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Regine Scholten woont aan de Van den 

Brandelerkade en ondervond in 2012 

voor haar deur de gevolgen van het 

instellen van de Blauwe Zone: “Ik ben een 

blog over de parkeeroverlast begonnen 

en kwam hierdoor in contact met Thomas 

van Duin, toen voorzitter. Hij vroeg of 

ik bestuurslid wilde worden, met onder 

andere de parkeerproblematiek in mijn 

portefeuille.” 

In de tijd dat zij lid werd, trad juist 

een aantal bestuursleden af. Dus 

naast Regine kwamen er meer nieuwe 

Regine Scholten is de nieuwe voorzitter van het bestuur van onze 

wijkvereniging. Samen met een ‘ververst’ bestuur zet zij zich in voor onze 

wijk, van lastige dossiers tot de vele sociale en culturele activiteiten. 

“We gaan natuurlijk door met deze activiteiten, al veranderen we soms 

wel wat. Zo is dit jaar de traditionele kerstborrel op een andere plek, 

bij de Vredeskerk.” 

door Margot Lodewijk

‘Meer evolutie dan revolutie’

de wijkkrant   december 2014

> Lees verder op pagina 2.
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Gemeenteraad akkoord met 
betaald parkeren

Greentower ’n kopje kleiner

2e Stolperstein in de wijk

Kerstverhaal

Spoorwegonderdoorgang
Kanaalweg

Slim schenken doe je zó

Hoeve Cronesteyn

Wijkgroep Ouderen

De Leidse voedselindustrie

Kerstvieringen in de wijk

bestuursleden bij. Eerst traden Renée 

van Duren en Eddie Lamberts toe. Daarna 

volgden Joop van Pijkeren en Astrid van 

Eerden. Alleen Agnes van Lierop is als 

‘oudgediende’ gebleven.   

Nieuwe voorzitter
Regine: “Thomas had mij al wel gepolst 

of ik hem wilde opvolgen als voorzitter, 

maar als vernieuwd bestuur wilden we 

eerst met elkaar kijken, hoe we het beste 

konden werken...

CHRISTMAS

PARTY
BUURT

ZATERDAG 20 DEC.

VANAF 17.00 uur

Kijk op pag.5



Wat waren we opgetogen na afl oop 

van ons verkiezingsdebat in maart dit 

jaar. We werden gesteund door alle 

partijen in onze opvatting omtrent het 

nieuwbouwplan Oppenheimstraat. De 

rijen werden gesloten. ‘Terug naar de 

tekentafel’ klonk het eensgezind. Applaus! 

Echter hoe wrang is de realiteit. Volgens 

de wethouder die nu de scepter zwaait 

over dit project was het echter gewoon 

verkiezingsretoriek. Met andere woorden: 

loos gebabbel. Hoe leugenachtig kan je 

zijn zonder je waardigheid te verliezen? 

In dit nummer leest u er alles over.

Verder kunt u meer lezen over onder 

meer betaald parkeren, komt er een 

spoorwegonderdoorgang op de Kanaal 

weg, is de Wijkgroep weer goed bezig, 

wordt de Greentower ’n kopje kleiner 

gemaakt en is er, naast nog aandacht 

voor een aantal  andere onderwerpen, de 

aankondiging van onze Buurt Christmas 

Party bij de Vredeskerk op 20 december. 

Los daarvan als baken van zekerheid 

ons door Riekje Renes geschreven 

kerstverhaal voor onder de boom.

Ik wens u veel leesplezier en heel fi jne 

kerstdagen en een gezond en gelukkig 

2015.

Rob Beurse, hoofdredacteur

Redactioneel
‘Leugenachtig’
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Begin november zat ik in de zon, m�  een kop k�   e, achter in mijn tuin. H�  leek 
wel lente. Ik keek naar mijn huis. De rode bakstenen m�  de diepli� ende voegen. 
Welke handen zouden meer dan 75 jaar geleden die stenen hebben g� tapeld, die 
nu al bijna ach� ien jaar mijn thuis vormen? 
Ons huis was nog nieuwbouw, toen Meijer van Kleeff  in 1943 gedeporteerd werd 
door de Duitsers. Hij zou zijn huis aan de Lorentzkade ni�  meer terugzien. Op 
2 november 2014 werd te zijner nagedachtenis een Stolperstein gelegd bij zijn 
voormalige woning. Zijn kleinzoon hield een to� praak, h�  was een ontroerend 
moment. 
Onze wijk hee�  hist orie, m�  donkere kanten, maar ook m�  vele gelukkige 
momenten. Bij toeval bleek een vriendin van mij ons huis in haar studententijd 
vaak te hebben bezocht. H�  werd toen bewoond door een markante dame die 
kamers aan studenten verhuurde. Prachtige en vrolijke anekd� �  heb ik gehoord. 
Door al die verhalen van de voorgaande generati�  is onze wijk doorleefd en hee�  
h�  een ziel. En ook nu gaat dat door. De aanstekelijke lach van een buurmeisje 
verderop, �  een goed g� prek ’s avonds laat op straat m�  een buurvrouw die ook 
de hond nog mo�  uitlaten. Mi¢ chien dat juist  daar de p¤  ie van ons b� tuur 
vandaan komt. 
Waar we zoal mee bezig zijn, le� t u in deze Wijkkrant. Ook gezelligheid vinden 
we heel belangrijk. We nodigen u daarom van harte uit voor de kerstbo§ el op 
zaterdag 20 d  ̈ ember bij de Vredeskerk. U komt toch ook?    <

kijk ook eens op www.profburgwijk.nl

Hiervoor hebben we de tijd genomen 

en op gegeven moment ging het op 

een natuurlijke manier dat ik voorzit-

ter werd. Dat is een beslissing van het 

hele bestuur geweest.” 

“We hebben echt een mooi team, 

inhoudelijk en qua verschillende 

persoonlijkheden. We werken hard 

en we hebben een hoop lol. Er spelen 

best veel inhoudelijke zaken, zoals 

de Greentower, het Bètaplein, de 

nieuwbouw aan de Oppenheimstraat 

en de spoorwegonderdoorgang op 

de Kanaalweg. Hier zijn we meteen 

ingedoken. Elk bestuurslid heeft een 

aantal onderwerpen onder zijn hoede 

genomen, volgt hierover de politieke 

ontwikkelingen en beantwoordt vragen 

van wijkbewoners.”

Andere accenten
En dan zijn er natuurlijk de sociale en 

culturele activiteiten in de wijk, zoals 

Kunst over de vloer, de kerstborrel en 

Koningsdag. “Die leuke dingen willen 

we natuurlijk vooral door laten gaan. 

Joop van Pijkeren wordt bijvoorbeeld 

voortrekker van de organisatie van 

Koningsdag. Tegelijkertijd willen we 

wel accenten anders gaan leggen 

onder het motto ‘meer evolutie dan 

revolutie’.”

Zo vindt de kerstborrel dit jaar niet 

plaats op de Zeemanlaan, maar op de 

stoep van de Vredeskerk. Het bestuur 

heeft hiervoor gekozen, omdat er dan 

binnen geborreld kan worden als het 

regent. “We besteden tijdens de borrel 

aandacht aan twintig jaar wijkver-

eniging en er zijn weer vuurkorven 

en sterretjes voor de kinderen. Het 

gaat natuurlijk zoveel mogelijk om de 

gezelligheid, om elkaar ontmoeten. 

We hopen dan ook dat zoveel mogelijk 

wijkbewoners gaan komen.” 

Meer leden
Want dat vindt Regine belangrijk: zo-

veel mogelijk mensen betrekken bij het 

wel en wee in de wijk. “Nu is er vaak 

een vaste kern van de wijkvereniging 

die je bij bijeenkomsten tegenkomt. 

Ik zou graag zien dat die groep breder 

wordt. En we willen graag meer leden. 

Veel mensen denken dat ze lid zijn om-

dat ze de Wijkkrant ontvangen, maar 

dat is niet het geval. We hebben een 

fl yeractie in gedachten om wijkbewo-

ners te stimuleren lid te worden.” 

Het bestuur denkt verder na over een 

optimale communicatie. “De Wijkkrant 

is natuurlijk een belangrijk bind- en 

informatiemiddel, maar we hopen dat 

steeds meer mensen hun weg weten 

> Vervolg voorpagina

Mijmer ing  � E� deja� s

te vinden naar onze vernieuwde site met 

nieuwe mogelijkheden. Hier kunnen we 

mensen bijvoorbeeld veel sneller infor-

meren via nieuwsberichten.” 

Vraagbaak en achtervang
Tot slot vertelt Regine over het wikken 

en wegen van belangen, want dat 

speelt regelmatig een rol tijdens de 

vergaderingen. Wat is een taak van het 

bestuur? En bij welke onderwerpen laat 

de wijkvereniging het initiatief bij de 

bewoners zelf? 

“Bijvoorbeeld in het geval van de nieuw-

bouw op de Oppenheimstraat. 

We hebben de betrokken omwoners op 

weg geholpen, want het bleek lastig voor 

hen om contact te krijgen met de politiek 

en beleidsmakers. Maar ook zelf volgen 

we dit dossier nauwlettend. ” En dat past 

bij de manier waarop Regine met haar 

bestuur wil werken: betrokken waar 

nodig, maar ook – indien gewenst – het 

initiatief bij de bewoners zelf latend, mét 

het bestuur als vraagbaak en achtervang.

>
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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’

Ook dit jaar sluiten wij graag 

samen met u een mooi jaar 

af onder het genot van een 

lekker glaasje glühwein 

of een heerlijke warme 

chocolademelk. Dat doen we 

graag tijdens de jaarlijkse 

kerstborrel.

Voorheen vond de kerstborrel/

kerstviering altijd plaats op 

de Zeemanlaan, daar waar 

wijkbewoners ooit een eerste 

initiatief voor de kerstviering 

namen. Inmiddels is er een 

nieuwe locatie gekozen: het 

plein voor de Vredeskerk op de 

kruising Burggravenlaan/Van 

Vollenhovenkade.

CHRISTMAS

PARTY
BUURT

WANNEER WAAR TIJD
VANAF

17.00 UUR

ZATERDAG

20 DECEMBER

PLEIN VOOR DE 

VREDESKERK OP 

DE KRUISING BURG-

GRAVENLAAN/VAN 

VOLLENHOVENKADE.

MINI-LAMPIONNEN 
OPTOCHT VOOR KIDS

We hopen u op 
20 d  ̈ ember te zien! 
En neem gezellig 
uw buren mee.

PARTY
TIJD
VANAF

17.00 UUR

De kerstborrel is het moment 

om bij een van de vuurkorven 

even gezellig bij te praten 

met wijkgenoten. Voor de 

kinderen zijn er sterretjes en 

organiseren we dit jaar een mini-

lampionoptocht. De kinderen 

kunnen zelf een lampion 

knutselen en terwijl u geniet van 

uw drankje lopen de kinderen 

onder begeleiding een rondje 

door de wijk.
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door Regine Scholten

Gemeenteraad 
akkoord met 
betaald parkeren

Op donderdag 25 september is het druk tijdens 

de raadscommissievergadering Leefbaarheid en 

Bereikbaarheid. Op de agenda staat het voornemen 

van het college van burgemeester en wethouders 

om in de ‘schilwijken’, de wijken rond het centrum, 

betaald parkeren in te voeren. Parkeren houdt de 

gemoederen fl ink bezig. Er zijn achttien ‘insprekers’ 

(burgers die het woord voeren) uit diverse wijken in 

Leiden. Ook de wijkvereniging heeft ingesproken. 

Onze inspreeknotitie vindt u op onze website 

www.profburgwijk.nl.

De wijkvereniging heeft opnieuw en 

net als de afgelopen jaren betoogd dat 

uitbreiding van de Blauwe Zone tot aan 

natuurlijke grenzen de voorkeur heeft 

boven de invoering van betaald parkeren. 

Het nieuwe college van D66, SP, VVD 

en PvdA heeft echter in zijn beleidsak-

koord van 17 april 2014 afgesproken dat 

betaald parkeren in de schilwijken zal 

worden ingevoerd. En deze coalitie heeft 

27 van de 39 zetels in de gemeenteraad. 

Daarom hebben we evenals vele andere 

insprekers, ook aandacht gevraagd voor 

knelpunten bij de invoering van betaald 

parkeren en onder meer gepleit voor 

een gunstiger bezoekersregeling en een 

goede regeling voor mantelzorgers. 

De raadscommissie Leefbaarheid en 

Bereikbaarheid sprak op 9 oktober 

verder over de plannen. Toen al tekende 

zich een grote meerderheid af voor 

de invoering van betaald parkeren in 

de schilwijken waartoe ook onze wijk 

behoort. Wel werd aandacht gevraagd 

voor tal van onderwerpen die tijdens de 

informatieavonden in de stad en door de 

‘insprekers’ naar voren waren gebracht. 

Ook aandachtspunten die wij als wijkver-

eniging hadden gepresenteerd.

Dit leidde tot in totaal 14 moties ten 

aanzien van de originele plannen van het 

college en de wijzigingen die het college 

al in een brief van 30 september 2014 

had voorgesteld. 

■ Er komt tijdens deze collegeperiode 

geen tariefsverhoging (het blijft dus � 

€ 12,50 per kwartaal).

■ Er wordt gekeken naar een speciale 

regeling voor verenigingen.

■ Bij de aanbesteding zal zo mogelijk 

ook aandacht worden besteed aan het 

uiterlijk van de betaalpalen.

■ Er wordt nader onderzoek gedaan 

naar de tijdsvensters die voor het betaald 

parkeren zullen gelden.

■ Er komt één parkeerzone buiten 

het centrum, in plaats van drie zoals 

in de oorspronkelijke plannen. Dat 

betekent bijvoorbeeld dat een bewoner 

van onze wijk met zijn vergunning 

overal in de ‘schilwijken’ kan parkeren.

■ Er wordt nader gekeken naar de 

werknemersvergunning.

■ Op plaatsen met zogenaamde ‘boven-

wijkse functies’ wordt onderzocht of kort 

parkeren kan worden gefaciliteerd door 

bijvoorbeeld gedurende drie uur voor 

€ 0,10 per uur te parkeren.

■ Er komt een fonds dat aan particu-

lieren een bijdrage kan verstrekken om 

eigen parkeerterreinen af te schermen.

■ Er wordt nader onderzoek gedaan 

naar een regeling voor minima.

■ Er wordt onderzoek gedaan naar 

een goedkopere bezoekerspas (in de 

oorspronkelijke plannen was dat € 2,00 

per 4 uur).

■ De vergunning voor mantelzorgers 

zal € 50,00 per jaar bedragen, in plaats 

van € 84,75 per kwartaal.

■ Over twee jaar wordt bekeken of door 

geringere parkeerdruk er meer ruimte 

kan komen voor spelen en groen.

Belangrijkste wijzigingen
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 16 oktober 2014 heeft de raad het totaal-

plan voor de invoering van betaald parkeren met grote meerderheid goedgekeurd. 

Alleen Leefbaar Leiden en het CDA waren tegen. De veertien ingediende moties zijn 

uitgebreid besproken en bijna allemaal hebben ze de eindstreep gehaald. 

De belangrijkste wijzigingen zijn:

Deze plannen worden uitgewerkt door het college en in december 2014 aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming. 

Wij zullen de plannen nauwgezet volgen en daar waar mogelijk bijsturen. Via onze website www.profburgwijk.nl houden wij u 

tussentijds op de hoogte.   <

 Specialist in 
     familiefoto’s      
    & portretten

  Studioadres: Zoeterwoudseweg 23P - 2321 GM Leiden
www.robbeursefotografi e.nl - telefoon: 06-51163780

      profiel-fotoaktie 

2 personen voor 1 = 50 euro

ROB BEURSE
     FOTOGRAFIE

Wat ziet u graag terug 
op onze website?

Stand van 
zaken 
renovatie 
Lorentzhof

door Anne Kroezen

Het is vandaag 14 november 2014. Ik 

had gehoopt te kunnen schrijven dat de 

renovatie in volle vaart aan de gang was 

gegaan. Helaas is dat nog niet het geval. 

Alle voorbereidingen zijn getroff en en 

iedereen staat in de startblokken, maar 

een bezwaarprocedure heeft roet in het 

eten gegooid. Er is door omwonenden 

een bezwaar ingediend tegen de door de 

gemeente afgegeven bouwvergunning. 

De bezwaarprocedure loopt momenteel 

en ik verwacht daar heel binnenkort 

uitsluitsel over te krijgen. 

Dat heeft er toe geleid dat we het proces 

tijdelijk stil hebben moeten leggen. 

Uiteraard doen we er alles aan om na 

de uitslag van de bezwaarprocedure op 

een zo kort mogelijke termijn alsnog te 

beginnen. Ik ga er dan ook van uit dat 

ik in de volgende wijkkrant een mooie 

foto kan laten publiceren van het werk in 

uitvoering.

Drie maanden geleden is de vernieuwde versie van onze website 

profburgwijk.nl live gegaan. Sinds oktober hebben ruim 980 bezoekers de 

nieuwe website bezocht. Om een vergelijk te maken: de Wijkkrant wordt 

bezorgd op ruim 3700 adressen in onze wijk.

We kunnen ons voorstellen dat u als trou-

we Wijkkrantlezer denkt al het nieuws uit 

de krant te halen en dat u daarom een 

bezoekje aan de website overslaat. Toch 

raden we u aan om er zo nu en dan een 

kijkje te nemen. Dat is namelijk zeer de 

moeite waard, want: 

■ de Wijkkrant komt slechts drie keer 

per jaar uit, maar op onze website voe-

ren we wekelijks updates uit van dossiers 

die op dat moment in onze wijk spelen.

■ Er is gedetailleerde informatie terug 

te vinden over lopende dossiers. Nu 

gaat het met name over Greentower, het 

parkeerbeleid, Oppenheimstraat en de 

spooronderdoorgang.

■ U kunt leuke en interessante infor-

matie lezen over onze geschiedenisrijke 

wijk, zoals bijvoorbeeld artikelen uit de 

reeks buurtherinneringen.

■ En de activiteitenkalender voor het 

jaar 2015 is alweer grotendeels gevuld.

Prikbord
Naast deze informatievoorzieningsfunctie 

kan onze website voor meer doeleinden 

gebruikt worden. Dat hangt natuurlijk 

wel af van de behoefte van u als wijkbe-

woner. 

We ontvangen nog wel eens het verzoek 

of wij berichten kunnen plaatsen in de 

Wijkkrant, die snel gepubliceerd moeten 

worden omdat de nood hoog is of omdat 

het heel actueel onderwerp betreft. 

Bijvoorbeeld dat iemand op zoek is naar 

tijdelijke woonruimte, of iemand die 

ergens de aandacht op wil vestigen. 

We willen voor dit soort verzoeken een 

mogelijkheid creëren op onze website. 

We denken daarbij aan een prikbord. 

Heeft u zo’n verzoek of mededeling? 

Stuur deze dan naar: renee.van.duren@

profburgwijk.nl. Bij voldoende animo 

zullen we het prikbord inrichten. 

Vanzelfsprekend ontvangt u er altijd een

reactie van ons over of wij uw bericht/ 

verzoek kunnen plaatsen. 

Ideeën 
Mocht u nog nieuwe ideeen hebben voor 

onze website, of mist u dingen die u 

graag op onze website terug wilt zien, 

schroom dan niet en stuur een berichtje 

aan: renee.van.duren@profburgwijk.nl  <

door Renée van Duuren
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www.dekinderhaven.nl   info@dekinderhaven.nl   071 -  76 000 56

BIJ ONS WORDT
KINDEROPVANG

IN 2014 GOEDKOPER!

Flexibel
NATUUR

BEWEGEN

Uurtarief 
kinderdagverblijf

€ 6,70

Zwemlessen op 

BSO De Batavieren

inclusief vervoer, 

handdoek en 

zwempakje*

Vertrouwde 

kwaliteit en 

uitmuntende 

GGD-rapporten

Onbeperkt ruildagen en3 weken extra dagen

Opvang is 
all inclusive

Flexibele opvang
Snoezelhoek 
voor baby’s

 Warme maaltijd voor kinderen
om 17.00 uur*

In alle edities van de Wijkkrant van het 

afgelopen jaar heeft u kunnen lezen over 

de ontwikkelingen rond het bouwplan 

Oppenheimstraat tweede fase en de 

aanhoudende inspanningen van om-

wonenden en de wijkvereniging om dit 

bouwplan op onderdelen aan te laten 

passen tot meer reële proporties.

In februari dit jaar kwam uit het grote 

verkiezingsdebat in onze wijk naar voren 

dat ook vrijwel alle politieke fracties in 

de leidse gemeenteraad het plan wilden 

terugsturen naar de tekentafel. Deze 

uitspraken werden tijdens het debat 

gedaan door de aanwezige fractievoor-

zitters en fractievertegenwoordigers. 

Bij het debat waren ook drie van de 

huidige wethouders aanwezig (Roos van 

Gelderen, Robert Strijk en Paul Laudy). 

Kortom: een heldere en niet mis te ver-

stane boodschap, die nu – een klein jaar 

na de verkiezingen – echter lijkt te zijn 

vergeten.

Het mag duidelijk zijn dat we ons hier 

als wijkvereniging niet bij neerleggen. 

Vanaf het begin hebben we aangegeven 

dat het ambitieniveau van de gemeente 

ten aanzien van het bouwplan Oppen-

heimstraat tweede fase (te) hoog is. In 

de brief van de wijkvereniging aan de 

gemeente van 10 oktober 2013 wordt 

voorgesteld om één of twee functies op 

andere locaties te huisvesten. Dit komt 

de kwaliteit van het plan ten goede en 

voorkomt tal van overschrijdingen van 

het bestemmingsplan.

Er is inmiddels – vooral ook door de 

inspanning van een grote groep betrok-

ken omwonenden uit de Oppenheim-

straat, Meijerskade, van Vollenhovekade, 

Moddermanstraat en Burggravenlaan 

– een uitgebreid en objectief dossier 

over dit bouwplan beschikbaar. Hierin 

zijn de vele en forse afwijkingen van 

het bestemmingsplan die dit project 

met zich meebrengt beschreven en zijn 

met name ook de verwachte negatieve 

consequenties van het bouwplan voor 

verkeersveiligheid, groen en leefbaarheid 

in de wijk in kaart gebracht. Wanneer de 

gemeente de plannen ongewijzigd laat 

en overgaat tot publicatie van de (WABO)

vergunningaanvraag biedt dit dossier 

voor omwonenden en wijkvereniging 

een stevig houvast om tot het indienen 

van bezwaar (zienswijzen) over te gaan.

door Eddie Lamberts en Astrid van Eerden

De nieuwe projectwethouder 

Roos van Gelderen wil het 

bouwplan Oppenheimstraat 

ongewijzigd doorzetten omdat 

het ‘om belangrijke functies’ 

gaat. De eerdere toezegging 

van de gemeenteraadsfracties 

dat het plan terug zou gaan 

naar de tekentafel wordt 

door de wethouder afgedaan 

als ‘verkiezingsretoriek’. 

Omwonenden en wijkvereniging 

‘mogen nog wel meedenken over 

de inrichting van de buitenruimte’ 

rond het project. Dit hebben 

omwonenden en wijkvereniging 

te horen gekregen tijdens de 

gesprekken met de wethouder.

  Gemeente wil 
bouwplan 
ongewijzigd 
doorzetten

Bouwplan Oppenheimstraat tweede fase
Het bouwplan in het kort
Het bouwplan aan de Oppenheimstraat 

moet ruimte bieden aan een stapeling 

van maatschappelijke functies. Kinderop-

vang, een extra gymzaal, BSO, peuter-

speelzaal, 27 zorgappartementen en een 

activiteitencentrum. Om deze veelheid 

aan functies onder te brengen in het 

nieuwe gebouw is het nodig om grenzen, 

die het bestemmingsplan Zuidelijke Schil 

voorschrijft, op tal van punten te over-

schrijden. Dit is niet acceptabel en het 

gebouw wordt hierdoor te omvangrijk, 

was de eensluidende conclusie die alle 

omwonenden bij de eerste presentatie 

van het ontwerp in april 2013 trokken en 

die later ook door ook alle politici tijdens 

het verkiezingsdebat werd onderschre-

ven. De afgelopen periode is er echter – 

volledig in tegenspraak met deze reacties 

– een aantal aanpassingen in het ontwerp 

doorgevoerd, waarbij zelfs nog een fors 

bouwvolume en extra raampartijen in de 

linkerzijgevel zijn toegevoegd. 

Andere belangrijke bezwaren die door 

bewoners en de wijkvereniging zijn 

geuit tegen het plan betreff en niet alleen 

het gebouw zelf, maar vooral ook het 

verdwijnen van het groene karakter en 

bedreiging van de leefbaarheid/verkeers-

veiligheid in onze wijk. Ongeveer vijftien 

bomen zouden voor het nieuwbouwplan 

moeten worden gekapt en parkeer-

plaatsen en rijroutes worden aangelegd 

binnen de als ‘Tuin’ bestemde gronden 

aan de Oppenheimstraat- en Burggraven-

laanzijde. Een ander groot punt van zorg 

is het extra verkeer en de gevaarlijk 

kruisende verkeersstromen (tussen voet-

gangers, fi etsers en auto’s) die in en rond 

de Oppenheimstraat ontstaan als gevolg 

van de vele nieuwe functies. Het is een 

feit dat de verschillende onderdelen van 

het plan (zorg, BSO en gymzaal) weer 

extra verkeer aan zullen trekken, terwijl 

de Oppenheimstraat bij het in- en uitgaan 

van de Josephschool (en ook buiten de 

schooltijden door het verkeer dat de 

sportverenigingen aantrekken), 

nu al overbelast is. 

De ‘defi nitieve’ versie van het ontwerp 

en de meest recente informatie met 

betrekking tot de (voorbereiding van) de 

WABO-vergunning aan vraag is in detail 

te bekijken op de gemeentesite. U kunt 

deze raadplegen via http://gemeente.lei-

den.nl/publicaties/vergunningen. Daarbij 

dient u in het vergunningen-invulschema 

het volgende te selecteren: Kies jaar: 

2013; Kies maand: Alle; Kenmerk/zoek-

woord: Oppenheimstraat 4. Hierna kunt 

u op Zoek drukken en dan zal op het 

kaartje onder het vergunningen-invul-

schema een ballontje te zien zijn. Als u 

op dit ballontje drukt komt u bij de gepu-

bliceerde aanvraag (in totaal ca. zeventig 

documenten) terecht.

Proef fi etsparkeren Josephschool
Op verzoek van de gemeente heeft 

de Josephschool begin december een 

week lang een proef gehouden rond het 

‘fi etsparkeren’. Dit om te beoordelen of 

de ca. 250 fi etsen (zie foto) die door de 

kinderen nu nog dagelijks voor het ‘oude’ 

gebouw aan de Oppenheimstraat worden 

geparkeerd (waar na de nieuwbouw geen 

ruimte meer is), kunnen worden gestald 

in de stroken aan de zij- en achterkant 

van de Josephschool (grenzend aan de 

Van Vollenhovekade en Meijerskade). De 

uitkomst van deze proef was bij het ter 

perse gaan van deze wijkkrant nog niet 

bekend, maar zeker is dat er ook bij het 

team van leerkrachten van de Joseph-

school zorgen leven over de eff ecten van 

dit bouwplan voor de (verkeers)veiligheid 

en leefbaarheid rond de school.

Actuele informatie 
Omdat de precieze publicatiedatum van 

de formele ontwerp WABO-vergunning 

door de gemeente nog niet bekend is 

raden we u aan om voor de actuele stand 

van zaken rond dit project regelmatig 

onze website www.profburgwijk.nl/

oppenheimstraat te bekijken. De 

komende tijd zullen we zoveel mogelijk 

ontwikkelingen melden. Daarnaast kan 

de eerder vermelde link naar de 

gemeentesite http://gemeente.leiden.nl/

publicaties/vergunningen worden 

geraadpleegd.   <

‘H�  mag duidelijk 
zijn, dat we ons hier 
als wijkvereniging 
ni�  bij neerle« en’
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De Greentower wordt twaalf meter 

lager dan het oorspronkelijke 

ontwerp en de zijgevel schuift 

enkele meters op, waardoor de toren 

iets verder van onze wijk af komt 

te staan. Dat is het resultaat van de 

van de vele bezwaren tegen het dit 

voorjaar gepubliceerde voorontwerp-

bestemmingsplan, dat de bouw van 

een zeventig meter hoge woontoren 

(de Greentower) naast het ROC 

mogelijk zou maken. 

De Greentower is een multifunctionele 

toren, die ruimte biedt aan woningen, 

onderwijsvoorzieningen en commerciële 

functies. Daarnaast voorziet het bestem-

mingsplan Greentower in bouw van een 

multimodale parkeergarage langs de 

spoordijk. Deze garage biedt enerzijds 

een permanente oplossing voor het parke-

ren van fietsen en brommers bij het ROC 

en Da Vinci College, zodat de stallingen 

op het Bètaplein zelf kunnen verdwij-

nen. Anderzijds voorziet de garage in de 

parkeerbehoefte van de bewoners van de 

Greentower.

Inloop
Op woensdag 5 november hield de ge-

meente een inloopavond over de Green-

tower. Hier was een maquette te zien van 

het nieuwe ontwerp. Naast het verschil 

in hoogte viel op dat de Greentower ook 

een andere uitstraling heeft gekregen. Was 

de toren eerst wit, in het nieuwe ontwerp 

sluit de kleur van de toren beter aan op de 

woningen in onze wijk. 

Deze architectonische verbetering zijn ook 

het resultaat van de ingediende bezwaren.

De wijkvereniging heeft in april van dit 

jaar een uitgebreide inspraakreactie 

ingediend, die ook op onze website 

www.profburgwijk.nl/greentower na 

te lezen is. Het belangrijkste bezwaar 

destijds was dat de Greentower te veel

impact zal hebben op de professoren- en 

burgemeesterswijk, vanwege de ligging 

op korte afstand van de spoordijk en de 

hoogte van zeventig meter. Het nieuwe 

ontwerp is een stuk ‘vriendelijker’ en een 

grote stap in de goede richting. Het feit 

blijft wel dat de Greentower zo’n 

acht meter hoger is dan het hoogste 

punt van het ROC-gebouw aan de 

Lammenschansweg. In een groot 

deel van de Professorenwijk zal de 

toren dus zichtbaar blijven. 

Greentower een kopje kleiner
Een aantal betrokken omwonenden heeft 

het Comité ‘Nee Tegen De Toren’ opgericht 

en voert actie tegen de toren. Op hun 

facebookpagina (‘nee tegen de toren’) 

is veel achtergrondinformatie over het 

project te vinden. 

Vertaling
Het aangepaste bouwplan wordt nu 

vertaald naar een ontwerpbestemmings-

plan dat naar verwachting eind november 

klaar is en begin december ter inzage 

wordt gelegd voor het indienen van ziens-

wijzen. Belanghebbenden die zich niet 

in het aangepaste ontwerp 

kunnen vinden hebben dan 

zes weken de tijd om een 

zienswijze in te dienen.

Ook als u geen inspraak-

reactie op het voorontwerp-

bestemmingsplan heeft ingediend, kunt u 

toch een zienswijze indienen.

Bètaplein
De wijkvereniging heeft sterke aanwij-

zingen dat de gemeente van plan is 

belangrijke wijzigingen door te voeren 

ten opzichte van het (ontwerp)bestem-

mingsplan van het Bètaplein en de 

bijbehorende evenementenregeling. De 

wijzigingen gaan over een flinke afname 

van het maximale aantal toegestane 

bezoekers per evenement. Ook het aantal 

evenementen zal worden teruggebracht. 

Met het ontwerpbestemmingsplan 

Bètaplein, dat het college op 21 januari 

2014 ter inzage heeft gelegd, wordt ten 

eerste beoogd om het doortrekken van 

het Bètaplein naar de Lammenschansweg 

mogelijk te maken (hiervoor moet het be-

drijfspand met de Fordgarage verplaatst 

worden), zodat een groot, stedelijk plein 

ontstaat als ‘poort’ naar het ROC-

Lammenschans en de toekomstige 

studentencampus Yours/ De Leidse 

Schans. Daarnaast wil de gemeente 

op het plein horecaterrassen en 

evenementen (negen keer per jaar) 

toestaan.

De wijkvereniging heeft in contacten 

met de gemeente aangegeven dat zij de 

bezwaren van omwonenden onderschrijft 

en gevraagd om een inperking van het 

aantal jaarlijkse toegestane evenemen-

ten en/of een reductie van de maximum 

toegestane zwaartecategorie/geluidscate-

gorie van deze evenementen. Daarnaast 

is het element van verkeersveiligheid en 

parkeerproblematiek, die ook onze wijk 

zal raken bij grootschalige evenementen 

met veel bezoekers, aan de orde gesteld.

Het ziet er naar uit dat de gemeente heeft 

geluisterd naar de bezwaren van om-

wonenden en de evenementenregeling 

behoorlijk gaat versoberen. We weten 

echter pas definitief of onze aanwijzin-

gen kloppen als de gemeente de beant-

woording van de zienswijzen vrijgeeft. 

In de volgende wijkkrant zullen we naar 

verwachting hierover meer kunnen 

melden.   <

door Eddie Lamberts
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Applaus
Vorig jaar bracht een inwoonster 

van onze wijk onder de pseudoniem 

Joëlle Freriks haar eerste boek 

uit: ‘Het zal hun een Zorg zijn’ met 

verhalen van mensen uit de zorg 

in en rond Leiden. Burgemeester 

Henri Lenferink en de toenmalige 

voorzitter van de wijkvereniging 

Thomas van Duin schreven het 

voorwoord. 

Inmiddels is haar tweede boek 

‘Applaus’ gepubliceerd. Dit boek bevat 

zestien verhalen van en over bekende 

Nederlanders, onder wie André van 

Duin, Piet Paulusma, Rob de Nijs, Natasja 

Froger en de helaas onlangs overleden 

Wubbo Ockels. Het boek kost € 19,95 

en is direct te bestellen bij de bekende 

webwinkels zoals bol.com, Bruna.nl en 

Ako.nl, uitgever freemusketeers.nl en 

natuurlijk de boekhandel.    

door Eddie Lamberts

Het krijgen van een vergunning voor het 

plaatsen van zonnepanelen stuit vooralsnog 

op grote bezwaren in onze als beschermd 

stadsgezicht aangemerkte wijk. Maar er 

gloort licht aan de horizon. Een meerder-

heid van de gemeenteraad heeft onlangs 

een motie aangenomen waarin het college 

wordt gevraagd een wijziging van de Wel-

standsnota voor te bereiden. Die wijziging 

draagt suggesties aan over waar en hoe 

vergunningen voor zonnepanelen en andere 

duurzaamheidsmaatregelen in beschermd 

stadsgezicht in de toekomst vergund kun-

nen gaan worden.

Als het aan D66 en de PvdD ligt dan wordt 

het beleid versoepeld om zonnepanelen in 

onze wijk te plaatsen. Tijdens de raads-

vergadering van 16 oktober jl. hebben 

deze politieke partijen een amendement 

ingediend. Hierin staat dat ook binnen het 

beschermd stadsgezicht het plaatsen van 

zonnepanelen mogelijk zou moeten zijn op 

de voor- en zijdakvlakken. Dit amendement 

heeft het echter niet gehaald. Naast de in-

dieners van het amendement hebben alleen 

de CU en de SP voor gestemd.

Vergunningvrij
Het plaatsen van zonnepanelen is normaal 

gesproken vergunningvrij. Echter er geldt 

een vergunningplicht voor het plaatsen van 

panelen op daken van huizen die zijn aan-

gewezen als monument of als beschermd 

stads- of dorpsgezicht. De Zuidelijke Schil – 

waar de Professoren- en Burgemeesterswijk 

in vallen – is sinds 2011 aangewezen als 

beschermd stadsgezicht. 

Voor het beoordelen van vergunningaanvra-

gen heeft de gemeente een memo opge-

steld genaamd: ‘Zonne-energie in histori-

sche context; richtlijnen voor zonnepanelen 

en -collectoren bij monumenten en binnen 

beschermd stadsgezicht’. Op basis van dit 

beleid verleent de gemeente geen vergun-

ning voor zonnepanelen aan de voorkant 

van huizen die als beschermd stadsgezicht 

zijn aangewezen.

Motie
Nu de gemeenteraad een motie heeft aan-

genomen wordt onderzocht of binnen het 

beschermd stadsgezicht locaties zijn waar 

de cultuurhistorische waarde gering is. Hier 

zou de zichtbare plaatsing van zonnepane-

len aan gebouwen mogelijk wel toegestaan 

kunnen worden. Het beoordelen van de, al 

dan niet, historische waarde is niet eenvou-

dig en per defi nitie subjectief. Om die reden 

verzoekt de raad met de motie het college 

een wijziging van de Leidse Welstandsnota 

voor te bereiden die suggesties aandraagt 

over waar en hoe vergunningen voor zon-

nepanelen en andere duurzaamheidsmaat-

regelen in beschermd stadsgezicht in de 

toekomst vergund kunnen gaan worden.

De wijkvereniging zal de ontwikkelingen 

volgen omtrent de (on)mogelijkheden om in 

onze wijk zonnepanelen te plaatsen. Wan-

neer er nieuwe ontwikkelingen zijn dan zul-

len wij hierover berichten in de Wijkkrant en 

op onze website (www.profburgwijk.nl).   <

Werkzaamheden Burggravenlaan in 2014 en 2015

Momenteel worden op en rondom de 

Burggravenlaan in opdracht van de 

gemeente verschillende (grootschalige ) 

werkzaamheden uitgevoerd. Hoewel de 

gemeente en de betrokken aannemers 

de overlast zoveel mogelijk proberen 

te beperken, ondervinden voetgangers, 

fi etsers en het autoverkeer hiervan veel 

hinder. 

Direct betrokken omwonenden zijn hier-

over al in bewonersbrieven geïnformeerd. 

Een kort chronologisch overzicht van 

de uitgevoerde en nog geplande werk-

zaamheden.

September 2014
■ Werkzaamheden (afdichten) 

transportriolering in de middenberm 

Burggravenlaan.

Oktober/november 2014 
■ Werkzaamheden /onderhoud laag-

spanningskabels onder trottoirs Burg- 

gravenlaan door netbeheerder Liander.

■ Plaatsen van ondergrondse wijkcon-

tainers.

Januari  t/m juni 2015
■ Werkzaamheden/vervanging riolering 

onder rijbaan (alleen even zijde) Burg-

gravenlaan. In januari wordt begonnen bij 

Burggravenlaan 2 en dan wordt richting 

de Vredeskerk gewerkt.

Het gaat hier om ingrijpende en lang-

durige  werkzaamheden die plaatsvinden 

van zijstraat naar zijstraat, zodat het 

verkeer via de andere rijbaan en verkeers-

lichten (hetzij vertraagd) kan doorrijden. 

Alle omwonenden krijgen hierover nog  

een informatiebrief van de gemeente en 

aannemer.

■ Aansluitend wordt de gehele Burg-

gravenlaan en de De Sitterlaan nog van 

een nieuwe asfaltverharding voorzien. 

Voor de deklaag wordt daarbij SMA 

(steenmastiekasfalt) gebruikt, dat is een 

geluidsarme asfaltdeklaag.      <

Beleid 
zonnepanelen 
tegen het licht 
gehouden
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Onze wijk is een Stolperstein 

(struikelsteen) rijker. Zondag 

2 november werd voor huis-

nummer 4 aan de Lorenzkade de 

tweede Stolperstein in onze wijk 

gelegd. Deze struikelstenen dienen 

om aan te geven dat daar een Joodse 

medeburger heeft gewoond die in 

de Tweede Wereldoorlog door de 

Duitsers is gearresteerd en in een 

concentratiekamp werd vermoord.

Het gaat hier om de heer Meijer van 

Kleeff . Hij had het relatieve geluk ge-

trouwd te zijn met een Duitse, Emma 

Bertha Frieda Helmecke. Hij trouwde met 

haar in Berlijn, maar is voor de Kris-

tallnacht in 1938 samen met haar naar 

Nederland gevlucht, naar Leiden. Door 

het gemengde huwelijk wist hij lange tijd 

buiten het gezichtsveld van de Duitsers 

te blijven. Naarmate de strijd echter 

toenam en de pogroms steeds geweld-

dadiger werden, werd ook hij gezocht als 

Nederlandse Jood. 

Gearresteerd
Naarmate de oorlog vorderde, namen 

de inspanningen van de Duitsers ook 

Nederlandse Joden op te pakken toe. 

‘Directe kennissen werden opgepakt en 

afgevoerd. Men had geen weet van ver-

nietigingskampen en dacht aan tewerk-

stelling onder redelijk humane condities. 

Toen de mensen om hem heen werden 

opgepakt heeft hij zich vrijwillig gemeld 

bij de politie om daar te worden gearres-

teerd. Vervolgens is hij op 19 augustus 

1943 om negen uur in de ochtend naar 

de gevangenis in Rotterdam gebracht.

Auschwitz-Birkenau
Verder onderzoek leerde dat de heer Van 

Kleeff  op 15 november 1943 op transport 

is gesteld naar het beruchte concentra-

tiekamp Auschwitz-Birkebau. Hij is daar 

tewerkgesteld en offi  cieel op 31 januari 

1944 overleden. De doodsoorzaak is niet 

duidelijk en het is ook maar de vraag of 

hij echt op de 31ste is overleden. In veel 

gevallen werd er maar wat gedaan om de 

administratie rond te krijgen. Helemaal 

zeker zullen we dit dus nooit weten.

 

Op zoek naar Joods verleden 
Arthur van Kleeff , teammanager uitke-

ren voor UWV op de vestiging Rijswijk , 

wist dat zijn opa Meijer van Kleeff  in de 

Tweede Wereldoorlog om het leven was 

gekomen. Zijn opa was een van de naar 

schatting honderdduizend Nederlandse 

Joden die zijn omgebracht in de concen-

tratiekampen van de Duitsers. 

“Dat verhaal kende ik”, zegt Van Kleeff , 

“maar mijn familie wist niet veel details 

te vertellen. Er werd thuis ook vrijwel 

niet over gesproken. Het is natuurlijk een 

hele ellendige en beladen tijd geweest, 

waaraan men liever niet herinnerd wordt. 

Daarom ben ik in de genealogie van mijn 

familie gedoken en heb ik uitgezocht wat 

er nu precies gebeurd is met mijn opa.”

Arthur is nu bezig al zijn bevindingen in 

een boekwerk te verzamelen. Hoe zijn 

oma het vergaarde kapitaal in de zomen 

van haar bontjas naaide voor zij naar Ne-

derland vluchtte, tot het huidige bezoek 

aan de kerk waar de opa van Arthur zich 

ooit in de biechtstoel verborgen hield 

voor de Duitsers.

Stolpersteine is een project van de 

Duitse kunstenaar Gunter Demnig 

(1947, Berlijn). Hij brengt gedenktekens 

aan op het trottoir voor de huizen van 

mensen die door de nazi’s verdreven, 

gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord 

gedreven zijn. De kunstenaar noemt ze 

Stolpersteine omdat je erover struikelt 

met je hoofd en je hart en je moet buigen 

om de tekst te kunnen lezen

Op de stenen zijn, in een messing plaat-

je, de naam, geboortedatum, deportatie-

datum en plaats en datum van overlijden 

gestanst. De kleine stenen (10 x 10 cm) 

werden lange tijd alle door de kunstenaar 

zelf gemaakt en geplaatst. Genoodzaakt 

door de stormachtige ontwikkeling van 

het project laat hij zich tegenwoordig 

door een bevriende kunstenaar onder-

steunen.

Voor zover mijn informatie gaat zijn er in 

onze wijk in totaal op achttien adressen 

Joodse mensen afgevoerd en vermoord. 

Op de van de Waalsstraat 34 ligt er een 

die herinnert aan Jacob Philipsson, de 

administrateur van het Joodse Weeshuis. 

Ik hoop dat er in onze wijk nog meer van 

deze stenen gaan komen.    <

Tweede Stolperstein in de wijk

door Frans Hoek
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Als enige lid van het gezin De Bruijne, 

is vader Arjen (45) niet nieuw in onze 

wijk. Sterker nog: hij is geboren en 

getogen op de Kernstraat. Als zoon 

van de – voor oudere wijkbewoners 

zeker geen onbekende - huisarts 

Jan de Bruijne. Zijn vrouw Nicole 

Lohle (46) en hun 4 kinderen: Lola 

(14), Bickel (13), Numi (10) en Mack 

(6) wonen sinds december 2013 wel 

voor het eerst in de Profburgwijk, op 

Fruinlaan nr 6. 

De koop vond plaats midden in de crisis-

tijd. Eind 2012 besloten Arjen en Nicole 

op zoek te gaan naar een nieuwe woning. 

Arjen woonde eerst een aantal jaren 

in het centrum en stichtte daarna met 

Nicole een gezinnetje op de Witte Singel. 

Ze woonden er 15 jaar met veel plezier, 

maar het huis had één nadeel: een post-

zegeltuintje. Na enkele huizen bekeken 

te hebben in de binnenstad, zagen ze 

op een zondagmiddag de Fruinlaan op 

internet. Al van de omschrijving raakten 

ze enthousiast. Die avond lieten ze de 

hond uit in de wijk en gluurden door de 

heg. Maar ze waren niet de enige geïnte-

resseerden… Waren huizen in de rest van 

het land niet aan de straatstenen kwijt te 

raken, voor dit huis volgde een bieding 

met gesloten enveloppen. Er waren vele 

kapers op de kust. “Uiteindelijk hebben 

wij het gekregen dankzij onze makelaar 

Ralph Lek en het bod van Nicole!”, vertelt 

Arjen.

Landhuis
In het kadaster staat dit pand omschre-

ven als landhuis. En eigenlijk is dat niet 

overdreven. Een prachtige 2-onder-1-kap 

woning met waarschijnlijk een van de 

grootste tuinen in de wijk. “Bij de koop 

kregen we ook een vergunning overge-

dragen voor de bouw van een tweede 

huis. Aan de kant van de Cobetstraat. 

Want wat bleek: toen dit huis in 1928 in 

opdracht van een toenmalige minister 

werd gebouwd, door architect Rijneveld, 

was het de bedoeling dat er nog een 

tweede woning bijgebouwd zou worden. 

Maar ook toen was het crisis en daarom 

is het er nooit van gekomen.” Voor de 

oorspronkelijk uit Breda afkomstige Nico-

le eindelijk de mogelijkheid haar groene 

vingers tot hun recht te laten komen in 

de enorme tuin. 

“Van mei tot december hebben we een 

speed-verbouwing gedaan”, vertelt Arjen. 

“Voor ons woonde er ook een jong gezin; 

de dochter van de vorige eigenaar, Cees 

Waal, ooit PVDA wethouder, had het huis 

van haar vader gekocht en woonde er 

sinds 2007 met man en kinderen. Dat 

gezin besloot naar Zoetermeer te verhui-

zen…” Nicole vult aan: “Het was dus niet 

zozeer verouderd, al hebben we wel de 

originele stookinstallatie inclusief kolen 

moeten laten verwijderen. Daar hadden 

de vorige bewoners gewoon omheen ge-

bouwd met gipsplaten. Maar we vonden 

het vooral te hokkerig, met veel kleine 

ruimtes en doorgangen. We besloten de 

boel goed open te breken en overal door-

kijkjes te maken.” Arjen: “We hebben het 

samen gedaan, met hulp van een bouw-

technisch tekenaar en aannemer Martijn 

Hageman uit de Ridderstraat.” 

Verrassing
Bij het doorbreken stond hen echter 

een nare verassing te wachten: het huis 

zat vol met asbest. Eerst bleek dat alle 

plafonds moesten worden vervangen 

en toen dat was afgerond konden ze 

opnieuw beginnen: ook de vloeren zaten 

vol asbest. “Het was echt ellendig: dagen-

lang werd hier 24 uur per dag asbest af-

gevoerd. Met veel lawaai. We hebben de 

buren fl esjes wijn en bloemen gegeven, 

maar ze zeiden vooral: “Maak het zo snel 

mogelijk af!”

Inmiddels is het bijna klaar en wonen ze 

er met veel plezier. Arjen ervaart dat de 

wijk weinig veranderd is, “Nog steeds 

spelen de kinderen op straat busjetrap, 

dat vind ik echt super. En onze oud-buur-

man Maarten Biesheuvel komt ook nu 

nog wel eens langs, die leest dan mooie 

verhalen voor van vroeger.”

Ook de kinderen vinden het een fi jn huis. 

Terwijl dochter Lola eerst helemaal niet 

weg wilde van de Witte Singel, is ze nu 

heel tevreden: “Tijdens zo’n verbouwing 

zie je het steeds mooier worden en we 

mochten onze eigen kamers inrichten en 

zo werd het gewoon langzaam maar ze-

ker ons huis. Je groeit ernaar toe.” Dat ze 

nu slechts de straat over hoeft te steken 

naar school en ook hockeyclub Room-

burg om de hoek heeft, helpt natuurlijk 

ook.    <

door Monica Wigman

(Op)nieuw in de wijk
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ullen we dit jaar 

eens sluiten met 

de Kerstdagen?”

“Sluiten, hoe 

kom je erbij, 

het zijn onze 

beste dagen, 

we hebben al 

reserveringen!”

Peter en Erica hadden jaren geleden een 

vervallen boerderij met een schaapskooi 

gekocht aan de rand van het bos. Met 

veel hulp van handige kennissen en 

professionele krachten hadden ze hem 

omgetoverd tot een hotelletje met een 

stijlvol restaurant. In de zomer was De 

Schaapskooi een pannenkoekenhuis 

voor hongerige fietsers en dorstige 

wandelaars. In voor- en najaar verbleven 

er welgestelde gepensioneerden. Daarna 

brak er een lange winterstop aan. Een 

tijd voor inventarisatie en onderhoud. 

Ook een tijd zonder inkomsten. Vooral na 

regenachtige zomers werd schraalhans 

keukenmeester. Erica was toen met het 

idee van een kerstarrangement met een 

Silvesteravond buffet gekomen. Het bleek 

een schot in de roos. Ze boden een lang, 

verfijnd en niet te zwaar diner met onder 

de koffie een kerstverhaal bij de open 

haard. Met name hun ‘open’ tafel, waar 

oudere alleengaanden gezellig aan één 

tafel zaten, was een gat in de markt. Er 

ontstonden vriendschappen voor de rest 

van hun leven. Vaak hadden hun gasten 

kind noch kraai en verkommerden tijdens 

eenzame kerstdagen, juist doordat 

de commercie die als het toppunt van 

familiegezelligheid aanprees. Als ze wel 

familie hadden, voelden ze zich een 

verplicht nummer en niet echt welkom. 

De sfeervolle ambiance - geen bont 

gekleurde versiering en jengelende jingle 

bells - telde voor hen, geld speelde geen 

rol. Met dankbare omhelzingen en tranen 

in hun ogen vertrokken ze. Wat een 

heerlijke kerstviering en jaarwisseling 

hadden ze beleefd. Het werden gouden 

tijden voor de Schaapskooi, die ieder jaar 

weer volgeboekt was.

“Ja, de notaris uit Maastricht, de rectrix 

uit Zwolle en de rechter uit Groningen 

die bij vertrek hun verblijf voor het 

volgende jaar al vastleggen. We doen 

dat toch altijd onder voorbehoud.”                                                                           

“Waarom wil je sluiten, die 

kerstarrangementen waren ooit jouw 

idee.”

“Omdat ik eens een eigen kerstbeleving 

wil hebben en niet wil werken aan die 

van anderen.”

”Krijg je die door samen hier te zijn? 

Voor ons alleen ga ik geen moeite 

doen, hoor. Of wil je weg? Ik ga mijn 

benen niet onder de tafel van collega’s 

schuiven en me ergeren aan hun culinaire 

onvolkomenheden.”

“Het gaat me niet om voedsel maar 

om gevoel. Ik zou iets met ons 

uiteengevallen gezin willen.”

“Gedane zaken nemen ook met Kerstmis 

geen keer. Dat is misplaatste romantiek. 

Ze weten dat er altijd plaats voor hen is 

in onze herberg. Maar ze komen nooit.”

Erica zucht en denkt aan hun in het 

buitenland wonende zonen. Peter jr., de 

beoogde voortzetter van hun zaak, had 

zijn stage voor de hotelschool aan de 

Côte d ‘Azur gedaan en was als Pierre 

met de dochter van de hotelier getrouwd. 

Henk werd na de sportacademie Heinz 

op een skischool in Zermatt. Ze sturen 

af en toe een e-mail met foto’s, bellen 

soms - Skype vinden ze niet nodig - en 

sturen straks de kerstkaart. Schaarse 

levenstekens. Maar van haar oogappel 

Marie-Josefien weten ze helemaal 

niets meer. Het door haar vermelde 

telefoonnummer is afgesloten en ze blijkt 

niet op het opgegeven adres te wonen. 

Mar-Jo, gezakt voor haar eindexamen 

ging een weekend naar een studerende 

schoolvriendin in Amsterdam. Ze bleef 

er met de mededeling dat ze een leuke 

baan en een kamer gevonden had. Waar 

was ze en wat deed ze? Alle drie gingen 

ze ondanks een gelukkige jeugd in het 

bos er na hun puberteit zo snel mogelijk 

vandaan. Het succes van hun bedrijf is 

het echec van hun gezin geworden.

“Wat zit je nu te zuchten, daar komen 

ze niet mee terug, het is zoals het is. 

Ga maar vast een goed verhaal, nieuwe 

muziek en een geschenkje zoeken. En 

stel de advertentie voor de bladen van de 

ouderenbonden op. Na 1 januari sluiten 

we tot het voorjaar en dan kan je naar 

de sneeuw of de zon of naar allebei”, 

reageert Peter nors.

Peter verwerkt hun afwezigheid door 

hard te werken, weet Erica. Het knaagt 

ook aan hem. Er zit niet anders op dan 

meewerken, hetgeen ze op zich niet 

met tegenzin doet. En dus verwelkomt 

ze in de kerstweek oude bekenden en 

nieuwe gasten in de Schaapskooi. Als 

op kerstavond het diner in volle gang 

is, Peter werkt in de keuken en Erica 

loopt met bladen heen en weer, gaat de 

telefoon. Peter sommeert de tijdelijke 

hulpkracht om hem op de luidspreker te 

zetten, ze hebben hun handen vol.

“Dit is de regionale politie Veluwe-Zuid. 

We hebben op het zandpad richting 

de Schaapskooi een oververmoeide, 

onderkoelde, hoogzwangere jonge vrouw 

aangetroffen. Kunnen we haar tijdelijk 

brengen totdat de hulpdiensten paraat 

zijn?” “Daar hebben we absoluut geen 

tijd en gelegenheid voor, alle bedden zijn 

bezet en we zijn druk met het diner voor 

onze gasten”, roept Peter.

“De ambulance is er pas over drie 

kwartier en u bent vlakbij. Het slachtoffer 

kan hier niet blijven, ze moet op zijn 

minst opwarmen.”  “Neem haar dan mee 

naar de politiepost, of brandt de kachel 

daar niet?”

Al opdienende en afruimende hoort Erica 

het gesprek. Het zou Mar-Jo kunnen zijn, 

flitst het door haar heen. Een kletterend 

lawaai verstoort de muziek. Van schrik 

heeft ze het blad met lege glazen laten 

vallen. Ze schreeuwt: “Breng haar direct! 

Peter, ze kan in de trekkershut, daar 

brandt de verwarming al laag tegen het 

vocht, die ga ik onmiddellijk hoger zetten 

en een extra donsdek pakken.” “Dank 

u, we komen eraan en sturen zo snel 

mogelijk de huisarts, de weeën lijken te 

beginnen.” 

“Maar hoe moet het dan met…”, roept 

Peter de weghollende Erica achterna. De 

gasten die flarden van het gesprek en 

de naderende sirene gehoord hebben, 

schieten behulpzaam toe. De rectrix 

ruimt de scherven op. De notaris schenkt 

de wijn. De rechter dient het toetje op. 

Een nieuwe gast serveert de koffie bij 

de brandende haard, waar Erica geen 

kerstverhaal vertelt. Als het vuur bijna 

is opgebrand verschijnt ze met een 

bundel hotellinnen. Op hun verbaasde 

blikken slaat ze teder een punt weg 

en toont stralend een slapende baby. 

Voorzichtig nemen alle gasten hem 

even in hun armen en koesteren het als 

hun eigen kleinkind. Peter komt met 

een wijnkist bekleed met noppenfolie 

en schuimplastic. “Ons kerstkind 

moet toch ook een kribbe hebben.”  

Als hij het vuur oprakelt en alle blije 

gezichten ziet, begrijpt hij wat Erica met 

‘beleving’ bedoelde. Met een arm om 

haar schouders zegt hij: ”Lieve gasten, 

dankzij Erica en jullie medewerking lag 

Bethlehem dit jaar op de Veluwe.”   <

Kerstverhaal
door Riekje Renes

Herberg de 
Schaapskooi
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• Napolitaanse kerststal Monte Casino (Italië).
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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

De gemeente Leiden is van 

plan om op de Kanaalweg een 

spooronderdoorgang te realiseren. 

Dit project moet de verkeersveiligheid 

en doorstroming verbeteren en is 

nodig om de frequentieverdubbeling 

van het treinverkeer tussen Leiden 

en Utrecht mogelijk te maken. 

Geschat wordt dat dit gehele project, 

waarbij ook een gedeelte van de 

Kanaalweg wordt vernieuwd en de 

gehele kruising van Kanaalweg en 

Melchior Treublaan onder handen 

wordt genomen, anderhalf tot twee 

jaar zal duren. De Kanaalweg wordt 

daarbij vanaf de Lorentzkade tot en 

met de spoorwegovergang volledig 

afgesloten voor verkeer. Een project 

met ingrijpende gevolgen voor 

onze wijk.

Begin september woonde het wijkvereni-

gingsbestuur samen met het bestuur van 

de basisscholen St. Joseph en Roomburg 

en hockeyvereniging Roomburg een 

informatiebijeenkomst van de gemeente 

over dit project bij. De gemeente lichtte 

het toe, toonde onderzoekcijfers van het 

verkeer over de Kanaalweg en kwam met 

een aantal omleidingsscenario’s. 

Over de Kanaalweg rijden dagelijks 

gemiddeld 9.000 auto’s, wat voorname-

lijk doorgaand verkeer tussen Leider-

dorp en Voorschoten is. De gemeente 

verwacht dat een groot gedeelte van dit 

verkeer zal worden omgeleid via de route 

A4 – Europaweg. Er zal echter ook een 

gedeelte op een andere manier van het 

Lammenschansplein naar de Hoge Rijn-

dijk (en vice versa) geleid moeten wor-

den, waardoor lokale maatregelen nodig 

zijn, hetgeen grote gevolgen voor onze 

wijk zal hebben. Met name gedurende de 

spits zal er een oplossing moeten komen 

voor het overschot aan verkeer dat zich 

in onze wijk zal begeven.

Zorgen
Als bestuur en als bewoners hebben we 

onze zorgen geuit. We willen voorkomen 

dat het verkeer kriskras door onze wijk 

gaat rijden en we moeten zorgen dat de 

veiligheid van met name het fi etsverkeer 

niet in gevaar komt. Het gebied rondom 

de scholen zal dus wat ons betreft extra 

zorg en aandacht moeten krijgen bij een 

eventuele omleiding.

De gemeente heeft in oktober en novem-

ber twee informatiebijeenkomsten ge-

houden waar de gemeente bewoners uit 

de buurt voor heeft uitgenodigd. Tijdens 

deze bijeenkomsten heeft de gemeente 

het project toegelicht en mogelijke omlei-

dingen en verkeersmaatregelen getoond. 

Circuit
Waar op dit moment aan wordt gedacht 

is de variant waarbij het gemotoriseerd 

verkeer dat van zuid naar noord rijdt, 

wordt omgeleid via de Lammenschans-

weg, Sitterlaan, en via de Lorentzkade 

weer naar de Kanaalweg. De Burggravel-

aan wordt op gezette tijden (’s ochtends 

tussen 7 en 9 uur en ‘s middags tussen 4 

en 6 uur) afgesloten voor gemotoriseerd 

verkeer richting de Hoge Rijndijk. Fiet-

sers en bussen worden uitgezonderd. 

Het verkeer dat van noord naar zuid rijdt 

wordt door middel van verkeersborden 

via de Burggravelaan, Sitterlaan en 

Lammenschans omgeleid. Zo ontstaat 

er als het ware een circuit.

Wij realiseren ons terdege dat gedurende 

dit project de verkeerssituatie in onze 

wijk ernstig zal worden verstoord. En zul-

len we ondanks de te nemen maatregelen 

vermoedelijk niet kunnen voorkomen 

dat veel wijkbewoners en –bezoekers 

aanzienlijke overlast zullen ervaren. 

We houden u op de hoogte van eventuele 

ontwikkelingen via onze website. En via 

de website van de Staatscourant kunt 

u het verkeersbesluit van de gemeente 

Leiden terugvinden in de Staatscourant 

Nr. 30543 (24 oktober 2014) en meer 

gedetailleerde informatie over de voor-

gestelde omleidingen en verkeersmaatre-

gelen.   <

(zie ook onze website: 

www.profburgwijk.nl)

door Joop van Pijkeren

Een project met ingrijpende 
gevolgen voor onze wijk

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

Spoorwegonderdoorgang Kanaalweg
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H�  is voor mij een 
¬ mbolische plek.
Ruimtelijk gezien is het een 

ongewoon groot kruispunt. Een 

pleinkruispunt, met geen enkele 

streep. Je zou verwachten dat 

het hier in ons overgeorgani-

seerde land helemaal misloopt, 

maar het tegendeel is waar. 

Mensen schrikken denk ik van 

de ruimte die ze krijgen, voelen 

zich verantwoordelijk en gaan 

er rustiger van rijden.  Het is 

een weg van klinkers, geen teer, 

omgeven door vele mooie groene 

voortuinen. Het is ook een kruis-

punt waar geen bus komt en 

waar veilig op straat kan worden 

gespeeld. En dat gebeurt dan ook 

heel vaak. 

De ruimte nodigt ook uit tot fees-

ten. Het Koningsfeest wordt hier 

jaarlijks gehouden. 

Door weer en wind is het hier 

een gezellig samenkomen van 

de hele wijk. 

Maar ook vind ik het een plek die 

bij mij past. Het kruispunt van 

wegen, waar ruimte is voor een 

beetje een eigen koers, rekening 

houdend met de ander, het willen 

voorkomen van ongelukken en 

toch verder willen komen. Ik vind 

dat mooi. Hier gebeurt wat, en 

daar houd ik van.

door Rob Beurse

Favoriete plek 
in de wijk van 
Moniek

Laat hem vastleggen door fotograaf 

Rob Beurse. Hij wil graag van die mooie 

plekjes in onze mooie wijk foto’s maken.

Hij combineert zo’n foto 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@robbeursefotografi e.nl 

of 06 - 511 637 80       <

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

de wijkkrant      december 2014
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Kruispunt van de Cob� straat 
m�  de Laat de Kanterstraat.
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Slim schenken doe je zó

Schenken is veel in het nieuws, maar aan schenken 

kunnen haken en ogen zitten. 

Belasting besparen
Voor veel schenkers is belasting besparen een belangrijk 

motief. De wet biedt verschillende mogelijkheden om 

belastingvrij te schenken. Daarnaast verkleint de schenker zijn 

vermogen. Daarmee vermindert hij zijn spaargeld en betaalt 

zelf minder belasting in box 3. En bij zijn overlijden betalen 

zijn erfgenamen erfbelasting over een kleiner vermogen.
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Gesineke is naast schrijver ook ontwik-

kelingspsycholoog en methodiekontwik-

kelaar. ‘Dit boek is ontstaan uit work-

shops voor asielzoekerskinderen’, vertelt 

Gesineke. ‘Zij voelden zich onzeker bij de 

taalles en durfden niet goed in het Neder-

lands te schrijven. Ik ben gedichtjes met 

ze gaan maken om ze te helpen vrij om 

te gaan met taal. En ik wilde graag iets 

doen met het idee van de machine: je 

stopt er aan de ene kant iets in, er komt 

van alles in beweging en aan de andere 

kant komt er iets anders uit. De combi-

natie van die twee dingen leidde tot een 

dichtmachine.’ Later kwam het idee om 

de methode ook voor andere kinderen 

beschikbaar te maken.

Gesineke wil met dit boek laten zien dat 

taal en poëzie vooral leuk zijn. Dus hoopt 

ze dat niet alleen ouders en grootouders 

‘Professor Poem’ met hun kinderen gaan 

lezen, maar ook basisschoolleerkrachten. 

‘De meeste taalmethodes kiezen een 

analytische invalshoek. Maar je kunt ook 

met taal spelen. Als je leert genieten van 

taal zul je ook bij de gewone taalles beter 

presteren. Ik hoop van harte dat scholen 

met Professor Poem gaan dichten, en ik 

ben ook bereid om zelf langs te komen, 

desgewenst in gezelschap van de echte 

professor Poem.’ 

Zelf doen en durven is het belangrijkste. 

Ze geeft alvast wat tips mee: 

‘Begin met het 

spelen met klanken, 

dat kan iedereen. 

Ga maar eens voor 

de wasmachine 

zitten en luister wat 

voor een geluid dat 

maakt. Als je die 

geluiden opschrijft, 

heb je al een 

gedicht.’ 

Gesineke blijft 

boeken schrijven, 

maar niet meer met 

Professor Poem in 

de hoofdrol. Het 

vervolg mogen 

kinderen zelf 

verzinnen, vindt ze. 

Gedichtjes en ideeën 

kunnen ze opsturen 

naar Professor Poem, 

want hij heeft een 

eigen Facebookpagina. Je moet alleen wel 

even vrienden met hem worden.’ 

Wil je vrienden worden met Professor 

Poem, kijk dan op www.facebook.com/

pee.poem. 

Het boek is te koop bij Postkantoorshop 

Van Zelm in de Van ’t Hoff straat, via de 

boekwinkel en in de webwinkel van de 

uitgeverij.   <

Professor Poem en zijn Dichtmasjien, 

uitgeverij Levendig, 

ISBN 978 94 91740 17 6

Professor 
Poem en zijn 
Dichtmasjien

door Marijke Boter

Een poëtische professor en een dichtma-

chine. Dat zijn de belangrijkste ingredi-

enten van het kinderboek van Gesineke 

Veerman, ‘Professor Poem en zijn Dicht-

masjien’.

Het gaat over professor Poem, die het 

liefst in dichtvorm praat. Hij heeft een 

‘dichtmasjien’ uitgevonden, die gedichten 

produceert als je er een paar woorden 

instopt. ‘Tot Poem op een dag bedenkt 

dat er nog iets mist aan de gedichten’, 

vertelt Gesineke. ‘En dat is het geheim. 

Het geheim dat elk gedicht met zich 

meedraagt, dat wat niet verteld wordt, 

maar wat je tussen de regels door leest.’ 

Daarnaast staan er in het boek ook kleine 

opdrachten, zoals: maak een gedichtje 

over een fantasiedier, en: maak je eigen 

mopperdicht. Het is dus niet alleen een 

leesboek, maar ook een doeboek. 

 Maak een    
      hinkeldicht 
          (pag.18)

Schrijf een mini liefdesge-

dichtje van ongeveer negen 

woorden. Zet de woorden 

door elkaar in hinkelvakken. 

Hinkel je zelfgemaakte lief-

desgedichtje.

Mag je niet stoepkrijten? 

Fluister het gedichtje bij je 

moeder in haar oor en vraag 

het daarna nog eens.

Van Vollenhovenkade 20a,
2313 GG  Leiden 
Fysiotherapie 071 - 51 23 111
Sport: 071 - 51 32 005 
Email: info@visserfysio.nl

Meer informatie?
Kijk op de website: www.visserfysio.nl

Gratis*

4 lessen
(*vraag naar de 

voorwaarden)

Gezonder en Fitter worden?
Start dan NU met Sport je Fit!
■ Circuit training onder begeleiding

van fysiotherapeut
■ Afwisselende lessen
■ Fitheidstest bij aanvang
■ In de buurt

Kijk op de website: www.visserfysio.nl

4 lessen

Gezonder en Fitter worden?Gezonder en Fitter worden?Gezonder en Fitter worden?Gezonder en Fitter worden?Gezonder en Fitter worden?
Start dan NU met Sport je Fit!

Schenken aan je kind
Ouders kunnen hun kind jaarlijks ruim 5.000 euro schenken. 

Er zijn ook eenmalige belastingvrijstellingen, zoals de 

schenking van ruim 25.000 euro die een ouder aan een kind 

kan doen dat tussen de 18 en 40 jaar oud is (of een partner 

heeft in die leeftijdscategorie).

En hoewel de gunstige regeling van maximaal 100.000 

euro belastingvrij schenken in 2015 verdwijnt, blijft de 

mogelijkheid bestaan dat ouders hun kinderen extra 

maximaal 26.000 euro schenken ten behoeve van de 

aanschaf of verbouwing van de eigen woning of het afl ossen 

op de hypotheek.

Slim schenken
Slim schenken is niet alleen maar belasting besparen. Een 

schenker wil natuurlijk niet dat er na overlijden ruzie komt 

tussen de erfgenamen omdat de een wel een schenking heeft 

gekregen en de ander niet. U kunt in de akte vastleggen 

dat de begunstigde de schenking later met de erfenis moet 

verrekenen. Een voorschot op de erfenis dus. Maar ook 

aangeven wat er met de schenking moet gebeuren als de 

begunstigde trouwt of overlijdt.  <

Wilt u een advies? Neem contact op met BMS Netwerk 

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

www.bmsnotarissen.nl. 
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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

Een bezoek 
waard 

Hoeve Cronesteyn

door Riekje Renes

Hoeve Cronensteyn ligt aan 

de rand van onze wijk, aan de 

overkant langs ‘het Kanaal’ in 

polderpark Cronensteyn. Het is een 

activiteitencentrum van de Gemiva-

SVG groep. Op vele manieren zet 

deze groep zich in voor mensen met 

een beperking. De Hoeve beschikt 

over een grote tuin met twee kassen, 

verschillende andere werkruimtes, 

een kantine, een winkel en een

boomgaard met kippenhok. 

De hoeve, oorspronkelijk een boerenbedrijf 

met veel opstallen, biedt dagbesteding aan 

mensen met een verstandelijke beperking, 

die zelf aangeven buitenwerkzaamheden 

te willen doen. Er wordt grondig gekeken 

of de aanvragers het werk aankunnen en 

of er plaats is. Er werken momenteel met 

veel plezier 

25 mensen van jong tot oud. Er zijn drie 

begeleiders en veel vrijwilligers, waarvan 

er altijd nieuwe welkom zijn. Alles gebeurt 

onder begeleiding, voor iedere deelnemer 

wordt een plan opgesteld. Met elkaar 

aangepast werk doen met ieder zijn eigen 

bijdrage is het motto. De deelnemers uit de 

woonoorden van Gemiva of andere stich-

tingen worden met een busje gebracht. 

Maar sommigen wonen thuis en komen 

met hun eigen scooter, brommer of fi ets. 

Tussen de middag eten ze hun meege-

brachte lunch met elkaar in een gezellige 

ruimte. Er is ook een buitendienst die bij 

bedrijven en particulieren groenwerkzaam-

heden verricht.

Winter
Als u nu een bezoek brengt op uw wandel- 

of fi etstocht door de het polderpark 

staan de vele bedden voor bloemen en 

groente, onder meer door restaurant 

Dartel afgenomen, er kaal bij. Er bloeiden 

bij mijn bezoek nog enkele dahlia’s. Vanaf 

het voorjaar beginnen ze weer groen en 

kleurrijk te worden. De voorbereidende 

werkzaamheden zijn in volle gang. 

De laatste resten worden gerooid. De 

houtsnipperpaden worden ververst. De 

zaaipotjes worden gestanst om straks in 

de zaaien en later uit te planten. Vol trots 

vertellen mijn rondleiders welk aandeel 

ze er zelf in hebben. In de winter worden 

er openhaardhout pakketten gemaakt. 

De bomen komen uit De Horsten, worden 

in stukken gezaagd en daarna gekloofd 

en verpakt. De machines zijn uitermate 

goed beveiligd. Een pakket kost 2,25 

euro. Nergens goedkoper. Ook worden 

al of niet op bestelling houten meubels 

gemaakt, bijenhotelletjes en plankjes met 

mozaïek versierd. Te koop in het winkeltje, 

rond kerst ook 

kerststukjes en 

kaarsen. 

Zomer
In de zomer kunnen 

bezoekers in de 

bloemenpluktuin 

zelf hun boeket 

samenstellen. En 

in de aardbeien-

pluktuin mogen 

ze hun mandje 

vullen. Geen gebuk, 

want de aardbeien 

groeien in zelf 

getimmerde bakken 

op stahoogte. In de winkel, en ‘s middags 

bij het stalletje aan het fi etspad, kunnen 

bloemen, tuinplanten, kruiden, onbe-

spoten groente, appels en peren uit de 

boomgaard gekocht worden. Het aanbod 

is volgens de natuur in de loop van de 

seizoenen. De winkel is op werkdagen 

geopend van maandag tot en met vrijdag 

van 9.30 tot 15.30 uur. In het weekend is 

er is niemand aanwezig.

Huur
De ruimtes zijn het hele jaar te huur voor 

vieringen. Een rondleiding en/of work-

shops kunnen aangevraagd worden. Met 

de aankopen wordt het werk van de Hoeve 

ondersteund. 

Het adres is: Cronensteyn 1, 

2322 LH Leiden, telefoon 06 - 463 565 83 

en 06 - 460 984 50.   

Ze hebben ook een website: 

www.gemiva-svg.nl/43905/Locaties-

Hoeve_Cronesteijn.html     <

 

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). 

Vanaf half januari 2015 starten wij weer 
met onze nieuwe activiteiten.

Meer weten? Hou onze website in de gaten 
www.dezonneboom.nl

Voor vernieuwing en perspectief
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Wat is 
belangrijk 

voor een 
toekomstige 

woning? 

 

Sinds de eerste week van juni 

organiseren we als Wijkgroep 

Ouderen wekelijks bijeenkomsten 

in het Trigongebouw. Het gebouw 

wordt gebruikt als sportkantine 

van korfbalvereniging Trigon. 

De velden worden mede gebruikt 

voor de buitensportlessen van 

het voortgezet onderwijs. En de 

belangrijkste gebruiker is de BSO 

– de buitenschoolse opvang het 

Kasteel.

De Wijkgroep Ouderen huurt de ruimte 

op donderdagochtenden (en eventuele 

andere ochtenden) van de BSO. We 

maken dan gebruik van de stoelen, 

tafels, banken en bekers die ook door 

de BSO worden gebruikt. Dat geeft ons 

een jong en energiek gevoel!

Hoeveel wijkgenoten komen er op 

een donderdagochtend? Dat wisselt 

sterk, de eerste keren waren we vaak 

met z’n vieren of vijven. In de zomer 

kwamen bij jeu de boules vaak een 

twaalftal goede spelers. Bij lezingen 

en interessante onderwerpen liep het 

aantal belangstellenden op tot dertig 

of veertig. Bij lunches zijn er tien tot 

vijftien gasten. En wilt u ook weten 

hoe oud de bezoekers zijn? Dat is 

niet bekend, daar hebben we het niet 

over, maar er is een trouwe bezoeker 

van 68, en er is een nieuwe bezoeker 

van 91 die wekelijks komt. Vraag het 

programma aan via de wijktelefoon: 

06 - 577 028 00!    <

Aanleiding
Prettig en zelfstandig oud worden in 

onze wijk is de ambitie van velen. 

Mensen blijven lang in onze wijk wonen. 

Maar zijn deze prettige huizen straks 

ook nog geschikt? Bent u bezig met die 

vraag? Wat is voor u belangrijk voor 

een toekomstige woning? De Wijkgroep 

Ouderen voerde in de maand oktober 

een internet-enquête uit naar uw 

woonwensen. Het resultaat: 98 mensen 

met een e-mailadres kregen een enquête 

toegestuurd. Vijftig procent reageerde. 

Wij denken dat we juist de oudste groep 

mensen niet hebben bereikt omdat zij 

vaak niet actief zijn met e-mail. Deze 

resultaten zijn dus niet representatief 

voor de wijk, maar geven wel een 

interessant beeld van de gedachten 

van velen wat betreft wonen. Stof tot 

nadenken!

Wat vindt men? 
Praktisch alle respondenten zijn 

huiseigenaar en momenteel zeer 

tevreden met de eigen woning. Ook 

voor de nabije toekomst maakt men zich 

weinig zorgen. De zorgen lijken vooral te 

gaan over de woonsituatie in een verdere 

toekomst wanneer men ‘echt oud’ 

wordt. Er blijkt interesse te zijn voor een 

overstap van koopwoning naar huren ‘in 

de vrije sector’, mocht het tot verhuizen 

moeten komen. Bijna een kwart van 

de respondenten geeft hieraan de 

voorkeur, voor een ander kwart is ‘huur’ 

even interessant als ‘koop’. Financiële 

aspecten spelen een belangrijke rol 

en de één heeft nu eenmaal meer te 

besteden dan de ander. Conclusies zijn 

daarom moeilijk te trekken.

Er zijn drie nieuwbouwlocaties in 

de wijk: op de korte termijn zijn 

dit appartementen aan de van 

Vollenhovekade, bij de Lorentzschool, 

en woningen in de Du Rieustraat. 

Voor de langere termijn liggen er 

kansen bij de Lammenschansweg 

(locatie Praktijkschool) en aan de 

Zoeterwoudsesingel (de herontwikkeling 

van het gebouw van Ipse de Bruggen 

op Zoeterwoudsesingel 34). Vooral 

deze laatste locatie gooit hoge 

ogen bij de respondenten. Sommige 

projectontwikkelaars staan open 

voor het uitwerken van bouwplannen 

samen met toekomstige kopers, zodat 

meer maatwerk kan ontstaan. Een 

tiental respondenten geeft aan dit een 

interessante mogelijkheid te vinden. 

Conclusies
De meeste mensen wonen nu prima en 

geven aan voorlopig nog geen behoefte 

te hebben aan verhuizen. Planning 

van verhuizing naar een aangepaste 

woning is een lange termijnplanning; 

dat doet een mens niet graag! Als er 

toch verhuisd moet worden, zal een 

aantal eigen woningbezitters willen 

overstappen van kopen naar huren in de 

‘vrije sector’. Nieuwbouw met een mooi 

uitzicht (Zoeterwoudsesingel) scoort 

hoog. Een specifi eke groep mensen 

vindt het interessant om samen met de 

projectontwikkelaar de uitwerking van 

hun voorgenomen (koop)woning vorm 

te geven. 

Hoe verder?
De Wijkgroep overweegt om komend 

voorjaar een informatieve bijeenkomst 

rond wonen te organiseren. Interessante 

onderwerpen voor zo’n bijeenkomst 

zijn: woningaanpassing & techniek, 

ontwikkelingen van nieuwbouw op 

een aantal locaties, en de juridische en 

fi scale aspecten van switchen van kopen 

naar huren. 

Houd de Wijkkrant, de wijkwebsite 

en de nieuwsbrief in de gaten voor 

meer nieuws hierover! Meld u zo nodig 

nog aan bij de Wijkgroep Ouderen! 

Wij houden ons aanbevolen voor uw 

aanvullende suggesties. 

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

Rond de jaarwisseling verschijnt een 

nieuwe druk van het Wijkkompas. 

Opnieuw een  boekwerk vol nuttige 

informatie voor 65+. Alleen pakken 

we de verspreiding dit jaar wat 

anders aan. 

Vorig jaar bezorgden we het aan 

huis bij alle bijna 4000 huishoudens 

in de wijk. Sommigen voelden zich 

daarmee ten onrechte als ‘oud’ 

bestempeld en vonden dat niet leuk! 

En het was ook jammer dat zoveel 

mooi gedrukte boekjes direct in de 

prullenmand belandden. Drukken en 

verspreiden in 4000-voud is duur. 

Te duur! Zelfs nu we dit jaar genieten 

van een mooie subsidie van Fonds 

1818. 

We willen het graag gratis in de 

bus te stoppen bij alle 65+’ers. 

Maar wie zijn dat? Dat weet alleen 

de gemeente Leiden. Privacy 

argumenten maken dat het nog 

steeds niet duidelijk is hoe de 

gemeente behulpzaam kan en wil 

zijn bij het leveren van die adressen. 

Het blijft dus onzeker hoe we 

iedereen bereiken. 

U kunt ook zelf iets doen: laat het 

ons weten als u een nieuw Wijk-

kompas wilt ontvangen en/of op de 

hoogte wilt blijven van de activiteiten 

van de Wijkgroep Ouderen. Geef uw 

e-mailadres, of uw postadres, door.

door Caroline Polderman, Voorzitter Wijkgroep Ouderen

Wijkkompas

Géén leden, alleen belangstellenden.

U kunt uw mailadres of postadres 

opgeven, dan houden we u op de 

hoogte via onze nieuwsbrief. 

U kunt er in dat geval op rekenen dat 

u het nieuwe Wijkkompas ontvangt.

www.profburgwijk.nl/wijkgroepou-

deren

Een enquête over woonwensen 
binnen de Wijkgroep Ouderen

Bijeenkomsten 
in Trigon

Wijkgroep Ouderen

2015
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handel die vooral op export was gericht. 

Het werd een groot bedrijf dat ook een 

eigen blikfabriek omvatte.

De fi rmanten waren gelovige lieden. Zij 

behoorden tot de ‘Afgescheiden Christen 

Gemeente’, die geen kerkgebouw bezat. 

Een deel van de bedrijfsruimte is daarom 

een tijd in gebruik geweest als kapel en 

bewaarschool.

In 1878 werd voor de Firma van 

Nieuwenhuizen een nieuw bedrijfspand 

aan de Morsweg gebouwd. De producten 

werden sindsdien onder onder het merk 

‘Sleutels’ verkocht.

In 1884 nam de fi rma Koster de meel-

fabriek in bedrijf. Acht jaar daarna

werd aan de Middelstegracht nog 

een conservenfabriek gesticht: 

Schoondergang.

Met de nieuwe eeuw werd Leiden een 

fabriek van borstplaatjes rijker. Aan 

de Morsweg begonnen de Gebroeders 

Pel hun fi rma. Kort daarna opende de 

gemeente een openbaar slachthuis. Hier 

was de voedingsindustrie niet blij mee. 

Men was verplicht van het slachthuis 

gebruik te maken, maar de tarieven lagen 

veel hoger, dan waar men het zelf voor 

kon doen.

Veel thuiswerk
Het werk in de conserven werd niet al-

leen in de fabriek verricht, er was ook 

veel thuiswerk. Honderden gezinnen 

werden ingeschakeld voor het schoon-

maken van de groenten. ‘s Morgens 

huurde men een handkar en haalde men 

de groente bij de fabriek op. Veelal voor 

de deur ging moeder met de kinderen de 

boontjes doppen of de groente schoon 

maken. 

Rond vijf uur werd het dagwerk bij de 

fabriek ingeleverd. Hierbij werd heel 

wat afgeruzied, want het werk werd per 

gewicht betaald en men benutte allerlei 

trucjes om dat gewicht zo hoog moge-

lijk te maken. Er werden stiekem stenen 

tussen de groenten gestopt, de groente 

werd drijfnat gemaakt of er werd zand 

tussen gestrooid. De controleurs kenden 

alle trucjes en trapten hier niet in. Ze 

bepaalden het juiste loon, iets wat dik-

wijls met veel geschreeuw en gescheld 

gepaard ging.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog kende 

de conservenindustrie een bloeitijd en 

de crisisjaren kwam men door met het 

maken van prijsafspraken.

De politionele acties in Indië leverden 

na de Tweede Wereldoorlog tijdelijk een 

grote vraag op. Maar na de erkenning 

van Indonesië zakte de markt in.

Bedrijven sluiten
Economisch gezien waren de Leidse 

bedrijven niet sterk. Dat bleek al in het 

jaar 1929 toen de fabriek de Bij over de 

kop ging en het pand werd overgenomen 

door Smit Instrumenten. In 1955 ging 

Tieleman en Dros failliet. 

In dat jaar kwam gaandeweg ook een 

einde aan de positie van Leiden als 

fabrieksstad. Aanvankelijk werden nog 

gastarbeiders uit Marokko aangetrokken, 

maar geleidelijk sloot het ene na het 

andere bedrijf haar poorten. Pel werd 

in 1964 verkocht aan een Amerikaans 

bedrijf: Pet Milk Cy, Hoewel de 

Amerikanen grote verwachtingen van 

de Hollandse markt hadden, bleken de 

resultaten erg tegen te vallen. Na een jaar 

werd de fabriek van Pel geschiedenis. 

Nieuwenhuizen (de Sleutels) was in 

Panningen een nieuwe fabriek begonnen. 

In 1972 werd de Leidse vestiging 

als laatste conservenfabriek van de 

Sleutelstad gesloten. 

Het slachthuis kon het moeilijk bolwer-

ken tegen de moderne exportslachterij-

en. Het bedrijf kon het leven nog rekken 

door schapen voor mohammedaanse 

stadsgenoten te slachten. Maar op de 

langere termijn was dat ook geen oplos-

sing. In 1999 deed het slachthuis voor de 

laatste maal dienst.

Structuurverandering
De stad zou een moeilijke periode 

doormaken Maar in de jaren negentig 

bleek dat zich een belangrijke structuur-

verandering had voltrokken. De ‘echte 

Leidenaar’ was op de terugtocht. Nog 

maar veertig procent van de bevolking 

was geboren in Leiden. Een kwart kwam 

uit het buitenland. Werd de stad ooit 

gekenmerkt door armoede en een laag 

opleidingsniveau, nu behoorde de bevol-

king samen met Utrecht tot de hoogst 

opgeleide van Nederland. Het laagge-

schoolde werk in de industrie had plaats 

gemaakt voor de dienstensector en de 

hightechindustrie.

Het verdwijnen van de industrie leidde 

veelal tot sloop van fabrieksgebouwen. 

Het pand van de Bij maakte in 1950 

plaats voor naoorlogse woningbouw. 

De Sleutels aan de Morsweg ging tegen 

de vlakte. Maar merkwaardig genoeg is 

van een industriestraat als de Middelste-

gracht nog veel te herkennen.

Over het bedrijfsterrein van Tieleman en 

Dros werd de ir. Driesenstraat aangelegd. 

De panden die daardoor niet geraakt 

werden hebben een nieuwe functie ge-

kregen. Het belangrijkste is het Mosterd-

complex dat in 1986 als bedrijfsverza-

melgebouw werd ingericht. Vormgevers 

en bestuurders worstelen nog steeds met 

de meelfabriek van Koster. En in Nieuw 

Leiden is getracht iets van de herinnering 

aan het slachthuis levendig te houden.  <

Literatuur:

• C. Smit, H. Tjalsma: Leids Fabrikaat 1, 2;

• P.J. de Baar: Wonen aan het Galgewater,  

 1988;

• C. Smit: Het Leiden boek, Zwolle 2010;

• J.C.H. Blom cs: Historische canon van 

 Leiden, Leiden 2008;

• G. v.d. Berg, L.de Boer, W.v.’t Veer: 

 Nieuwe Energie, z.j.;

• Oud Leiden Nieuws jrg. 2 nr.1.

door Alfred Dernison

Het bedrijf ontstond rond het einde van 

de Eerste Wereldoorlog. Er werden banket 

en koekjes gebakken. In 1922 werd het 

bedrijf uitgebreid. Een jaar later brak er 

brand uit en werden de activiteiten tijde-

lijk onderbroken. Gelukkig krabbelde het 

bedrijf daarna voor even weer op.

Met de komst van een koekfabriek paste 

onze wijk in de industrieontwikkeling 

van de stad Leiden. Van ouds was het 

een textielstad. Maar in de negentiende 

eeuw werd de werkgelegenheid ver-

breed. Eerst kwam de metaalindustrie, 

in 1835 werd de Grofsmederij aan de 

Zuidsingel opgericht.

Na de metaal kwamen de levensmid-

delen. Een besmettelijke ziekte vormde 

daarvoor de aanleiding. In 1867 heerste 

in Leiden de cholera. Veel mensen 

durfden geen vers voedsel meer te 

gebruiken. Dat trof de plaatselijke le-

vensmiddelenhandel. Bij Neeltje Segaar 

Nieuwenhuizen, die een groentewinkel 

aan Botermarkt had liep de verkoop fl ink 

terug. De banketbakker Hoogstraten, 

die zich verdiept had in het conserveren 

van voedsel, stelde haar voor ingeblikte 

groenten te gaan verkopen. Hij wees 

hierbij op een methode die in het begin 

van de negentiende eeuw was ontwik-

keld. In 1809 had Nicolas Appert een 

door Napoleon uitgeschreven prijsvraag 

gewonnen om groenten langer houdbaar 

te maken. Hij steriliseerde de groenten in 

glazen wekfl essen. Het jaar daarop ver-

beterde Peter Durant de methode door 

de gesteriliseerde conserven te verpak-

ken in blik, dat vervolgens werd dicht 

gesoldeerd.

Neeltje besloot het eens te proberen. Ze 

begon een levensmiddelen veredelings-

bedrijf in een kelder aan de Stille Rijn. 

Haar producten verkocht ze in de winkel 

aan de Botermarkt. Het bedrijf liep goed, 

zelfs zo goed dat Hoogstraten besloot 

ook een conservenfabriek te beginnen.

Goed voorbeeld doet 
goed volgen
Aan de Middelstegracht hadden de 

heren Tieleman en Dros een zeepfabriek. 

Toen bleek dat er met conserven veel te 

verdienen viel, besloten zij ook daarin 

hun toekomst te zoeken. In 1877 lieten 

zij een conservenfabriek bouwen aan de 

Middelstegracht. Ze brachten hun waar 

onder het merk ‘Molen’ in de handel, een 

Koekjesfabriek de Bij in onze wijk

Ooit stond er in onze wijk een 

heuse fabriek. Goed, het was 

geen imposante fabriek, maar 

een koekfabriek. Hij stond ook 

niet midden in de wijk, maar bij 

de rand aan de Roomburgerlaan, 

waar hij nog omringd was door 

weilanden. Het was de koek- en 

banketfabriek de Bij.

De Leidse 
voedingsindustrie
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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

In een rubriek als deze mag de Sint 

Petruskerk natuurlijk niet ontbre-

ken. Als er één gebouw in de wijk 

staat dat van veraf de aandacht 

trekt dan is het wel de Sint Petrus-

kerk, met zijn robuuste bakstenen 

toren. Van kilometers ver is het een 

baken voor de wijkbewoner die om 

welke reden dan ook buiten de stad 

vertoeft. Maar... er is in de loop der 

jaren al veel over deze kerk gepubli-

ceerd. Zoveel, dat ik niet weet wat ik 

er nog aan toe zou moeten voegen. 

Daarom wil ik het hebben over zijn 

voorganger. Om even te kijken ‘waar 

we vandaan komen’, om het zo maar 

eens te zeggen. 

De voorganger van onze Sint Petruskerk 

heeft niet in onze wijk gestaan – sterker 

nog, onze wijk bestond toen nog niet 

eens. Toen de plannen voor de zuidelijke 

stadsuitbreiding op tafel kwamen en de 

eerste straten langzaam vorm kregen 

was er geen ruimte ingepland voor een 

kerk. De ‘Kropholler driehoek’ zou door-

sneden worden met het verlengde van de 

Van ‘t Hoff straat. Maar al spoedig bleek 

de noodzaak voor het bouwen van een 

kerk. In april 1935 werd de eerste steen 

gelegd... 

Kruitschip
De rooms-katholieke Sint Petruskerk 

werd precies een eeuw voor de inwijding 

van de huidige kerk gebouwd aan de 

Langebrug, op de vlakte die was ontstaan 

na de ontploffi  ng aan het Steenschuur 

van het kruitschip in januari 1807. Na de 

Franse tijd werd door het overwegend 

protestante Leiden gedoogd dat andere 

geloofsstromingen hun geloof weer in 

het openbaar mochten belijden. Voor een 

groot aantal katholieken in Leiden was 

dat dus aanleiding een aantal nieuwe 

kerken te bouwen. In 1836 was de bouw 

van de Sint Petruskerk aan de Langebrug 

voltooid. De inzegening van de kerk werd 

verricht door Mgr. Cornelis Ludovicus 

baron van Wijckerslooth. Vrijwel tegelij-

kertijd opende ook de ‘Coeliekerk’ aan 

de Haarlemmerstraat haar deuren (Onze 

Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen, in 

de volksmond ook wel Hartebrugkerk 

genoemd, naar de inmiddels verdwenen 

brug over de Mare). Deze rooms-katholie-

ke kerk vertoont grote gelijkenis met de 

toenmalige Sint Petruskerk aan de Lan-

gebrug. Hier is dan ook in beide gevallen 

de hand van architect Theo Molkenboer 

te herkennen. Molkenboer was in die tijd 

één van dé belangrijkste kerkenbouwers 

in Nederland. Zijn stijl – het neoclassi-

cisme/vroege neogotiek – komt in beide 

kerken sterk naar voren: Ionische zuilen 

met daarboven een tympaan of fronton 

met daarop een spreuk of afbeelding 

die de hoofdingang sieren. Zo sierde de 

beeltenis van Sint Petrus de hoofdingang 

van de Coeliekerk aan de Langebrug, als 

een alziend oog.

Brand
Vanbinnen was de kerk een bonte verza-

meling van aanpassingen en bijbouwsels 

die in de loop der jaren door velerlei 

werkzaamheden waren ontstaan. Een 

van die werkzaamheden, het herstel van 

de koepeltoren, leidde in de nacht van 

25 juli 1933 tot een alles verwoestende 

brand. De overblijfselen van de kerk 

werden gesloopt en met het oog op de 

komende uitbreiding van het zuidelijk 

deel van de stad werd besloten de kerk 

aan de Lammenschansweg (toen nog 

Kamerlingh Onneslaan) te herbouwen. 

Overigens in een totaal andere gedaante. 

Saillant detail is dat op de oude plaats 

een brandweerkazerne werd gebouwd. 

Inmiddels is die ook alweer met de grond 

gelijk gemaakt, maar al de tijd dat deze 

kazerne in gebruik is geweest was de 

oude voorgevel van de kerk – die behou-

den was gebleven – beeldbepalend. Ook 

voor de geplande nieuwbouw (studenten-

huisvesting) zal deze gevel een promi-

nente plaats in blijven nemen.    <

Bronnen:

•  Architectuur en monumentengids Leiden;

•  Erfgoed Leiden en omstreken: 

 www.erfgoedleiden.nl;

•  Leiden, de geschiedenis van een Hollandse  

 stad, deel 3;

•  St. Petruskerk Leiden, de kerk buitenste-

 binnen;

•  Van stadspolder tot beschermd stadsgezicht;

•  Wikipedia.

 Foto’s:

•  Na de brand: Erfgoed Leiden en omstreken:  

 www.erfgoedleiden.nl;

•  Litho: door G.J. Bos, Leids kunstschilder, 

 etser, lithograaf en steendrukker. Erfgoed  

 Leiden en omstreken: www.erfgoedleiden.nl

Sint Petruskerk
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zijn. Een bekend voorbeeld is de muilezel 

die ontstaan is uit de kruising tussen 

een ezel en een paard. Ook de Leyland-

cipres is steriel. Dat bevestigt volgens 

biologen dat de Nootkacipres en de 

Monterycipres verschillende soorten zijn. 

Alle aangeplante Leylandcipressen zijn 

nakomelingen van stekken van de enkele 

bomen die door natuurlijke bestuiving 

in botanische tuinen zijn ontstaan. Een 

naaldboom is een conifeer. Dat woord is 

afgeleid uit het Latijn. ‘Çoni’ verwijst naar 

‘conus’, kegel; ‘feer’ komt van ‘ferre’, dra-

gen. Dat de Leylandcipres een conifeer is, 

een kegeldrager, is in het voorjaar goed 

te zien aan de bomen in het Trigonpark. 

Aan de uiteinden van diverse twijgjes 

zitten dan kleine gele, slechts enkele 

millimeter grote kegeltjes. Daarin zitten 

de mannelijke bloemetjes met stuifmeel. 

Vrouwelijke bloemetjes zijn uiterst klein 

en met de nodige moeite te vinden. In de 

bomen zitten ook volgroeide vrouwelijke 

kegeltjes van ongeveer 1,5 cm groot. 

De kegeltjes van die soort zijn in het 

algemeen groter dan die van de Nootka-

cipres. Dat wordt veroorzaakt door de 

erfelijke invloed van de Monterycipres, 

die vrij grote kegels vormt (Lever, J., 

2002, Bomengids van Amsterdam-Zuid, 

Ginkgo, Leiden). Aangezien de boom ste-

riel is heeft het – ondanks de productie 

van volgroeide kegeltjes – geen zin om 

naar kiemplanten te zoeken. Sommige 

in Nederland ingevoerde bomen leiden 

tot plagen. Dat gaat op voor de gewone 

esdoorn (Acer pseudoplatanus L.), de 

Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina 

Ehrh. (1788)) en de gewone acacia 

(Robinia pseudoacacia L.). Overal vindt 

men kiemplanten van die bomen; ze 

zijn vaak een plaag en verdringen de 

inheemse soorten. Dat gevaar lopen we 

niet met de Leylandcipres.

Kenmerken 
De twijgen van de Leyland en 

Nootkacipres lijken op elkaar, maar er 

zijn duidelijke verschillen die voor een 

leek soms lastig zijn om te zien. Dat 

geldt o.a. voor de schubben. Van beide 

soorten zijn de twijgen vierkantig. 

De twijgen van de Leylandcipres zijn 

lichtgroen tot grijsgroenen vertakken 

in het driedimensionale vlak, die van 

de nootkacipres zijn donkergroen en 

vertakken in het platte vlak. Beide 

soorten bevatten per twijg heel veel 

kleine schubben. Voor de Leylandi telde 

ik 280 schubben op een twijgje van 3,8 x 

1,3 cm. Omdat de schubben zo klein zijn 

en omdat het er zo veel zijn was het voor 

mij onmogelijk 

ze allemaal te 

tekenen. De 

Leylandcipres is 

een snelle groeier 

en wordt daarom 

vaak aangeplant, 

- ook als heg. 

Binnen ongeveer 

15 jaar kan hij 

al 20 meter 

hoog worden 

en uiteindelijk 

zo’n 30 meter 

bereiken. In het openbaar groen van 

Leiden staan 88 exemplaren. 

Veel mensen houden niet van coniferen. 

Dat komt vaak omdat de plaats waar ze 

worden neergezet alles behalve ideaal 

is. De aanplant van de Leylandcipressen 

in het Trigonpark is zo’n voorbeeld. 

Coniferen horen meer te worden 

gewaardeerd. Het is een hele belangrijke 

groep planten. Het zijn enorme 

zuurstofproducenten. Daar komt bij 

dat op het noordelijk halfrond extreem 

veel naaldbomen staan. Het grote aantal 

naaldbomen op de aarde maakt dat hun 

totale zuurstofproductie veel groter dan 

die van de tropische regenwouden.

Lelijke boom? 
De Leylandcipressen in het Trigonpark 

zijn een voorbeeld van de slechte 

aanplant van coniferen. Er bestaan wel 

degelijk mooie exemplaren. De eerste 

ontdekkers van deze soort hebben 

iets in deze boom gezien. Waarom 

zou hij anders verder zijn gekweekt? 

Begin 2014 bezocht ik de vroegere 

Hortus in Wageningen. Daar zag ik een 

supermooi exemplaar! Naarmate ik vaker 

naar het Trigonpark ga begin ik die 

Leylandcipressen ook mooier te vinden! 

<

Lang niet iedereen houdt van coniferen, 

naaldbomen. Dat is ook wel te begrijpen. 

Ga eens kijken bij de Leylandcipressen in 

het Trigonpark. In de uiterste hoek, naast 

nr. 47 van de Zoeterwoudse singel, staan 

drie groepjes van deze boom. Zijn het 

schoonheden? Ik weet het niet, maar ze 

vragen erom een keer in de Wijkkrant te 

worden besproken. 

Afstammeling
Soms horen bomen bij elkaar. In de 

Wijkkrant nr. 57 van december 2013 

schreef ik over de Nootkacipres, 

Xanthocypari Nootkatensis (D. Don) 

Farjon & Harder. Deze soort werd vanaf 

het Canadese eiland Nootka (Britisch 

Columbia) in 1850 in Rusland ingevoerd 

en werd sindsdien verspreid over 

Europa. De Leylandcipres is ontstaan 

uit een kruising van deze boom met de 

Monterycipres, Cupressus macrocarpa 

(Hartw). De Monterycipres heeft een 

ander natuurlijk verspreidingsgebied. 

Deze soort wordt een endeem 

genoemd; dat is een soort waarvan de 

verspreiding beperkt is tot één gebied. 

De Monterycipres groeit van nature 

alleen in Californië. Daar zijn aan de 

kust bij Monterey Court slechts twee 

populaties. Op een oppervlakte van ca. 

200 hectare staan zo’n 20.000 bomen 

(J.E. Eckenwalder, 2009. Conifers of the 

world. Timber Press.). In 1838 

werden zaden van deze boom 

in Rusland ingevoerd. Het woord 

Hartw. achter de soortnaam 

duidt op de Duitse botanicus Karl 

Theodor Hartweg (1812-1871) die 

deze soort in 1846 beschreef. Hij 

zorgde er voor dat er zaden vanuit 

Californië bij de Royal Horticultular 

Society in Londen terecht kwamen. 

Sinds 1838 is de Monterycypres 

over de hele wereld verspreid. Het 

zou mij niet verbazen als er buiten 

Californië veel meer bomen staan dan 

in Californië. 

In botanische tuinen gaan ingevoerde 

soorten, die in hun natuurlijk versprei-

dingsgebied niet met elkaar in contact 

komen, soms met elkaar kruisen. Dat 

gebeurde ook tussen de Nootka- en de 

Monterycipres soorten (zie Eckenwalder). 

De eerste kruising vond plaats rond 1870 

in Rostrevor (Ierland). In 1882 ontdekte 

Christopher John Leyland (1849–1926) in 

de tuin van de historische buitenplaats 

Leighton Hall (Lancashire, Engeland) ook 

zaailingen uit de kruising tussen deze 

twee soorten. Later vond dit proces nog 

enkele keren plaats. Opmerkelijk is dat 

pogingen tot een gecontroleerde bestui-

ving steeds mislukten.

De naam voor de soort die uit de kruising 

ontstond heeft tot veel discussie geleid. 

J. de Koning & J. van den Broek (2000, 

Dendrologie van de lage landen, KNNV) 

noemen hem: x Cuprocyparis Leylandii 

(Dallim & A.B. Jacks) Farjon. De x voor de 

wetenschappelijke namen geeft aan dat 

we met een kruising te maken hebben. 

In onze wijk staan op een aantal plaatsen 

meer soorten naaldbomen die uit een 

kruising zijn ontstaan, bijvoorbeeld in 

het Rosarium tussen de Uhlenbeckkade 

en de Meijerskade. Hieronymus van der 

Linden, één van mijn studenten, formu-

leerde dit gedicht over de Leylandcipres 

voor mij. In dichterswoorden beschreef 

hij het ontstaan van de Leylandcipres. 

Steriele boom
In het algemeen geldt dat nakomelingen 

van verschillende soorten vaak steriel 

Is de L  ̄ landcipr�  een 
mooie boom?

Hieronymus van der Linden, geb. 1987, 
in L  ̄ landcipr� 

Kijk wat staat daar in ’t plantsoen? 
H�  is gro�  en blij�  altijd groen
Ouders uit verschillende culturen 
Toen werden ze elkaars buren 
H�  stuifmeel werd bemind 
Daar was h�  kleine kind
Al werd de familie b� wist ,
een cipr�  is ’t beslist 

world. Timber Press.). In 1838 

werden zaden van deze boom 

in Rusland ingevoerd. Het woord 

duidt op de Duitse botanicus Karl 

Theodor Hartweg (1812-1871) die 

deze soort in 1846 beschreef. Hij 

zorgde er voor dat er zaden vanuit 

Californië bij de Royal Horticultular 

Society in Londen terecht kwamen. 

Sinds 1838 is de Monterycypres 

over de hele wereld verspreid. Het 

zou mij niet verbazen als er buiten 

Californië veel meer bomen staan dan 
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we nooit. Dat moet ongeveer in 1930 ge-

weest zijn. Er waren vier slagerijen hier 

in de buurt, met ieder hun eigen klanten-

kring. Wij waren de katholieke slager.”

Bezorgen
“Op de eerste foto zie je mij (Nozeman 

sr.) met mijn bezorgfi ets, in 1945, ergens 

op de Breestraat.” Het was kort na de 

oorlog, en er was weer vlees. In de 

laatste oorlogsjaren was er zo weinig be-

schikbaar dat de winkel maar een dag in 

de week open was. Dan stond ‘s morgens 

vroeg al een rij voor de deur. “Vader in 

paniek. Op een dag had hij maar 28 kilo 

vlees in huis. Hij vermande zich, ging 

naar buiten en zei: ‘ Mensen, het is niet 

voorhanden!’ 280 gram per gezin, daar 

moest men het mee doen. Mijn vader 

was niet zo handig. Hij had geen illegale 

handeltjes en zo. Geen adresjes, geen 

contacten. Een hele lieve man eigenlijk.”

Bezorgen was tot in de jaren zestig heel 

normaal, er werd meer bezorgd dan er 

klanten in de winkel kwamen. “We be-

zorgden zelfs bij klanten die aan de over-

kant van de straat woonden. Het was een 

heel arbeidsintensief systeem. Voor elke 

bestelling kwam je drie keer bij de klant 

aan huis. Een keer om te ‘horen’ (bestel-

ling op te nemen), dan om te bezorgen, 

en ten slotte met de nota. En dan kon het 

gaan om slechts 300 gram gehakt, geen 

hele pakketten hoor. Het kwitanties lopen 

was het vervelendst. We kwamen expres 

rond etenstijd, als iedereen thuis was. 

Maar veel mensen deden gewoon niet 

open. Of ze zeiden: ‘ik kom het wel in de 

winkel betalen, ik heb alleen 100 gulden. 

Ook kwam het wel voor dat ze open 

deden, vervolgens de deur weer voor je 

neus dichtsloegen en dan terug kwamen 

met het geld, of de mededeling dat er 

niet betaald kon worden. Een klant kan ik 

me nog heel goed herinneren. Stallinga, 

op de Hoge Woerd. Hij woonde boven 

de garage. Ik kwam de trap op om het 

vlees te brengen en daar stond hij in het 

halletje: een koelkast! Zelfs in de slagerij 

hadden we er geen een. We koelden met 

staven ijs; iedere morgen nieuwe, ge-

bracht door een auto van Weijermans.”

“Op een dag, het zal ongeveer in 1955 

geweest zijn, nam mijn vader een heel 

dapper besluit dat een kleine revolutie 

in de buurt betekende. Hij stopte met 

bezorgen. Het vlees kon voortaan alleen 

nog maar in de winkel aangeschaft wor-

den. Om klanten te werven werden in de 

buurt folders bezorgd, zelf gemaakt en 

doorgaans op rijm. Waarom verder lopen, 

als je bij Nozeman kunt kopen? Op mijn 

vijftiende kwam ik ook helpen in de win-

kel. Mijn broers wilden niet, die waren 

te verlegen. Vroeger had je veel lastige 

klanten, hoor. Ze wezen een stukje vlees 

aan en wilde eerst dat lelijke randje eraf 

hebben. En dan mocht je pas wegen.”

Slachthuis
Op de tweede foto staat de vader van de 

heer Nozeman sr. (opa van Ed Nozeman) 

in het slachthuis een koe te bewonderen. 

Op de grond ligt zaagsel om het vocht 

en vet op te vangen. Ook in de slagerij 

lag vroeger zaagsel op de grond. “We 

gingen zeker vier keer per week naar het 

slachthuis, in de Pasteurstraat. Je zocht 

een levende koe uit en de waarde werd 

geschat. Na de slacht keurde je het vlees, 

zodat je wist of er nog wat bij moest 

en of je de waarde juist had ingeschat. 

Iedere slager had een eigen ‘kooi’, met 

elektrische koeling. 

De heer Nozeman sr.: “Vroeger zaten er 

echt slechte dieren bij. Zoals de zoge-

naamde visvarkens uit Katwijk. Doordat 

ze vis te eten kregen smaakte het vlees 

daar ook naar. Het vlees vervoerden 

we gewoon met een transportfi ets. We 

legden er een lakentje overheen, maar 

het stak er aan alle kanten uit. Meestal 

moesten we een paar keer heen en weer 

rijden. Spannend was het als je bij V&D 

omhoog moest fi etsen, want je kon wel 

sturen, maar niet remmen! Voor mijn 

vakdiploma heb ik het slachten moeten 

leren. Ik vond het heel vervelend, daarna 

heb ik het nooit meer gedaan. Het ge-

beurde op een heel klein slachtplaatsje in 

Noordwijk, een schuurtje met de fi etsen 

nog erin. ‘Wil je een koe halen?’, vroegen 

ze aan me. Ik manoeuvreerde me zo dat 

de koe er eerst in ging en ik buiten be-

reik van zijn poten was. Een dier doden 

is niet zo erg, maar het moet wel snel 

gebeuren, zonder dat ze het doorhebben. 

Ik heb het zelfs bij een wesp. Als je die 

slaat moet hij wel meteen dood zijn, an-

ders geef ik hem snel de genadeklap. Het 

is gek misschien maar dan denk ik dat 

zo’n beestje toch gevoel moet hebben.”

Het keuren van levende dieren is ook 

nu nog heel belangrijk. Ed Nozeman 

heeft een vaste boer voor het rundvlees. 

Door de vaste en diervriendelijke manier 

waarop hij met zijn dieren omgaat garan-

deert hij een constante kwaliteit. Ook het 

slachten moet goed gebeuren. Ed maakt 

daarvoor gebruik van een particuliere 

slachter in Meerkerk.

Het geheim
Wat is het geheim van een goedlopende 

zaak, terwijl alle anderen er al lang mee 

gestopt zijn? “Kwaliteit leveren”, zeggen 

ze beide. “De klant is koning”, zegt de 

heer Nozeman sr. “De klant is een ken-

nis”, zegt Nozeman jr. “En er alles aan 

doen om de kwaliteit constant op peil te 

houden.” In de loop van de jaren heeft 

de slagerij vaak met wedstrijden meege-

daan, met goed resultaat. In 1995 kwam 

de klapper van de spareribs: ze werden 

de beste van Nederland. En dit jaar be-

haalden ze het predicaat ‘slager met ster’. 

Slager zijn vinden ze allebei gewoon 

leuk. “Ik ging geen dag met tegenzin”, 

zegt senior. “Ik snap het niet hoor, gek 

eigenlijk. Het werk is redelijk zwaar. Je 

staat de hele dag op je benen en moet 

een strak schema aanhouden, want als je 

‘s ochtends al achter loopt komt het niet 

meer goed. Met kerst is het een gekken-

huis. We maken extreem lange dagen en 

slapen maar een paar uur per nacht. Ons 

record is doorwerken van 6 tot 6, 36 uur 

zonder pauze. Gelukkig heeft Ed tegen-

woordig meer personeel.”

Volgend jaar bestaat de zaak 125 jaar, de 

oudste van Leiden en een van de oudsten 

in Nederland. De eerste voorbereidingen 

voor het feest worden nu al getroff en.  <

Wilt u meedoen aan de rubriek 

buurtherinneringen? Stuur dan een mail naar 

buurtherinneringen@gesineke.nl, of een briefje 

naar de redactie van de wijkkrant.

Waarom verder 
lopen als je bij 

Nozeman kunt kopen?

Sinds een paar maanden wordt 

de wand achter de toonbank van 

slagerij Nozeman opgesierd door 

historische foto’s. Het blijken 

foto’s uit het eigen familiealbum. 

Slager Ed Nozeman nodigt zijn 

vader (slager Nozeman sr.) uit om 

het hele verhaal uit de doeken te 

doen.

Ik word meegenomen naar een klein 

kamertje boven de zaak. “Hier woonden 

we vroeger met de hele familie”, zegt 

de heer Nozeman senior, wiens eigen 

vader en grootvader ook al slager waren. 

“Vader, moeder en zeven kinderen. We 

sliepen allemaal op zolder. De jongens 

aan de ene kant, en de meisjes aan de 

andere. Baden deden we een keer in de 

week in de teil. Om de beurt erin, en bij 

ieder kind deed mijn moeder even een 

keteltje kokend water erbij. Geen pro-

bleem hoor, allemaal. Ik heb altijd goed 

geslapen en nu nog steeds trouwens.” 

Sinds 1890 stond de slagerij op de Ho-

gewoerd, maar zodra de wijk afgebouwd 

was verhuisden we naar het huidige pand 

in de Van ‘t Hoff straat. Het was crisis 

en de huur van het nieuwe pand was 

een stuk lager. “Als ze vroegen waar je 

woonde zei je altijd ‘in de nieuwe buurt’. 

Het woord Professorenwijk gebruikten 

• Nozeman sr. met zijn bezorgfi ets in 1945.

• De heer Nozeman sr. (opa van Ed Nozeman)

staat een koe te bewonderen in het slachthuis.

Van koning tot kennis
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Mr. Albert Otto Ernst graaf van Limburg 

Stirum (Groningen 2 december 1803) 

treedt in oktober 1851 aan als eerste 

burgemeester van Leiden in het nieuwe 

bestel (grondwetsherziening, tijdperk 

Thorbecke). Dat zijn naam niet terug te 

vinden is in onze wijk heeft te maken 

met een eerdere vernoeming elders 

in de stad. Een straat in Leiden-Noord 

was reeds vernoemd naar Leopold van 

Limburg Stirum, staatsman en lid van het 

driemanschap (Van Limburg Stirum, Van 

Hogendorp en Van der Duyn van Maasdam, 

leiders van het eerste uur na de Franse 

bezetting). Om verwarring te voorkomen is 

er dus niet voor gekozen de burgemeester 

te vernoemen. 

‘Onze’ Van Limburg Stirum is raadslid van-

af 1833 en wethouder vanaf 1843. Onder 

zijn leiding is in 1847 de Leidse gasfabriek 

opgericht. Naast zijn burgemeesterschap 

bekleedde hij ook diverse nevenfuncties, 

zoals curator van de Leidse universiteit en 

president curator van de Latijnse School 

(gymnasium). Zijn tijd als burgemeester is 

van korte duur geweest. Reeds na zeven 

jaar overlijdt hij na een kort ziekbed. 

Leiden zat weer zonder burgemeester.

Tieboel Siegenbeek
Een opvolger werd gevonden in de 

52-jarige Daniël Tieboel Siegenbeek, op 

25 februari 1806 geboren als overlevende 

van een tweeling. Daniël bleef enig kind 

van de in hoog aanzien staande professor 

Matthijs Siegenbeek en diens echtgenote 

Geertruida Tieboel. Op latere leeftijd 

heeft Daniël moeders naam in de zijne 

opgenomen. Matthijs Siegenbeek zag in 

zijn slimme zoon een toekomst weggelegd 

als Neerlandicus. Matthijs Siegenbeek was 

hoogleraar theologie en Nederlands aan 

de Universiteit van Leiden. Een belangrijke 

verhandeling van zijn hand over de 

spelling van het Nederlands in 1804 werd 

bepalend voor de officiële schrijfwijze.

De jonge Daniël volgt lessen aan de 

Latijnse School waarna hij in 1822 zijn 

studie begint aan de Leidse universiteit. 

Aanvankelijk met de bedoeling letteren 

te gaan studeren. Het is waarschijnlijk 

toch niet de juiste keuze, aangezien 

hij deze cursus inruilt voor een studie 

in de rechten. Dat alle inzet niet voor 

niets is geweest blijkt uit het behalen 

van het doctoraat in de bespiegelende 

wijsbegeerte (filosofie) en letteren en in 

het Romeins en hedendaags recht. Op 

13 december 1828 verdedigt hij zijn 

academisch proefschrift. Een loopbaan in 

de advocatuur ligt voor hem open, ware 

het niet dat hij – benoemd tot 2e luitenant 

bij de schutterij – dienst moet doen in de 

zuidelijke streken tijdens de Belgische 

Opstand. Daniëls ouders zien met angst 

en beven hun enige kind vertrekken. Maar 

hij komt ongeschonden in Leiden terug, 

behangen met het ridderkruis voor moed, 

beleid en trouw. 

In 1833 huwt hij Elisabeth van Heukelom, 

dochter van een niet onverdienstelijk 

lakenfabrikant. Jan van Heukelom was chef 

van de firma F. Lelyveld & Co. Daarnaast 

zat hij in de Leidse gemeenteraad en had 

hij een dikke vinger in de pap van de 

Kamer van Koophandel te Leiden.

Burgemeester
In 1835 treedt Tieboel Siegenbeek toe tot 

het Openbaar Ministerie, een opdracht 

die hem bijna een kwart eeuw op het 

lijf geschreven is. Vanaf 1851 is Tieboel 

Siegenbeek lid van de Leidse raad. Hij 

heeft geen politieke kleur of het moet 

liberaal zijn. In elk geval werd zijn kunnen 

op de juiste waarde geschat en blijkt hij 

dé kandidaat te zijn om Van Limburg 

Stirum op te volgen als burgemeester 

van Leiden. In november 1858 mag hij 

het hoogste Leidse pluche bestijgen. 

Uiteindelijk blijkt ook zijn taak als 

burgemeester van relatief korte duur te 

zijn. Ruim zeven jaren heeft hij Leiden 

mogen besturen totdat hij op 11 januari 

1866 na een lange slepende ziekte het 

leven laat. Zijn stoffelijk overschot werd 

met een eenvoudige ceremonie aan de 

aarde toevertrouwd, in het familiegraf op 

begraafplaats Groenesteeg. Eén van zijn 

grootste verdiensten voor de stad onder 

zijn voorzitterschap is de oprichting van 

de HBS met 5-jarige cursus. Daarnaast 

heeft hij, wars van zelfingenomenheid, 

zijn taak als burgemeester op uitmuntende 

wijze uitgevoerd. Geliefd bij zijn 

stedelingen.    <

Daniël Tieboel Siegenbeek
In deze rubriek wordt een 

burgemeester, naar wie 

een straat is vernoemd, 

uitgelicht. Deze keer is 

het Tieboel Siegenbeek 

(ambtsperiode 15-11-1858 

tot 11-1-1866). 

Bronnen:

• Het Leidsche Pluche;

• Leids jaarboeken 1965 (Dr. J. P. Duyverman -   

 Historische vereniging Oud Leiden);

• Levenschets van Mr. Daniël Tieboel 

 Siegenbeek (door J. de Wal - Jaarboek van de  

 mij der Nederlandse Letterkunde 1866);

• Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek  

 (P.C. Molhuysen/P.J. Blok);

• Wikipedia.
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Bij ‘kleur’ in de tuin denk je natuurlijk 

het eerst aan bloemen. Daarna 

misschien nog aan afwijkend 

gekleurd blad, grijs, rood, geel, of 

aan de herfstkleuren van heesters 

en bomen. Maar na de bloei kunnen 

bessen, bottels en appeltjes ook nog 

kleur geven aan de tuin. De vogels 

zijn er blij mee, dus een reden te 

meer om eens aandacht te schenken 

aan planten met mooie vruchten. 

Sierappels en lijsterbessen zijn leuke 

bomen voor kleine tuinen. Na de uitbun-

dige bloei in het voorjaar genieten we in 

de herfst van kleurige appeltjes en bes-

sen. Van beide bomen zijn veel soorten 

in omloop, met verschillend gekleurde 

vruchten. Sommige lijsterbessen, zoals 

Sorbus sargentiana, hebben ook nog 

eens schitterende herfstkleuren. En, de 

boom heeft zijn naam niet voor niets 

gekregen, lijsters komen graag op de 

bessen af, net als spreeuwen. 

Cornus mas, de gele kornoelje, is een 

grote heester of klein boompje dat al 

begint te bloeien in februari met subtiel 

gele bloemen. Later komen de vrij grote 

rode bessen. Om zo te eten zijn ze niet 

erg lekker, maar je kunt er goed jam 

van maken. De soorten ’Golden Glory’ 

en ’Jolico’ zijn speciale vruchtrassen. De 

kornoelje kent wel beurtjaren, dus het 

ene jaar zal er veel oogst zijn, het andere 

jaar weinig. 

De ouderwetse vuurdoorn kennen we 

natuurlijk allemaal. Meestal zien we hem 

stijfjes tegen een gevel aangeplakt, of als 

haag, maar hij is eigenlijk veel mooier 

als vrijstaande heester. Meestal hebben 

ze rode of oranje bessen, maar er is ook 

een soort met gele bessen. Merels zijn er 

gek op. 

Een aardig klein blijvend heestertje is de 

appelbes, Aronia melanocarpa. In het 

voorjaar bloeit hij met een soort kleine 

appelbloesem, waarna hij glanzend 

zwarte bessen krijgt. Het blad verkleurt 

mooi, maar valt wel vroeg af. Het struikje 

kan in zon of lichte schaduw staan en 

wordt ongeveer een meter hoog. Aronia 

arbutifolia wordt twee keer zo groot, met 

rode bessen. De vruchten zijn eetbaar, 

maar niet heel smakelijk. Ze zijn wel 

goed om te verwerken in jam omdat ze 

veel pectine bevatten. 

Callicarpa is een wat saaie struik, tot hij 

in de herfst ineens vol zit met trossen 

paarse besjes. De struik wordt wel twee 

meter hoog maar blijft smal omdat de 

takken recht omhoog groeien. Op een 

zonnig plekje tussen andere, mooiere, 

heesters is hij goed bruikbaar. Voluit heet 

hij Callicarpa bodinieri var. giraldi. De 

cultivar ‚Profusion’ draagt veel vruchten. 

Vogels vinden de bessen niet echt lekker, 

dus ze blijven lang aan de struik zitten, 

tot er geen andere bessen meer te 

vinden zijn. 

Veel rozen geven prachtige bottels, voor-

al de wilde, eenmalig bloeiende soorten. 

Rozenbottels worden graag gegeten 

door groenlingen. De allermooiste bot-

tels zijn van Rosa moyesii, een vrij grote 

struik met dieprode enkele bloemen. De 

bottels zijn groot, oranje en fl esvormig. 

De bottels van Rosa glauca verkleuren 

van onopvallend paarsbruin naar rood. 

Deze roos bloeit met enkele roze met 

witte bloemen en is met zijn bijzondere 

grijskleurige blad het hele seizoen mooi. 

Botanische klimrozen hebben veel kleine 

bloemen in trossen en later dus ook 

trossen met kleine botteltjes. Een mooie 

niet al te wild groeiende roos is‚ Frances 

E. Lester’. 

De meeste besdragers vinden we onder 

de heesters, maar er zijn ook een paar 

vaste planten met mooie vruchten. De 

bloemen van Iris foetidissima, stinkende 

lis, zijn niet heel bijzonder, 

maar in het najaar barsten de 

zaaddozen open en komen de 

fel oranje bessen te voorschijn. 

Het zwaardvormige blad blijft 

groen in de winter. De plant 

doet het ook nog goed op droge 

schaduwplekjes. 

Een andere schaduwplant is de 

aronskelk. Het groene, soms mooi 

wit dooraderde, blad is in de 

winter duidelijk aanwezig, maar 

verdwijnt na de bloei. Meestal ben 

je het bestaan van de plant alweer 

vergeten als je ineens de stengels 

met trossen oranje bessen vindt. 

Actaea, het Christoff elkruid, is ook 

al een schaduwplant. Hij heeft mooi 

blad, en witte, niet erg bijzondere 

bloemen, maar in het najaar vallen 

de bessen des te meer op. Actaea 

pachypoda komt oorspronkelijk 

uit Noord-Amerika en wordt daar‚ 

Doll’s Eyes’ genoemd. De ronde 

witte bessen hebben een zwart 

puntje waardoor ze inderdaad een 

beetje op poppenogen lijken. De 

bessen zitten aan dieprode stengels 

van wel een meter hoog. Actaea 

rubra heeft rode bessen. Pas wel 

op met kinderen, want de bessen 

zijn giftig!   <
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Regine Scholten woont aan de Van den 

Brandelerkade en ondervond in 2012 

voor haar deur de gevolgen van het 

instellen van de Blauwe Zone: “Ik ben een 

blog over de parkeeroverlast begonnen 

en kwam hierdoor in contact met Thomas 

van Duin, toen voorzitter. Hij vroeg of 

ik bestuurslid wilde worden, met onder 

andere de parkeerproblematiek in mijn 

portefeuille.” 

In de tijd dat zij lid werd, trad juist 

een aantal bestuursleden af. Dus 

naast Regine kwamen er meer nieuwe 

Regine Scholten is de nieuwe voorzitter van het bestuur van onze 

wijkvereniging. Samen met een ‘ververst’ bestuur zet zij zich in voor onze 

wijk, van lastige dossiers tot de vele sociale en culturele activiteiten. 

“We gaan natuurlijk door met deze activiteiten, al veranderen we soms 

wel wat. Zo is dit jaar de traditionele kerstborrel op een andere plek, 

bij de Vredeskerk.” 

door Margot Lodewijk

‘Meer evolutie dan revolutie’

de wijkkrant   december 2014

> Lees verder op pagina 2.

Interview met 
Regine Scholten, 
nieuwe voorzitter 
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Gemeenteraad akkoord met 
betaald parkeren

Greentower ’n kopje kleiner

2e Stolperstein in de wijk

Kerstverhaal

Spoorwegonderdoorgang
Kanaalweg

Slim schenken doe je zó

Hoeve Cronesteyn

Wijkgroep Ouderen

De Leidse voedselinsustrie

Kerstvieringen in de wijk

bestuursleden bij. Eerst traden Renée 

van Duren en Eddie Lamberts toe. Daarna 

volgden Joop van Pijkeren en Astrid van 

Eerden. Alleen Agnes van Lierop is als 

‘oudgediende’ gebleven.   

Nieuwe voorzitter
Regine: “Thomas had mij al wel gepolst 

of ik hem wilde opvolgen als voorzitter, 

maar als vernieuwd bestuur wilden we 

eerst met elkaar kijken, hoe we het beste 

konden werken...

CHRISTMAS

PARTY
BUURT

ZATERDAG 20 DEC.

VANAF 17.00 uur

Kijk op pag.5

UW WIJKHOVENIER
Professoren- en Burgemeesterswijk

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

Voor tariefberekeningen:
www.taxicentrale-eltax.nl

Gijs de Kok, RE/MAX Makelaarsgilde Leiden     

T +31(0)71-5162372 | E gijsdekok@remax.nl | www.remax.nl/gijsdekok

De wijkmakelaar van 
de Professorenwijk en de 
Burgemeesterswijk 

5%
korting

10%
korting

bij volledige aanleg 
of renovatie van 

       uw tuin 

op het 
maandelijks 
onderhoud 
van uw tuin

Garage Peter
- Apk
- Onderhoud
- 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
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Kerst in de St. Petruskerk

Kerst in de 
Oud Katholieke Kerk

Kerst in de Vredeskerk

WOENSDAG 24 DECEMBER   

19.00 uur 

Kinderkerstviering

Het kerstverhaal wordt verteld, gespeeld, 

met medewerking van het kinderkoor.

22.00 uur 

Eucharistieviering   

met medewerking van de Cantorij

DONDERDAG 25 DECEMBER   

09.30 uur 

Eucharistieviering      

met medewerking van het 

St-Petrusprojectkoor.

12.00 uur

Kindjewiegen      

bij de Kerststal.

WOENSDAG 31 DECEMBER   

17.00 uur 

Woord en Gebedsdienst met samenzang

ZATERDAG 20 DECEMBER  

15.30 - 17.00 uur 

Kerstzang voor jong en oud 

Bekende kerstliedjes worden afgewisseld met 

een kerstvertelling. Na afl oop is er warme 

chocomel, en ander warms en lekkers.

WOENSDAG 24 DECEMBER   

21.45 uur 

Traditionele kerstnachtmis,    

vooraf gegaan door samenzang. Na afl oop is 

iedereen welkom in de gemeentekamer voor 

een glas glühwein. Celebrant: Paul Brommet.

DONDERDAG 25 DECEMBER   

10.30 uur 

Kerstdienst met een poppenspel.     

Alle kinderen, ouders en buurtgenoten zijn 

welkom. Na afl oop is er koffi  e, thee en 

limonade met wat lekkers. Celebrant: 

Paul Brommet.

WOENSDAG 24 DECEMBER 

16.00 uur - 17.00 uur 

Kinderkerstfeest

Dit feest is voor jonge kinderen en hun 

(groot-)ouders. We zingen samen bekende 

kerstliedjes, er is een spel en de kinderen 

kunnen in de kerststal naar het kindje Jezus 

kijken!

18.00 uur 

Kerstavond - broodmaaltijd 

Opgave: tel. 5227006

 

20.00 uur 

De Herders bij de kribbe’  

Traditionele kerstavonddienst waarin de 

herders uit het kerstevangelie centraal 

staan in samenzang, orgelspel en 

verkondiging.

DONDERDAG 25 DECEMBER 

10.00 uur 

Kerstmorgen

Dienst voor jong en oud, waarin de verkon-

diging is afgestemd op jongeren. Muzikale 

medewerking: gospel-rock formatie Daw-

wagiem o.l.v. Tim Hermsen. Voorganger: 

dominee René Venema.

ZONDAG 28 DECEMBER 

10.00 uur 

Dienst - met als voorganger: 

Henk Boter.

ZONDAG 4 JANUARI 

10.00 uur 

Cantatedienst 

In deze dienst wordt de cantate ‘Ihr Völker, 

hört’ van Georg Philipp Telemann uitge-

voerd, die hij in 1725 voor Driekoningen 

heeft geschreven. Het is een zogeheten so-

locantate, in dit geval voor mezzo-sopraan. 

Solist is Francisca Dukel. Zij wordt begeleid 

door een instrumentaal ensemble van het 

conservatorium in Den Haag. 

Ker st Vīerīng � 
ZONDAG 21 DECEMBER   

16.00 uur 

Kerstsamenzang

De traditionele kerstliederen komen 

ruimschoots aan bod.

Het Petruskoor en Kinderkoor geven 

hieraan hun medewerking onder 

leiding van dirigent Coen Huisman. 

Dit jaar is de deurcollecte bestemd 

voor de leniging van individuele 

noden door de Inter Parochiële Caritas 

Instelling IPCI. Een vertegenwoordiger 

van de IPCI geeft een toelichting op 

het moment, dat is aangegeven in het 

programma.

Na afl oop is er een gezellig samenzijn 

met warme chocolademelk en 

Glühwein. 

Wij hopen op een grote opkomst, kom 

en zing vooral mee…! 

Werkgroep Kerstsamenzang


