid ook voor de 

C.vleugelnoot gelden? Dat is waarschijn-

lijk nooit getest omdat de C.vleugelnoot 

nog maar relatief kort in Europa voor-

komt. Net als walnoten zijn de kleine 

noten van de C.vleugelnoot voor mensen 

eetbaar. Ik ga ze eens proeven. Dat zal 

wel een gepeuter worden want ze zijn 

klein.

Chinese Vleugelnoot 
in Nederland
De C.vleugelnoot is rond 1860 

ingevoerd in het Westen. Deze boom 

groeit in de bossen van China en dat 

is in de toevoeging C. tot uitdrukking 

gebracht. Er komen in China vijf 

soorten vleugelnoten voor waaronder 

de C.vleugelnoot, P. hupehensis P. 

macroptera P. rhoifolia en P. tonkinensis. 

Van deze soorten is ook P. rhoifolia 

(de Japanse vleugelnoot) in het westen 

ingevoerd. De in West-Europa veelal 

aangeplante Kaukasische vleugelnoot 

komt uit de Kaukasus. Opmerkelijk is 

dat omstreeks 1880 in de Verenigde 

Staten een nieuwe soort is ontstaan 

uit een kruising van de Chinese en 

de Kaukasische vleugelnoot, namelijk 

Pterocarya x rehderiana. Dit duidt erop 

dat de ouders van deze nieuweling 

nauw verwant zijn. Die nieuweling is 

ook in West-Europa ingevoerd. (www.

monumentaltrees.com/nl/bomen/

pterocaryastenoptera/; Verder: J. de 

Koning & W. van den Broek, 2000. 

Dendrologie. KNNV; More, D. & JK. 

White, 2003. Cassell’s trees of Britain 

and Northern Europe. Cassell). De 

C.vleugelnoot is in West-Europa niet 

veel aangeplant; dat geldt ook voor 

Nederland. Ik weet dat in Voorschoten 

een exemplaar in het Burgemeester 

Berkhoutpark staat. In Rotterdam staat 

er een in het Arboretum Trompenburg en 

in Kortenhoef is een C.vleugelnoot in de 

Parklaan te vinden. Wij mogen daarom 

best trots zijn op de drie exemplaren aan 

de Van den Brandelerkade! Goudzwaard 

schrijft dat de C.vleugelnoot geschikt 

is als parkboom en voor aanplant langs 

een brede weg in een open plantplaats. 

De boom wortelt diep en de wortels 

lopen ook niet uit en vormen dus geen 

nieuwe bomen. (L. Goudzwaard, 2013. 

Loofbomen in Nederland en Vlaanderen, 

KNNV). Dat doet de Kaukasische wel. 

Daarom begrijp ik eigenlijk niet dat men 

in Nederland de C.vleugelnoot niet vaker 

heeft aangeplant. Ik vermoed dat dat 

komt omdat deze soort niet erg bekend is. 

De wortelopslag van de Kaukasische 

vleugelnoot is veel groter dan die van 

de Chinese. Dat is heel goed te zien aan 

de Van Vollenhovenkade, ter hoogte van 

de Roomburgerschool. Zo’n vijftien jaar 

geleden heeft de gemeente daar drie 

exemplaren gepoot. Het beheer heeft de 

daarop volgende jaren te wensen over-

gelaten. Na ongeveer acht jaar heeft men 

één exemplaar ondoordacht bij de grond 

afgezaagd. Hij had toen al een stamom-

trek van ruim 25 cm. Met de eigenschap-

pen van deze soort is totaal geen reke-

ning gehouden, noch tijdens de aanplant, 

noch tijdens het onderhoud. Het enorm 

uitlopen van het 

omgezaagde 

exemplaar, het 

wortelen van 

laaghangende 

takken die de 

grond raakten 

en wortelopslag 

heeft gemaakt dat 

in de groenstrook 

een soort ondoor-

dringbaar bos is 

ontstaan.

De C.vleugelnoot 

heeft weinig 

last van 

plaagorganismen. 

In het algemeen geldt dat voor alle 

planten die van elders komen en hier 

zijn aangeplant. Dat blijkt uit onderzoek 

verricht door Menno Schilthuizen en 

Barbara Gravendeel (medewerkers van 

Naturalis). Als die vreemdelingen hier 

een (groot) aantal jaren aanwezig zijn 

kan het gebeuren dat inlandse insecten 

en andere organismen die als 

voedselplant gaan herkennen.

Bijzondere aanplant
Naast de drie C.vleugelnoten aan 

de Van Vollenhovenkade staat nog 

een bijzondere boom, een 

geel bloeiende kastanje, 

Aesculus glabra Willd. 

Die soort hoort thuis 

in het oosten van de 

Verenigde Staten. 

De aanplant van al 

deze bomen door 

de gemeente heeft 

vermoedelijk 

circa vijftig jaar 

geleden plaatsge-

had. G. Gaastra was 

toen hoofd van de 

gemeentelijke plant-

soenendienst en was 

dus verantwoordelijk 

voor de inrichting 

van deze groen-

strook. De mensen 

die toen hebben 

gekozen voor de 

aanplant van deze 

C.vleugelnoten en de 

gele kastanje moeten 

verstand hebben gehad 

van bomen. Ik kan 

die keuze waarde-

ren en doe dat met 

dit artikel!    <
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In april, september en december valt bij iedereen 

in de wijk de wijkkrant in de bus. Bij het bestuur 

komen regelmatig vragen binnen waaruit blijkt 

dat men denkt hierdoor lid te zijn van onze 

wijkvereniging. Maar zo zit dat niet.

Iedereen
De wijkvereniging Profesoren- en Burgemeesterswijk behar-

tigt de belangen van iedereen die in onze wijk woont. Daar 

zijn we een wijkvereniging voor. Wij geven de wijkkrant 

uit om iedereen goed op de hoogte te houden van wat er 

allemaal in onze wijk gebeurt en leeft en waar de wijkver-

eniging zich mee bezighoudt. Het is dus een blad over onze 

wijk voor iedereen die in onze wijk woont.

Lid
]De mensen die lid zijn van de wijkvereniging maken 

het mogelijk dat dit blad verschijnt. Door hun fi nanciële 

bijdragen – én de hulp van een aantal vrijwilligers – zijn we 

in staat deze wijkkrant te maken en bij u te bezorgen. De 

fi nanciële bijdragen van de leden maakt overigens ook een 

fl ink aantal andere activiteiten mogelijk, zoals Koningsdag-

viering op 

het ‘Cobetplein’, de kerstboomviering, 

de leeskringen. 

Dus…
…het feit dat u de wijkkrant ontvangt 

betekent niet dat u lid bent van onze wijkvereniging. Maar 

u kunt natuurlijk wel lid worden en op die manier uw steun 

en sympathie zichtbaar maken. Voor slecht € 10,00 per jaar 

(inderdaad u leest het goed: slecht € 10,00 euro per jaar) 

bent u lid van de wijkvereniging en helpt u daadwerkelijk 

mee al onze wijkactiviteiten mogelijk te maken.  <

De wijkkrant 
is er voor 
iedereen!
In april, september en december valt bij iedereen 

De wijkkrant 
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Thomas haalt een fl es oranjebitter uit de 

kast: “Die kreeg ik gisteren van Gezinus 

Wolf tijdens de jaarvergadering. Hij 

herinnerde me eraan dat we oranjebitter 

dronken op de goede afl oop van onze 

eerste Koninginnedag en dat ik toen niet 

goed tegen dit drankje kon!”Gisteren (20 maart 2014) trad Thomas 

af en is hij niet langer voorzitter van de 

wijkvereniging. Thomas: “Alhoewel ik 

nog steeds niet uitgekeken ben op het 

bestuurswerk voor de wijk, leek vijftien 

jaar me een mooi moment, een mooi 

rond getal om te stoppen.” Na komende Koningsdag stopt hij 

eveneens als voorzitter van het 

oranjecomité. In 2001 organiseerde 

hij de eerste Koninginnedag met een 

groepje ouders op het schoolplein 

van de oude Lorentzschool aan de 

Oppenheimstraat.“De eerste keer was 

het puur een kinderfeest met spelletjes, 

poppenkast en een theatervoorstelling in 

het buurthuis.”

Plek met historieHet was een geslaagde Koninginnedag en 

dat gaf aanleiding om het feest het jaar 

erna voort te zetten, maar wel op een 

grotere schaal en op een andere plek. “En 

we kwamen uit bij de plek waar het feest 

ooit werd gevierd: het kruispunt van De 

Laat de Kanterstraat en de Cobetstraat.”  
“Een groep bewoners heeft daar 32 jaar 

lang Koninginnedag gevierd. Dit feest 

kwam voort uit de bevrijdingsfeesten en 

stopte in 1979 omdat de oorspronkelijke 

organisatoren geen opvolgers konden 

vinden.”

Vijftien jaar voorzitter van de wijkvereniging, dertien jaar grote organisator 

van het Koninginnedagfeest… Thomas van Duin – ‘het gezicht van onze wijk’ 

– neemt deze periode afscheid. Tijdens Koningsdag komt zijn witte pak nog 

één keer uit de kast. “Als de dag begint, dan voel ik me trots dat we dit feest 

met z’n allen voor elkaar krijgen.” 

door Margot Lodewijk

Herinneringen aan 
prachtige Oranjefeesten

de wijkkrant   april  2014
> Lees verder op pagina 2.

Afscheids-interview met Thomas van Duin

En verder...
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Algemene Ledenvergadering
Het grote verkiezingsdebatHerdenking ontruiming 

Joods weeshuis
Leidse Agglomeratie BereikbaarRenovatie Lorentzhof

Greentower: een onzalig planWijkgroep Ouderen
Het boemeltje van Leiden 
naar Utrecht

Dodenherdenking in de wijk 
4 mei - 19.00 uur Herdenkingsboom ZeemanlaanToespraak en kranslegging

door Rob Beurse

Bezwaar tegen 
grootschalige 
evenementen 
Bètaplein 
door Astrid van Eerden

Het Bètaplein, gelegen tussen het ROC-Lammenschans-

complex en de in aanbouw zijnde campus ‘Yours’ met 

1.800 studenten- en starterswoningen, ligt net buiten 

de zuidelijke begrenzing (spoorlijn ) van onze wijk. Dat 

neemt niet weg dat de gemeentelijke plannen voor de her-

inrichting en ontwikkeling van dit plein kritisch gevolgd 

worden vanuit onze wijk.

Op 21 januari 2014 besloot het college van B en W het ontwerp 

bestemmingsplan Bètaplein1 vrij te geven voor het indienen van 

zienswijzen. Met dit (ontwerp)bestemmingsplan wordt beoogd 

om het doortrekken van het Bètaplein naar de Lammenschans-

weg mogelijk te maken. Dat gaat ten koste van de Fordgarage. 

Die zal verplaatst moeten worden, zodat er ruimte ontstaat voor 

een groot stedelijk plein als ‘poort’ naar het ROC-Lammenschans 

en de toekomstige studentencampus Yours/De Leidse Schans en 

om op het plein horecaterrassen en evenementen (negen keer 

per jaar) toe te staan.

Bezwaar
Vanuit onze wijk is door enkele tientallen omwonenden van 

onder meer de Melchior Treublaan, Stieltjesstraat en de De Sitter-

laan bezwaar gemaakt tegen het toestaan van grootschalige eve-

nementen op het Bètaplein. De wijkvereniging heeft de gemeente 

laten weten dat zij de bezwaren van omwonenden onderschrijft. 

Zij heeft gevraagd om een inperking van het aantal jaarlijkse 

toegestane evenementen en om een reductie van de maximum 

toegestane geluidscategorie van deze evenementen. Tevens 

heeft de wijkvereniging de gemeente gewezen op het verkeers- 

en parkeeraspect dat bij zulke grootschalige evenementen met 

veel bezoekers ook onze wijk zal raken.

Het gemeentelijk projectteam voor de ontwikkeling van het Bèta-

plein beraadt zich op dit moment nog op een reactie. Vooruitlo-

pend op de ontwikkeling van het Bètaplein worden dit najaar al 

wel de huidige op het plein aanwezige fi etsenstallingen van het 

ROC verplaatst naar de locatie Kanaalpark 145 aan de Oostzijde 

van het plein. Dit is tevens de locatie waar een projectontwik-

kelaar in nauwe samenwerking met de gemeente uiteindelijk het 

hoogbouwcomplex Greentower wil realiseren.

1)  zie ook de link http://gemeente.leiden.nl/projecten/

   ruimtelijke-ordening/betaplein/ontwerp/ 
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Het is nu 71 jaar geleden dat Leidse 

politieagenten onder leiding van de 

Duitse oorlogsmisdadiger Fisher 

op 17 maart 1943 alle inwoners 

van het Joodse Weeshuis aan de 

Roodenburgerstraat 1a ontruimden. 

Op 4 na werden ze binnen enkele 

weken vermoord in gaskamers.

Wij herdachten dit samen met leerlingen 

van het Erasmus college uit Zoetermeer 

en een delegatie van leerlingen van 

het Bonaventura college uit onze wijk. 

Traditioneel werd door leerlingen 

namens de wijkvereniging een krans 

gelegd bij het koff ermonument op 

de stoep voor het pand. Malka Polak, 

vertegenwoordigster van de Joodse 

gemeenschap in Leiden hield een 

toespraak, waarin ze vertelde over haar 

jeugd en de moeilijke oorlogsjaren van 

haar ouders.

Vervolgens werden alle namen van de in 

de oorlog omgekomen weeshuisbewo-

ners genoemd en droegen alle leerlingen 

een steentje bij aan het koff ermonument. 

In de herdenkingsruimte van het voor-

malige weeshuis was een overzichtsten-

toonstelling te zien over de korte tijd dat 

dit weeshuis heeft bestaan (1929 - 1943). 

<

Sfeervolle herdenking ontruiming
Joods weeshuis door Renée van Duren

Hij is pas 22 jaar en in mei dit jaar bracht 

Thies Wolf zijn eerste roman uit: Don Vincen-

zo – l’Impero del mondo. Ondanks dat Thies 

nu op zichzelf woont in het centrum van Lei-

den, leest hij de wijkkrant nog altijd bij zijn 

ouders thuis op de De Sitterlaan, waar hij 

veertien jaar met veel plezier gewoond heeft. 

De Professoren- en Burgemeesterswijk geven 

hem nog altijd een gevoel van thuiskomen. 

De familie Donati is één van de grootste en 

rijkste Siciliaanse families die tot de Cosa 

Nostra behoort. Tot op de dag van vandaag 

zijn de Donati’s een grote speler in het 

wereldwijde criminele netwerk. Voorname-

lijk aan de handel in drugs verdienen zij 

goudgeld. De spannende roman vertelt het 

verhaal van de nog jonge Vincenzo, een 

vooraanstaand lid van de familie. Zijn leven 

en belevenissen zijn dan al zeer bijzonder te 

noemen. Don Vincenzo – l’Impero del mondo 

is onder meer te koop bij Bol.com en Post-

kantoorshop P.E.J. van Zelm.   <

Don Vincenzo 
– l’Impero del 
mondo
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Paul du Rieu treedt in 1842 voor 

een periode van negen jaar aan 

als burgemeester van Leiden. 

Daarvoor zat hij als wethouder in 

het gemeentebestuur van Leiden. In 

die periode weet hij een aantal zeer 

precaire situaties tot een goed eind 

te brengen.

Zijn onsterfelijkheid heeft hij te danken 

aan het oplossen van de problematiek 

rond een grote financiële fraude die het 

voortbestaan van de stad ernstig in gevaar 

zou brengen. Wat was het geval? Mis-

schien herinnert u zich nog dat vorig jaar 

november, als onderdeel van de viering 

van het tweehonderdjarig bestaan van 

begraafplaats Groenesteeg, met groot cere-

monieel vertoon de begrafenis van ‘redder 

van de stad’ Diederik van Leyden Gael 

(1775-1846) is nagespeeld (met een aantal 

bekende Leidenaars in de hoofdrol: Jochem 

Myjer in de rol van huilebalk en burge-

meester Lenferink in de rol van Du Rieu). 

Diederik van Leyden Gael had namelijk uit 

zijn gigantisch vermogen een schenking 

aan de stad Leiden gedaan om deze van 

een naderend bankroet te redden. Maar 

waarom deed hij dat?

Aan de rand
Het bestuur van de stad Leiden was in die 

tijd nog voor een groot deel in handen van 

een kleine groep zeer vermogende inwo-

ners. Vaak leden van de Waalse Gemeente 

(waaronder ook Du Rieu). Eén daarvan was 

hoogleraarszoon Pierre Antoine du Pui. Hij 

was verantwoordelijk voor het financieel 

reilen en zeilen van een aantal instellingen 

en bij een man van zijn afkomst was geen 

reden te veronderstellen dat hij zijn taak 

wel eens minder serieus zou nemen. Maar 

niets bleek minder waar.

Du Pui overleed vrij plotseling na een kort 

ziekbed. Toen men zijn taken moest over-

dragen, bleek dat er veel geld verdwenen 

was. Nader onderzoek, onder leiding van 

Du Rieu, bracht aan het licht dat Du Pui, 

samen met een aantal ambtenaren, ruim 

170.000 gulden achterover gedrukt had. 

Na enig rekenwerk bleek de stad een 

kleine anderhalve ton kwijt te zijn (een 

vergelijkbaar bedrag in deze tijd zou in de 

vele miljoenen lopen). Met moeite werd 

een gedeelte van het verdwenen geld weer 

teruggehaald, onder andere door de wedu-

we Du Pui kaal te plukken. Maar dat bleek 

lang niet voldoende. Uiteindelijk bleek zo’n 

90.000 gulden in rook opgegaan. 

Leiden stond aan de rand van de afgrond, 

totdat… wethouder Paul du Rieu tijdens 

een gemeenteraadsvergadering alle aanwe-

zige wenkbrauwen deed fronsen met de 

mededeling dat een ‘anonieme weldoener’ 

het verlies had aangevuld (met zelfs iets 

extra’s). Er werd een ton in de gemeente-

Paul du Rieu
In deze rubriek wordt een 

burgemeester, naar wie 

een straat is vernoemd, 

uitgelicht. Deze keer is het 

Paul du Rieu – ambtsperiode 

1842 - 1851.
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kas gedoneerd. De anonieme geldschieter 

werd na zijn dood in 1846 aan het publiek 

bekend gemaakt: Diederik van Leyden 

Gael.

Rust
Nadat de 88-jarige burgemeester De Meij 

van Streefkerk zijn ontslag had aange-

vraagd werd deze opgevolgd door Paul du 

Rieu in 1842. Du Rieu was toen al 51 en 

net een beetje uit de kleine kinderen. Zijn 

jongste (de laatste van twaalf) was in april 

1835 geboren. Voor die tijd misschien niet 

bijzonder, maar ze kreeg dezelfde namen 

als haar vier jaar eerder geboren zus die 

op de zeer jonge leeftijd van acht maan-

den was gestorven. Du Rieu trad in 1815 

in het huwelijk met Jeanne Marie de Klop-

per. In twintig jaar tijd werden de kinderen 

geboren. 

Du Rieu’s ambtsperiode begon kalm, de 

rust.was net teruggekeerd na een roerige 

tijd met de Fransen en Belgen. Niet voor 

lang overigens, want ook Thorbecke was 

teruggekeerd uit Gent (al in 1830). 

Thorbecke
Thorbecke, bekend om zijn optreden 

in het landsbestuur, was daarnaast ook 

actief in het Leidse bestuur. Hij was een 

echte liberaal en liet dat merken ook. 

Du Rieu was op sommige punten uiterst 

conservatief en het kon dan ook niet 

anders dan dat het vroeg of laat tot en 

botsing zou komen. En dat gebeurde in de 

strijd rondom de armenzorg in Leiden. Nog 

niet eens in een rechtstreekse confrontatie 

tussen hen beiden, maar rond de vraag of 

de armenzorg moest rusten bij de overheid 

of – tot dan toe – bij de kerk. Het ‘slagveld’ 

heette het Huiszittenhuis, een instelling 

die de allerarmsten, die nog wel een dak 

boven hun hoofd hadden, de helpende 

hand toestak. Leiden gaf subsidie en 

de daadwerkelijke uitvoering van de 

zorg lag in handen van de Hervormde 

Diaconie. Al een tijdje was er wrijving 

tussen deze twee partijen, met name 

omdat de gemeente Leiden de armenzorg 

veel te duur vond en omdat er nauwelijks 

vooruitgang werd geboekt: de armen 

bleven arm. In 1848 sloeg de vlam in de 

pan. Hardhandig werden de zorgverleners 

het Huiszittenhuis uitgejaagd. Thorbecke 

en consorten hielden voet bij stuk en 

vonden dat de armenzorg toch echt bij 

de overheid – het landsbestuur dus – 

thuishoorde. Uiteindelijk kregen zij niet 

hun zin. Thorbecke’s kabinet viel in 1853 

(Aprilbeweging) en in de armenwet van 

1854 bleef de zorg voor de armen in 

handen van de kerk.

Gekwetst
Al in 1851 gooit Du Rieu de handdoek in 

de ring, hij voelt zich ernstig gekwetst 

door alle perikelen rondom de armenzorg. 

Belangrijke rol bij deze beslissing speelt 

verder het overlijden van zijn vrouw op 

16 mei 1851. Ook trekt hij zich terug uit 

het college van curatoren van de Leidse 

Universiteit. Zijn opvolger op het hoogste 

Leidse pluche werd Albert Otto Ernst graaf 

van Limburg Stirum, de eerste onder het 

nieuwe bestel. Vanaf dat moment worden 

gemeenteraadsleden direct door de burger 

gekozen. Het college van B en W is toen 

dan ook zo goed als geheel van nieuw 

bloed voorzien.   <

Bronnen:

•	 Leiden,	de	geschiedenis	van	een	Hollandse	

 stad, deel drie;

•	 Leidsch	Dagblad;

•	 De	Leidse	Canon;

•	 Groepsportret	met	dame.,	deel	drie;

•	 Wikipedia.

•		Burgemeester	Limburg	Stirum. •		Burgemeester	Thorbecke.

Paul du Rieu is geboren te Leiden op 20 juli 

1791 als zoon van een welgesteld wolfa-

brikant. Hij is wethouder van Leiden, lid 

van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, 

burgemeester van Leiden en curator van 

de Leidse Universiteit. Hij overlijdt op 29 

november 1857 te Leiden, waarna hij op 

4 december op begraafplaats Groenesteeg 

ter aarde is besteld. Hij deelt zijn graf met 

een aantal van zijn kinderen. Zijn vrouw 

en enkele andere kinderen liggen elders op 

Groenesteeg begraven.
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Varens vormen een buitenbeentje in 

het gezelschap van onze tuinplan-

ten. Het zijn prehistorische planten 

die zich vermeerderen met behulp 

van sporen. Door het ontbreken van 

bloemen werden ze lange tijd niet erg 

interessant gevonden voor in de tuin. 

Gelukkig is daar verandering in geko-

men, want het zijn prachtige planten. 

Ze hebben heel erg mooi blad in 

eindeloos veel variaties: van glad tot 

heel fi jn verdeeld, in alle tinten groen. 

Bovendien is de groeiwijze bijzonder 

sierlijk. Veel soorten blijven groen in 

de winter, maar in het voorjaar zijn 

ze misschien wel op hun mooist, als 

de krullen van het nieuwe blad zich 

ontvouwen.

Behalve dat ze mooi zijn, gedragen 

varens zich ook nog eens als ideale tuin-

planten. Er zijn een paar uitzonderingen, 

maar de meeste varens woekeren niet, 

ze blijven netjes op hun plaats. Ze leven 

lang en hebben nauwelijks last van ziek-

ten en plagen. Juist door het ontbreken 

van bloemen kunnen varens een rustpunt 

zijn in de tuin. Voor elk plekje in de tuin 

is wel een geschikte varen te vinden.

De meeste varens zijn bosplanten die 

houden van vochtige schaduw, maar er 

zijn ook soorten die houden van zon en 

droogte. Zo kunnen ze soms een oplos-

sing bieden voor problematische hoekjes 

in de tuin. Varens hebben weinig verzor-

ging nodig. Hoewel er varens zijn voor 

schaduw en zon, willen ze wel graag 

allemaal een beschutte standplaats want 

met hun vaak tere blad houden ze niet 

van veel wind. Bemesten is niet nodig, 

wel hebben ze graag veel humus in de 

grond. Laat gevallen blad liggen en breng 

in de winter wat extra blad aan! 

De eikvaren, Polypodium vulgare, komt 

nog voor in het wild. Hij is te vinden in 

bossen 

en houtwallen, 

waar hij soms in 

bomen of op boom-

stronken groeit, maar ook in 

de duinen. Hij heeft donkergroen, 

diep ingesneden blad en is groen-

blijvend. Dit is een van de varensoor-

ten die uitlopers maakt en is daardoor 

heel geschikt als bodembedekker op 

allerlei moeilijke plekjes. De eikvaren 

wordt ongeveer 25 centimeter hoog.

De tongvaren, Asplenium scolopendrium, 

is de enige varensoort die geen verdeeld 

blad heeft. Het blad is lang, smal en fris 

groen en blijft ook groen in de winter. Er 

zijn veel cultivars met meer of minder 

gegolfde bladranden. Deze varen groeit 

graag in de halfschaduw op een beetje 

kalkrijke, niet te natte grond. Het is 

familie van de steenbreekvaren, het 

varentje met de kleine ronde blaadjes dat 

je vaak op oude muren ziet. Dit varentje 

kan ook goed tegen zon en droogte en is 

leuk voor in een rotstuin.

Alle Polystichums zijn mooie tuinvarens. 

Het zijn wat grotere, sterke, groenblij-

vende varens met een bekervormige 

groeiwijze. Een hele mooie is P. polyblep-

harum, met leerachtig glanzend blad. 

Cultivars van Polystichum setiferum, de 

zachte naaldvaren, verdragen redelijk 

wat droogte en kunnen lastige plekken 

met droge schaduw aantrekkelijk maken.

Blechnum penne-marina en Blechnum 

spicant, de dubbelloofvaren, zijn varens 

voor vochtige, een beetje zure grond. 

Blechnum penne-marina is een laag 

kruipend varentje, dat een mooi tapijtje 

kan vormen. De dubbelloofvaren heeft 

zijn naam niet voor niets gekregen: 

aanvankelijk heeft hij liggend blad, later 

komt het sporendragende blad dat recht 

overeind staat. Beide soorten zijn mooi 

langs de vijver en verdragen ook zon als 

de grond vochtig genoeg is.

Niet alle varens zijn groen. Athyrium 

niponicum‚ Pictum, de Japanse regen-

boogvaren, heeft zilver-

grijs/groen blad met 

paarse nerven, waarbij 

het paars doorloopt tot 

in het blad. Een prachtige 

varen voor een plekje 

in vochtige, lichte 

schaduw. Hij wordt 

ongeveer veertig centimeter hoog. 

Het nieuwe blad van Dryopteris 

erythrosara, de herfst-varen, is bij het 

uitlopen prachtig oranjerood. Uiteindelijk 

kleurt het langzaam naar donkergroen, 

maar gedurende het groeiseizoen blijven 

regelmatig nieuwe mooi gekleurde 

bladeren verschijnen. Sommige blad-

verliezende varens hebben prachtige 

najaarskleuren.

In de tuin kunnen we de grotere varens 

mooi combineren met stevige, groot-

bladige vaste planten.

De kleinere varens passen goed bij lage 

bodembedekkers. Ook grassen en 

vroegbloeiende bolletjes doen het 

goed samen met varens. En 

waarom zouden we niet eens 

een mooie 

groenblijvende 

varen in een pot 

planten in plaats 

van de eeuwige 

hosta?

Varens in 
de tuin!
Varens vormen een buitenbeentje in 

ten. Het zijn prehistorische planten 

van sporen. Door het ontbreken van 

bloemen werden ze lange tijd niet erg 

interessant gevonden voor in de tuin. 

Gelukkig is daar verandering in geko-

men, want het zijn prachtige planten. 

eindeloos veel variaties: van glad tot eindeloos veel variaties: van glad tot 

heel fi jn verdeeld, in alle tinten groen. 

Bovendien is de groeiwijze bijzonder 

sierlijk. Veel soorten blijven groen in 

de winter, maar in het voorjaar zijn 

ze misschien wel op hun mooist, als 

de krullen van het nieuwe blad zich 

bossen 

en houtwallen, en houtwallen, 

waar hij soms in 

bomen of op boom-

stronken groeit, maar ook in 

de duinen. Hij heeft donkergroen, 

diep ingesneden blad en is groen-

blijvend. Dit is een van de varensoor-

ten die uitlopers maakt en is daardoor 

Blechnum penne-marina

kruipend varentje, dat een mooi tapijtje 

kan vormen. De dubbelloofvaren heeft 

zijn naam niet voor niets gekregen: 

aanvankelijk heeft hij liggend blad, later 

komt het sporendragende blad dat recht 

overeind staat. Beide soorten zijn mooi 

langs de vijver en verdragen ook zon als 

de grond vochtig genoeg is.

Niet alle varens zijn groen. 

niponicum‚ Pictumniponicum‚ Pictum, de Japanse regen-, de Japanse regen-

boogvaren, heeft zilver-

grijs/groen blad met 

paarse nerven, waarbij 

het paars doorloopt tot 

in het blad. Een prachtige 

varen voor een plekje 

in vochtige, lichte 
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Tel. 071-5123577
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        drogisterij producten, baby artikelen,

zelfmedicatie medicijnen, vitamine
preparaten, enz. en natuurlijk een 

gratis advies van onze medewerkers.
Kijk ook eens naar onze nieuwste sortering

Biologische producten.

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

onze nieuwe natuurproducten.

Er nog steeds 10% klantenkaart korting is op
onze luxe geuren en huidverzorging, bijv.: 

Armani, Burberry, Chanel, Dior,
Biotherm, Collistar, Juvena enz.

Zie ook ons Facebook voor aanbiedingen.
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Thomas haalt een fl es oranjebitter uit de 

kast: “Die kreeg ik gisteren van Gezinus 

Wolf tijdens de jaarvergadering. Hij 

herinnerde me eraan dat we oranjebitter 

dronken op de goede afl oop van onze 

eerste Koninginnedag en dat ik toen niet 

goed tegen dit drankje kon!”

Gisteren (20 maart 2014) trad Thomas 

af en is hij niet langer voorzitter van de 

wijkvereniging. Thomas: “Alhoewel ik 

nog steeds niet uitgekeken ben op het 

bestuurswerk voor de wijk, leek vijftien 

jaar me een mooi moment, een mooi 

rond getal om te stoppen.” 

Na komende Koningsdag stopt hij 

eveneens als voorzitter van het 

oranjecomité. In 2001 organiseerde 

hij de eerste Koninginnedag met een 

groepje ouders op het schoolplein 

van de oude Lorentzschool aan de 

Oppenheimstraat.“De eerste keer was 

het puur een kinderfeest met spelletjes, 

poppenkast en een theatervoorstelling in 

het buurthuis.”

Plek met historie
Het was een geslaagde Koninginnedag en 

dat gaf aanleiding om het feest het jaar 

erna voort te zetten, maar wel op een 

grotere schaal en op een andere plek. “En 

we kwamen uit bij de plek waar het feest 

ooit werd gevierd: het kruispunt van De 

Laat de Kanterstraat en de Cobetstraat.”  

“Een groep bewoners heeft daar 32 jaar 

lang Koninginnedag gevierd. Dit feest 

kwam voort uit de bevrijdingsfeesten en 

stopte in 1979 omdat de oorspronkelijke 

organisatoren geen opvolgers konden 

vinden.”

Vijftien jaar voorzitter van de wijkvereniging, dertien jaar grote organisator 

van het Koninginnedagfeest… Thomas van Duin – ‘het gezicht van onze wijk’ 

– neemt deze periode afscheid. Tijdens Koningsdag komt zijn witte pak nog 

één keer uit de kast. “Als de dag begint, dan voel ik me trots dat we dit feest 

met z’n allen voor elkaar krijgen.” 

door Margot Lodewijk

Herinneringen aan 
prachtige Oranjefeesten

de wijkkrant   april  2014

> Lees verder op pagina 2.
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Het grote verkiezingsdebat
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Joods weeshuis

Leidse Agglomeratie Bereikbaar

Renovatie Lorentzhof
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4 mei - 19.00 uur 
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Voor voorjaars- en/of najaarssnoei, 
tuinadvies, onderhoud, aanleg, 

renovatie of beplanten van uw tuin.

Bij A.G. Tuinen bent u op het juiste 
adres. Bel of stuur een e-mail voor een 
vrijblijvende afspraak.

A.G. Tuinen
Stieltjesstraat 32
2313 SK Leiden

T   06 - 46124214
W  www.ag-tuinen.nl
E    info@ag-tuinen.nl

5%
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Garage Peter
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- Reparaties

Al meer dan 35 jaar een betrouwbaar en
betaalbaar adres voor alle reparatie
werkzaamheden aan uw auto

Gerestraat 2  / 2311 NW  Leiden  
071-5143050  / 06-17421125



Het Roomburgerpark, het kruispunt 

van de De Laat de Kanterstraat en 

de Cobetstraat, de De Sitterbrug, 

de Lorentzkade en de Van der 

Brandelerkade… Het zijn allemaal 

plekken die door verschillende 

wijkbewoners als favoriet zijn 

aangewezen. Rob Beurse heeft 

deze mooie plekjes de afgelopen 

tijd met zijn camera vastgelegd en 

de bewoners hebben aangegeven 

waarom juist dit plekje voor hen 

favoriet is. In eerdere afl everingen 

van de wijkkrant heeft u een deel 

van deze foto’s al kunnen zien, en 

nu worden ze geëxposeerd in de 

Vredeskerk.

Het is de eerste tentoonstelling voor Rob, 

en deze is feestelijk geopend in de foyer 

van de Vredeskerk op vrijdagmiddag 

22 augustus door oud-bestuursvoorzitter 

Thomas van Duin. Onder het genot van 

een hapje en een drankje kon men de 

dertien foto’s bekijken en de verhalen 

erbij lezen. Foto’s en verhalen van men-

sen van jong tot oud. 

Mensen
De opkomst bij de opening was hoog. 

En er was veel waardering voor de foto’s,  

die de interesse van Rob voor mensen 

goed laten zien. Want het zijn uiteindelijk 

de mensen waar het bij Rob om draait. 

Hij is nieuwsgierig naar hùn favoriete 

plek en hun verhaal over die specifi eke 

plek. En dat maakt deze tentoonstelling 

bijzonder.

Heeft u ook een bijzondere plek in de 

wijk en wilt u daarover vertellen, dan 

kunt u zich opgeven voor de rubriek. 

Neem contact op via 06 51163780 of 

redactie@profburgwijk.nl. Rob hoopt 

over twee jaar opnieuw een aantal foto’s 

te kunnen laten zien in de Vredeskerk. 

De tentoonstelling is nog tot 

24 september te bezichtigen van 

maandag tot en met donderdag van 

20.00 tot 22.00 uur in de foyer van de 

Vredeskerk, hoek Burggravenlaan en 

Van Vollenhovenkade. 

<

Tentoonstelling Rob Beurse

Foto’s ‘Favoriete plek in de 
wijk’ sieren de Vredeskerk

door Marijke Boter

kijk ook eens op www.profburgwijk.nl


