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Leliestraat 116 V - Leiden - T  06 - 142 444 61
E  caroline@picogeorganiseerd.nl 

PICO Georganiseerd

Wilt u graag een opgeruimd huis? Of een opgeruimd 
kantoor? Als opruimcoach bied ik begeleiding aan 
iedereen die graag handvatten wil voor een opgeruimd 
leven. Is uw huis overvol, uw administratie een chaos
of gaat u verhuizen? Ook bied ik praktische 
ondersteuning na overlijden van een dierbare.
Maak gerust een afspraak voor 
een vrijblijvend kennismakinggesprek.

Opruimcoach voor hulp bij 
opruimen en organiseren

Caroline Piet

Vanaf september 2021 Samen Sportief in
Beweging in Leiden.
Voor meer informatie of u in aanmerking komt, 
raadpleeg onze website.

2 jaar professionele begeleiding bij
bewegen, voeding en leefstijl. Vergoed
vanuit de verzekering

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Meld je nu aan!

071 5123111
a.vermeij@visserfysio.nl
www.visserfysio.nl

Roodenburgerstraat 1A 2313 HH Leiden

EEN BETROKKEN
PRAKTIJK VOOR IEDERE PATIËNT

Huisartsen Centrum Roodenburg is uw huisartsencentrum 

in Leiden, met een jong, toegankelijk team. Op zoek naar iemand

die de serieuze vragen bespreekt, maar waar u ook voor kleine 

verrichtingen terecht kunt? 

Meld u aan via www.huisartsenroodenburg.nl
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Dochterlief is erin geslaagd om een studentenkamer in Utrecht te 
vinden. Vol enthousiasme is ze verhuisd naar een kamertje van een 
paar vierkante meter. Voor veel geld. Dat dan weer wel.
Mensen vragen me hoe dat voor ons voelt: dat lege nest. Eigenlijk 
ben ik daar nog niet mee bezig. Ik ben vooral blij voor haar. Ik kan 
me mijn eerste jaar op mijn eerste kamer in Leiden nog goed voor 
de geest halen. De vrijheid die ik voelde! Het overweldigende van 
de start van een nieuw deel van je leven. 

Maar natuurlijk start voor ons ook een nieuw deel van ons leven. 
Ik hoorde al van een interieurarchitecte die zich specialiseert 
in de herinrichting van je huis na vertrek van de kinderen. En in 
deze krant kunt u lezen over mensen die je helpen om je huis te 
‘splitten’. In een kleiner woondeel voor jezelf en een deel dat je 
verhuurt, aan studenten bijvoorbeeld. 

Of waar je wellicht Oekraïners een veilig onderkomen kunt 
bieden. Op Nextdoor lees ik over verschillende initiatieven 
om de oorlogsslachtoffers en vluchtelingen te helpen. Het 
koningsdagcomité overweegt om ook iets voor hen te organiseren 
tijdens de Koningsdagviering. En Leidenaar van het jaar en 
wijkgenoot Walter Schrader, die ook in deze krant aan het woord 
komt, is behalve voor het klimaat en Afrika ook in actie gekomen 
voor Oekraïne. Treurige aanleiding. Mooie initiatieven. 
Fijn dat we weer samen mogen komen. Dat we dit jaar weer mooie 
momenten kunnen en mogen vieren. Koningsdag natuurlijk, maar 
later in het jaar ook Kunst over de Vloer. In deze krant leest u er 
alles over. 

Ik ga denk ik maar de zolder leegruimen.      ■

Leeg nest

INHOUDSOPGAVE

4 Eindelijk weer Koningsdag

5 Gezocht : Communicatie vrijwilliger

7 Verkiezingsdebat in  de wijk

8 Rubriek: Binnen bij....

11 Agenda Leiden European City 
 of Science

12 Interview vader en zoon Quadekker

15 Rubriek: De tuin

16 Rubriek: Boom in de buurt

18 Update Wijkissues

21 Buurthuis maakt vliegende start

22 Interview Walter Schrader

25 Beter leren fotograferen?

25 Kunst Over de Vloer

26 Fotocollage: Oranje boven in de wijk

28 Werken als vrijwilliger

31 Rubriek: Duurzaam nieuws

32  Rubriek: Vrienden van Het Zoete Land

34 Resultaat inventarisatie 
 belangenbehartiging

36 Rubriek: Duurzame doeners

38 Rubriek: Ouderencontact

40 Gevlucht uit Nederland

43 Paddenpatrouille beschermt amfibieën

46 Rubriek: Kunstenaar in de wijk

48 Rubriek: Energietransitie in de wijk

49 Wijkwijzer

51 Colofon

52 Koningsdag Programma 2022

Monica
Wigman
hoofdredacteur

■  REDACTIONEEL

 fo
to

  R
ob

B
eu

rs
eF

ot
og

ra
fi

e

Foto voorpagina:
Beginnende bloesem in de 
gezamenlijke tuin tussen 
de Scholtenstraat en de 
Moddermanstraat.
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Eindelijk vieren we weer 
Koningsdag in de wijk!

We mogen weer! Nadat 
twee jaar lang het plein 

op de hoek van De 
Laat de Kanterstraat 

en de Cobetstraat 
angstig leeg bleef op 
27 april, gaat het dit 

jaar weer traditioneel 
bruisen. Met optredens, 

de vrijmarkt, de 
kinderoptocht, 

spelletjes, muziek, 
drankjes, hapjes en 

gezelligheid. 
U komt toch ook? 
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Het Koningsdagcomité 
bereidt zich voor
Zo’n dag kost uiteraard de nodige 
voorbereiding. Nadat in 2020 het 
draaiboek helemaal klaar lag in 
maart en we soort van hoopten 
dat corona in een paar weken wel 
weg zou zijn, was iedereen in shock 
toen bleek dat de viering echt niet 
doorging. Het jaar daar�a rekenden 
we er eigenlijk al niet meer op. Nu 
pakt het Koningsdagcomité – samen 
met de Wijkvereniging Profb urgwijk 
–  de handschoen weer op om ons 
traditionele Koningsdagfeest vorm 
te geven. Wat hebben we het gemist!

Met een paar oudgedienden en een 
paar nieuwe enthousiastelingen 
wordt de viering van dit jaar  
voorbereid. We hebben het over: 

Michiel ’t Hart, Benita van Lawick, 
Ludwig Smith, Carla Matallana,
Jork Aten, Fleur Molenaar-Koevoets, 
Dennis de Roo en Trudy van Rijn. 
Laatstgenoemde woont pas 1 jaar 
in de wijk: ‘Ik heb nog nooit 
een Koningsdagsviering hier 

Oproep 
vrijwilligers 
Koningsdagcomité:
Kleur jij het plein 
weer Oranje op 
Koningsdag?
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meegemaakt, maar ik vind het 
leuk om actief mee te helpen 
aan zo’n feest in de wijk.’ Top 
dat ze zich heeft gemeld om de 
geledingen te versterken! 

Wij zoeken 
vrijwilligers!

Het is fi jn dat er een aantal 
nieuwe krachten zijn 
gestart in het comité, 
maar het team kan 
nog meer ver�ieuwing 

gebruiken. 

Bij het uitkomen van deze krant 
is het half april. Je kunt als je wilt 
nog bij het comité aansluiten 
voor de laatste voorbereidingen 
en zo ervaren hoe leuk het is 
om hieraan bij te dragen. Voor 
volgend jaar hebben we dan een 
goed ingewerkt team klaarstaan 
voor de viering van 2023. 

Oproep: help je mee op 
27 april?
Heb je twee uurtjes vrij op 
27 april? Kom dan ons team 
van vrijwlligers versterken: we 
zoeken early birds die helpen 
opbouwen en versieren om 
7 uur in de ochtend, zorgzame 
begeleiders van de kinderspelen 
tussen half 12 en 2, noeste 
pannenkoekenbakkers om 
12 uur en de sterke afb ouwers 
aan begin van de avond. Wil je 

ook onderdeel zijn van dit 
fantastische feest, geef je dan op, 
met de tijd waarop je beschikbaar 
bent (blokken van 1,5 uur) bij 
koningsdagindewijk@gmail.com.    
■

Vergader�ng van (een deel van) het Koningsdagcomité. 
Van links naar rechts: Michiel ’t Hart, Jackelien Kuntz, Benita van 
Lawick, Fleur Molenaar-Koevoets, Ludwig Smith, Maaike Meester. 

Gezocht
Communicatie-
vrijwilliger die 
van nieuws en 
web houdt

Wij zijn op zoek naar iemand in 
onze wijk die samen met de huidige 
webmaster aan de slag wil met 
de website (en social media). Dat 
betekent hands-on inspelen op de 
actualiteit. Maar ook meedenken 
over hoe we onze middelen inzetten 
voor een nog betere communicatie 
met onze wijkbewoners.

We zoeken iemand die:
■ tijd en zin heeft om dit op te 
 pakken;
■ ervaring heeft op het gebied van 
 communicatie;
■ ervaring heeft met het geschikt 
 maken van content voor een site;
■ mogelijk ervaring heeft met het 
 geschikt maken van illustratie-
 materiaal voor de site;
■ het leuk vindt om de mogelijk-
 heden van de site te benutten en 
 uit te bouwen.

De huidige webmaster, Rob Beurse, 
heeft aangegeven nog een jaar door 
te willen. Het is de bedoeling dat 
de nieuwe webmaster gedurende 
dat jaar samen met Rob aan de site 
werkt zodat volgend jaar een 
vloeiende overdracht plaatsvindt.

Heb jij belangstelling? 
Laat het ons weten! Dan maken we 
graag een afspraak om bij een kop 
koffi  e verder te praten.

Stuur een bericht aan: 
voorzitter@profb urgwijk.nl
Voor meer informatie over 
de inhoud van deze leuke job, 
kan je ook contact opnemen 
met Rob Beurse: 
webmaster@profb urgwijk.nl    ■

Oproep: 
Ben jij hét 
zangtalent van 
de wijk 2022?
Kan je lekker zingen? Wil jij 
met Koningsdag de show stelen 
op het podium in De Laat de 
Kanterstraat? Wil jij deze te 
gekke, grote wisselbeker winnen 
en voor een heel jaar in jouw 
bezit hebben? Geef je dan op 
via onderstaand emailadres en 
vermeldt jouw naam, leeftijd 
en welk liedje je gaat zingen. 
Misschien wordt jouw naam wel 
gegraveerd in de beker als 
HET ZANGTALENT VAN 2022.

Mail naar: ludwig@therock-
school.nl o.v.v. Leiden Got Talent
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DOOD 
LUISTER ZOEKEN 

BELEVEN ROTS GIDS 
NODIG LIEFDE WARM 
TIJD STERK DICHTBIJ 

ONZICHTBAAR 
AANDACHT MENS 
SCHOONHEID STIL 

RUIMTE SAMEN

mooie uitvaart
persoonlijke 
uitvaartbegeleiding 

angelique valk 
06 53 96 44 20  (24 / 7)

mooieuitvaart.com

OrthoLeiden is gevestigd aan het Bètaplein 32,
naast PLUS Lammenschans.

Voor meer informatie en inschrijving:
www.ortholeiden.nl 

Wij behandelen zowel kinderen als volwassenen

Niet alleen reguliere orthodontische behandelingen, 
maar ook Invisalign.

o r t h o d o n t i s t e n p r a k t i j k
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De avond was een mix van pitches 
van de partijen, korte debatrondes 
over thema’s (bouwen, participatie, 
veiligheid en energietransitie) en 
een interactieve peiling van de 
mening in de zaal. Zo werd aan het 
begin van de avond aan het publiek 
gevraagd: wat denkt u te gaan 
stemmen en wederom na afl oop van 
het debat. 

Op de grote thema’s toonden de 
partijen zich opvallend eensgezind: 
iedereen wil groen, iedereen 
wil verduurzamen, iedereen wil 
bouwen en iedereen vind veiligheid 
belangrijk en vindt dat er zowel 
preventief moet worden gewerkt 
als gehandhaafd. De verschillen zijn 
subtiel. 

Af en toe vlamde het debat. 
Bijvoorbeeld over de stellingen. 
Zo verweet Partij van de Dieren de 
vertegenwoordiger van GroenLinks: 
‘Je zegt dat je tegen bomen kappen 
bent en toch stemde je voor bomen 

kappen bij het dossier van de 
Wassenaarse weg.’ Repliek van 
GroenLinks: ‘We zijn tegen kappen 
en voor behoud van biodiversiteit, 
maar we zijn ook voor bouwen. 
Je moet altijd afwegen en dat 
deden we daar op advies van de 
stadsecoloog.’ Zo verschilden ook 
de meningen of er nu wel of niet 
ver�ieuwing heeft plaatsgevonden 
in de participatie-aanpak de 
afgelopen jaren en op welke manier 
dat beter kon.

Er kwam een aantal vragen 
uit de zaal. Onder meer over 
de onmogelijkheid om te 
verduurzamen als je in een 
monumentaal pand woont en over 
de bestrijding van ondermijnende 
criminaliteit. Ook bevroeg de 
zaal de partijvertegenwoordigers 
op hun intentie om wel of geen 
gevolg te geven aan de uitslag 
van het referendum van het 
Roomburger�ark. De meeste 
partijen gaven aan die intentie 
zeker te hebben. Fleur Spijker 
van D66 nuanceerde haar 
antwoord door aan te geven dat 
het referendum ging over één 
specifi ek inrichtingsvoorstel en dat 
we nog steeds kunnen kijken naar 
bijvoorbeeld een extra hockeyveld 
binnen het gebied dat voor sport 

bestemd is, zoals dat van de 
tennisvereniging. 

Opvallend was de deelname van 
de lijsttrekker van ‘Studenten voor 
Leiden’. Hij begon zijn pitch met de 
constatering dat ook hier op deze 
avond de jongeren ontbreken, terwijl 
er veel zaken spelen in de politiek 
die voor hen van belang zijn. Die 
constatering kon op sympathie 
rekenen van de luisteraars, maar 
die verspeelde hij echter weer toen 
hij het publiek later generaliserend 
‘bejaard’ noemde.

Het debat zorgde voor 
verschuivingen in de voorkeuren 
van het publiek. Het CDA bleek 
stemmen gewonnen te hebben en 
voor SP, D66 en Studenten voor 
Leiden nam de aanhang af.  
Tot slot mocht het publiek stemmen 
wie de beste debater was van 
de avond en die eer ging naar 
Rembrandt Rowaan van GroenLinks. 
Hij verving Ashley North die ziek op 
bed lag.     ■

Verkiezingsdebat in de wijk
Aan de ene kant was het wat 
onwennig, zo met 100 mensen 
in de aula van het Stedelijk 
Gymnasium samenkomen. Aan 
de andere kant voelde het snel 
ouderwets vertrouwd. 
Op 9 maart verzamelden de 
buurtgenoten zich om de 
twaalf vertegenwoordigers van 
de politieke partijen in Leiden 
te horen over hun plannen voor 
de toekomst van Leiden en spe-
cifi ek voor onze wijk. IJsbrand 
Terpstra, journalist bij onder 
meer Sleutelstad en Omroep 
West, begeleidde het debat. 

door Monica Wigman

Uitslag wijk: 
Roodenburgerdistrict/

Stembureau  Stedelijk Stedelijk Gymnasium Athena
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‘Het is gewoon 
lang leve de lol’

Binnen bij Marijke en Aad
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Wie in de kerstperiode door de wijk 
wandelde, zag bij diverse tuinen verlichte 

bomen in de voortuin, een kerstster voor het 
raam en soms een lichtslang rond de deur. 

Maar wie in die dagen de Franchimontlaan 
uitliep, richting Melchior Treublaan, kon 

niet om het huis van Marijke en Aad heen. 

Kerstballen, slingers, verlichte 
bomen en lichtsnoeren in alle kleuren 
van de regenboog. Maar ook buiten 
de donkere dagen valt het huis op: zo 
ziet de voorbijganger een wand met 
kleurige gieters hangen, kabouters in 
de tuin en op het tafeltje voor de deur 
staan in het najaar potjes jam en 
honing te koop. 
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Ik hou gewoon van 
lelijke dingen
Genoeg reden om eens aan te 
bellen en kennis te maken met 
de bewoners. De goedlachse 
Marijke Drenth, die al 25 jaar in het 
kleurrijke huis woont en sinds 2 jaar 
samen met Aad van der Kraats, is 
de aanstichter van de vrolijkheid. 
‘Eigenlijk houd ik wel van lelijke 
dingen, tijgerkleppers, kitsch noem 
maar op. Dat vind ik leuk.’ Marijke 
kreeg ooit een lichtsnoer cadeau die 
je kon programmeren per lampje 
en per kleur. ‘Geweldig. Daar word 
ik blij van. Toen riep ik: ik wil ook van 
die ijspegels langs de muur. Joh, je 
loopt er fi naal op leeg. Maar ik vind 
het zelf helemaal fantastisch. Het zijn 
toch de donkere dagen. Het brengt 
gewoon vrolijkheid en gezelligheid.’ 
Ook de kerstversiering zoals aan de 
Roodenburgerstraat plezierde haar: 
‘Het is toch hartstikke leuk dat ze 
daar de versiering samen met de 
buren hebben geregeld. Ik ben ervan 
overtuigd dat dat soort dingen goed 
zijn voor de gemeenschapszin. Ik 
ben ook mijn buurvrouw al aan het 
bewerken voor volgend jaar, haha.’ 
Het omwikkelen van de appelboom 
in de tuin kostte zoveel tijd en moeite 
dat ze het lichtsnoer laat hangen tot 
volgend jaar. ‘Zodra het zomertijd is, 
zet ik de lampjes niet meer aan en 
volgend jaar hoef ik alleen de stekker 
erin te doen.’   

Jam bij de voordeur
De appelboom geeft zoveel appels 
dat Marijke er vorig jaar een hele serie
appeltaarten van heeft gebakken. 
‘Die vries ik dan in en dan hang ik 
een briefj e bij de voordeur: wil je een 
appeltaart, stuur een berichtje.’ Maar 
op het tafeltje buiten staan voor-
namelijk potjes jam en potjes honing. 
Ook die zijn zelfgemaakt. ‘Ik heb al 
zo’n 20 jaar een moestuin in Park 
Cronesteyn. Ik begon ermee toen de 
euro kwam en groenten veel duurder 
werden. Aad was al imker en was 
tegelijkertijd voorzitter, secretaris en 
redacteur van de imkervereniging, 
toen ze geen bestuursleden konden 
krijgen. Hij vroeg mij voor het vereni-
gingsblad te gaan schrijven. Zo heb-
ben we elkaar leren kennen. Qua tuin 
liet hij me lekker rommelen, ik had 
nauwelijks opbrengst. Totdat Aad me 

wat tips ging geven. Hij bleek vroeger 
wel 1.000 m2 moestuin te hebben ge-
had, samen met zijn vader en ooms. 
Dus daar�a ging mijn opbrengst ook 
razendsnel omhoog. Vorig jaar heb ik 
zelfs voorbijgangers gevraagd of ze 
alsjeblieft bramen in mijn tuin wilden 
plukken, ik werd gek van die dingen. 
Ik ben dan dagen bezig met plukken 
en alles inkoken en verwerken tot 
jam. Dat verkoop ik dan aan de voor-
deur. Vroeger deed ik dat met zo’n 
geldkistje, maar dat is toch een keer 
gestolen en het voelt niet zo veilig. Nu 
hangt er een briefj e bij: 

Eigen honing slingeren
Honing slingeren ze ook zelf van 
eigen volken. ‘Mijn zoon is ook imker. 
Hij heeft vorig jaar twee zwermen 
gevangen en die hebben enorm veel 
honing gemaakt: tot onze verrassing 
zat er in augustus wel 20 kilo in de 
raten. Meer dan in de kasten bij 
Cronesteyn. Ik denk dat dat komt 
omdat we hier zoveel lindebloesem 
hebben staan in de straat en op de 
Kanaalweg. Daar hebben de bijen 
heerlijk van gesmuld.’ 
Marijke vertelt dat ze niet rijk worden 
van de verkoop. ‘Nee joh, je hebt 
potjes nodig, deksels, suiker  en dan 
moet je al helemaal niet denken aan 
het aantal uur dat je ermee bezig 
bent. Maar als we de huur van de tuin 
terugverdienen zijn we al blij.’ Maar 
Marijke en Aad tuinieren vooral voor 
de ontspanning: ‘Het is gewoon één 
grote speeltuin van ontspanning. 
Van het timmeren van een pergola, 
tot het maken van bakken voor de 
aardbeien, het inzaaien tot stom 
wieden. Niks lekkerder dan een beet-
je schoff elen en gewoon rommelen. 
Het is nooit af. Dat is het enige 
nadeel. Als je alles op orde maakt 

voordat je op vakantie gaat, kun je 
daar�a weer van vooraf aan begin-
nen.’ 

Kleurige gieters
Die gieterverzameling is Marijke 
begonnen als grapje. ‘Op de tuin 
heb je natuurlijk een gieter nodig 
en een groene kun je daar lastig 
vinden tussen alle beplanting. Dus 
koos ik voor een gezellig kleurtje. En 
nu kan ik geen Ikea of tuincentrum 
voorbijlopen of ik kijk of ze nog een 
gieter hebben in een kleurtje dat ik 
nog niet heb. Geweldig. Dat ziet er 
toch heel gezellig uit?’ Ze hangt ze op 
aan haken. Besmuikt vertelt ze: toen 
mijn zoon een puber was had hij een 
tik: hij verzamelde de haken die je 
achterop een winkelwagen hebt voor 
je tas. Hij had blauwe van de Albert 
Heijn, gele van de Jumbo en rode van 
de Dirk. Die verzameling lag hier nog 
en die haken bleken helemaal perfect 
om de gieters aan op te hangen.’ 
Marijke lacht smakelijk. Is natuurlijk 
niet zoals het hoort, maar ja, dat is 
van dat puberkattekwaad en het is al 
lang geleden. 

Kinderopvang
Jarenlang runde Marijke gastouder-
opvang aan huis. Vijf dagen per 
week vijf kinderen. ‘Ik vond het heel 
gezellig. Toen ik ging scheiden zocht 
ik werk dat ik kon doen terwijl ik ook 
thuis kon zijn voor mijn puberkinde-
ren. Ik had de Pabo gedaan en ving 
al een kind op van een medestudent. 
Dat heb ik toen uitgebreid en gepro-
fessionaliseerd. Was ideaal.’ Vorig jaar 
zomer is ze gestopt met de opvang. 
‘ik woon nu samen met Aad en hij is 
al van pensioengerechtigde leeftijd 
dus nu kiezen we ervoor om samen 
leuke dingen te doen met onze tijd. 
Zoals tuinieren. Het is de lol dat alles 
lokaal is. Bij alles wat ik hier verkoop 
kun je ervan op aan dat van maxi-
maal 1 kilometer ver komt.’
Neem vanaf augustus dus zeker de 
Franchimontlaan mee in je wandeling 
door de wijk en scoor een potje lokale 
jam of honing. Of appeltaart!      ■

■  BINNEN BIJ...
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ik blij van. Toen riep ik: ik wil ook van 

het zelf helemaal fantastisch. Het zijn 

gestolen en het voelt niet zo veilig. Nu 
hangt er een briefj e bij: 

de Dirk. Die verzameling lag hier nog 
en die haken bleken helemaal perfect 
om de gieters aan op te hangen.’ 
Marijke lacht smakelijk. Is natuurlijk 
niet zoals het hoort, maar ja, dat is 
van dat puberkattekwaad en het is al 
lang geleden. 

Stap 1:  ki�  je jam

Stap 2:  stuur � atsapp 

berichtje

Stap 3: je ontvangt van mij een 

tikkie

Stap 4: b� aal tikkie

Stap 5: e�  smakelijk

Stap 6: als jam op is, begin 

bij stap 1.’ 

door Monica Wigman
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Het recept voor 
            advies en medicatie

Lammenschansweg 15B • 2313 DH Leiden 
Tel. 071-512 35 53 • www.zuiderapotheekleiden.nl

R Ron Chaudron
Schilder- en Onderhoudsbedrijf

Met aandacht voor het ambacht

Kanaalstraat 34
2313 NS Leiden
Tel.: 06 - 242 016 56
rchaudron@hetnet.nl

• Binnen- en buitenschilderwerk
• Wand- en plafondafwerking
• Houtrotreparatie
• Periodiek onderhoud
•  timmerwerk

 
Betaalde hulpverlener gezocht! 

(loondienst of ZZP) 
Mijn naam is Heike. Ik ben begin vijftig en woon 
met veel plezier zelfstandig in de Tuinstadwijk in 

Leiden. Door de ziekte MS (Multiple Sclerose) heb ik 
behoefte aan niet medische ondersteuning.  

www.hzhv.nu voor meer informatie 

In een gesprek licht ik graag toe wat ik zoek. 
heike@hzhv.nu / 071 5134539 

www.bofesto-print.nl
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■  INGEZONDEN BERICHT

Ontdek het ritme
van je hart

Datum: 12 april
� jd: 10.00 - 15.00 uur

Locatie: Stationsplein LUMC-zijde
Samen met een LUMC-cardioloog 
ontdek je binnen 1 minuut met een 
hartfi lmpje het ritme van jouw hart. 
Zit jij er rustig bij of heb je rennend 
vanaf het perron een enorme 
inspanning geleverd? Elk uur zal ook 
een bekende Leidenaar in de stoel bij 
de cardioloog komen zitten. 

Quantum-
verstrengeld

Datum: 14 april
� jd: 17.00 - 19.00 uur

Locatie: het Ehrenfesthuis, Vreewijk
Vandaag geven wijkcomité Vreewijk 
en de Universiteit Leiden een 
spoedcursus quantum. 
Er zullen verschillende fl itslezingen 
zijn van quantumonderzoekers. Je 
kan een quantumroute door de wijk 
lopen. We horen graag jouw mening 
over quantum. En er is natuurlijk… 
quantumsoep!

Pimp een straat-
klinker of pebbelsteen

Datum: 17 april
� jd: 13.30 – 16.00 uur

Locatie: Speeltuin de Doorbraak
Heb jij die leuke, vrolijke, gekleurde 
mozaïekklinkers al ontdekt in het 
Singelpark? 
Grijp nu je kans en mozaïek er 
zelf eentje. MEstreetart zal deze 
‘gepimpte’ straatklinker ergens in 
2022 een plekje geven in één van de 
prachtige straten van Leiden. Die kan 
jij vervolgens met Pasen zoeken in 
plaats van eieren! 

Stevenshof 
Muziekfestival Water!

Datum: 13 en 14 mei
� jd: van vrijdagavond 13 mei om 
20.15 uur tot zaterdagavond 14 mei 
om 24.00 uur.

Locatie: Huis van de Buurt, Trix 
Terwindtstraat 4 – 6, Leiden 
(Stevenshof). Een muziekfestival 
geheel in het thema WATER! Met 
een informatiemarkt, tips en proefj es 
om de waterkwaliteit van de wijk de 
wijk te meten. En natuurlijk heel veel 
muziek!

Wat leeft en kruipt er 
in de grond?

Datum: 22 mei
� jd: 13.00 – 19.00 uur

Locatie: Het Plantsoen
Altijd al willen weten wat er onder de 
grond van het kabouterhuisje in het 
Plantsoen leeft? Duik in de wereld 
van biodiversiteit. Voor en door 
bewoners, voor jong en oud!

De levensloop: 
van 1 cel naar 
14.000.000.000 cellen
Datum: 11 juni

Ons leven begint met 1 cel, de 
bevruchte eicel. Gedurende 
de levensloop zal het lichaam 
groeien totdat het maar liefst uit 
viertienmiljard cellen bestaat! 
Leer over de levensloop met het 
LUMC! Luister naar interessante 
presentaties of volg één van de vele 
workshops. Trek bijvoorbeeld eens 
een verouderingspak aan en voel je 
20 jaar ouder. (Houd de website in de 
gaten voor de tijd en locatie).

Vier de verjaardag 
van Kaiser & Kapteyn 
in het planetarium
Datum: 18 juni

Locatie: Planetarium
Vandaag vieren we de ver�aardagen 
van de twee sterrenkundigen: Fredrik 
Kaiser en Jacobus Cor�elius Kapteyn. 
Allebei hebben zich tijdens hun 
leven ingezet om nieuwe plekken te 
maken waar het heelal kan worden 
onderzocht. Op hun ver�aardag delen 
we hun verwondering over het heelal 
met jou. Er wordt een heuse Kaiser 
en Kapteyn-quiz georganiseerd én 
je kunt meedoen met allemaal leuke 
activiteiten in het planetarium.

Meer info of zelf iets 
organiseren?
Met alle activiteiten van het jaar 
worden wetenschap en samenleving 
verbonden. Wil jij nog meer activi-
teiten zien of zelf een leuke activiteit 
in de buurt organiseren? Kijk op 
leiden2022.nl of neem contact op 
via info@leiden2022.nl.    ■

Leiden European City of Science

In 2022 is Leiden dé 
wetenschappelijke 
hotspot van Europa! 
365 dagen lang staat de 
stad in het teken van 
wetenschap, kennis, kunst 
en kunde. Bijna iedere 
dag vindt er een activiteit 
plaats in de 101 wijken 
van Leiden, Voorschoten, 
Leiderdorp, Zoeterwoude 
en Oegstgeest. Zo halen 
en delen we kennis dit 
jaar uit de haarvaten van 
Leiden en regio.

Agenda april en mei 2022

door Stichting Leiden European City of Science
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Hasselblatt als resultaat 
van verbondenheid

Vader en zoon 
Quadekker: twee 

verschillende 
karakters met 

ieder een andere 
professionele 

carrière. Tijdens de 
lockdown begonnen 

ze samen aan een 
soort stripverhaal, 
tegen de verveling. 

Nu vormen ze een 
drie-eenheid met 
hun geesteskind 

Hasselblatt. 

Matthias Quadekker zit bij zijn vader 
thuis aan tafel, in de Du Rieustraat. 
Hij woont zelf in Rotterdam, waar 
hij een smederij heeft en handge-
maakte Japanse keukenmessen 
produceert. Daar�aast is hij trainer
en trainingsacteur. Ti jdens de lock-
down merkte hij dat zijn gepensio-
neerde vader het thuiszitten maar 
saai vond. ‘Ik merkte dat mijn vader 
iets nodig had. Dus ik belde hem en 
zei: “Pap, wat vind je ervan als ik een 
tekening maak en die naar je mail? 
En dan schrijf jij daar een verhaaltje 
bij? Dan hebben we iets te doen.'’ 
Matthias en zijn vader Frits konden 
toen nog niet vermoeden dat dit het 
begin zou zijn van hun boek, ‘De 
verdwenen notaris’.

Een eigen loop
Frits bleek een productieve schrijver; 

iedere dag vond Matthias een 
nieuw hoofdstuk in zijn mailbox. 
Waarop hij dan weer een nieuwe 
tekening naar hem terugstuurde. 
Matthias: ‘Zo is het eigenlijk een 
stripverhaal geworden, maar dan 
zonder striptekeningen.’ Frits: ‘Toen 
ik de eerste tekening zag, die nu de 
cover vormt van het boek, dacht ik: 
dit personage is een inspecteur van 
politie. Introvert karakter, iemand 
die postzegels verzamelt, die 
slimmer is dan zijn baas. Een lieve, 
plichtsgetrouwe man. Toen ben ik 
gaan schrijven en nam het verhaal 
zijn eigen loop.’ Matthias: ‘Vaak 
zie je bij een creatief proces dat je 
eerst gaat sprokkelen en dan keuzes 
maakt in wat je daarvan gebruikt. 
Frits deed dat niet, die ging gewoon 
schrijven. Het zat allemaal in zijn 
hoofd.’
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blijft Frits wat geheimzinnig. ‘Er 
zitten wel kleine verwijzingen in naar 
mijn eigen leven. Zo wordt de notaris 
op een bepaald moment opgesloten 
in een schuurtje met nat stro. Dat 
gevoel van eenzaamheid brengt 
hem terug naar zijn jeugd. Dat heeft 
te maken met mijn eigen ervaring 
toen ik als kind bij de scouting zat. 
Die geur van nat stro terwijl je ver 
van huis bent, dat heeft toen wel 
indruk op me gemaakt. Dat gevoel 
heb ik verwerkt in het boek.’ Lachend 
voegt hij eraan toe: ‘De andere 
verwijzingen hou ik fi jn voor mezelf.’ 
Volgens Matthias vallen dingen 
achteraf wel op hun plek: ‘Zo lijkt 
Hasselblatt op dat mannetje van het 
spel 'Stap op'. Dat heb ik vroeger veel 
gespeeld met mijn vader. En ik denk 
dat Hasselblatt ook bij de scouting 
heeft gezeten.’

Verbondenheid
Wat begon als tijdverdrijf tijdens 
de lockdown, mondde uit in een 
bijzondere verbinding tussen vader 
en zoon. Frits: ‘Ik ben niet altijd een 
makkelijke vader geweest. Matthias 
was jong toen zijn moeder en ik uit 
elkaar gingen. We hebben een tijd 
ieder ons eigen leven geleid. Ti jdens 
het maken van dit verhaal ontdekte 
ik hoezeer Matthias en ik elkaar 
ontmoeten op het creatieve vlak en 
in onze humor – ieder vanuit onze 
eigen achtergrond en ervaringen. 
Dat verbindt en het geeft een 

bepaalde intimiteit tussen ons. Die 
intimiteit maakte ook dat ik twijfelde 
of ik het boek wel wilde uitgeven. 
Het is aanvankelijk niet voor de 
buitenwereld gemaakt.’ Matthias: 
‘We slaan op dezelfde dingen aan, 
we hebben dezelfde humor. We 
lazen vroeger ook dezelfde strips en 
detectiveboeken. Door Hasselblatt 
hebben we een nieuw lijntje met 
elkaar. Het is echt iets van ons 
twee, los van mijn jeugd, los van de 
kleinkinderen. Dat vind ik mooi. Het 
boek is een tastbaar resultaat van 
onze verbondenheid.’

Vervolg
Komt er nog een tweede boek? Frits 
weet het nog niet. ‘Als ik eraan begin, 
dan weet ik dat ik er weer vol in ga. 
Ik stap dan weer die achtbaan in. En 
ik ben inmiddels wel 78…’ Matthias 
verklapt: ‘De basis voor een nieuw 
verhaal ligt er al. Dat speelt zich af 
in Leiden, in het Rijksmuseum van 
Oudheden. Waar mijn vader en ik 
trouwens een jaarkaart hadden 
vroeger, bedenk ik me nu. Iets 
scheppen is tweerichtingsverkeer 
tussen jouzelf en dat wat je maakt. 
Ook dit valt dus weer op zijn plek.’

‘De verdwenen notaris’ is 
verkrijgbaar bij de boekhandel.     

Biesheuvel
Frits Quadekker schreef tien jaar 
geleden ook al eens een boekje, 
over wat hij zoal meegemaakt had 
tijdens zijn werkende bestaan als 
rechter. ‘Ik had helemaal geen 
schrijversambities hoor, ik vond het 
gewoon leuk om te vertellen over 
zittingen, over dingen die misgingen.’ 
Matthias wilde als kind wel schrijver 
worden. Hij woonde toentertijd in de 
Ker�straat. Zijn moeder tipte hem 
om eens bij overbuurman Maarten 
Biesheuvel langs te gaan. ‘Dat heb 
ik gedaan en ik heb hem gevraagd 
hoe je schrijver wordt. Het antwoord 
van Biesheuvel was even bizar als 
briljant: 'Ik heb een tube tandpasta 
opgegeten.' Daarmee zei hij ten 
eerste dat je schrijven niet kunt 
leren en ten tweede bood hij mij met 
deze uitspraak meteen een eerste 
verhaal. Dat was zo slim van hem.’ 
Uiteindelijk werd Matthias overigens 
geen schrijver; hij ging zang studeren 
aan de opleiding Muziektheater in 
Rotterdam.

Hasselblatt
Matthias en Frits gingen door met 
het uitwisselen van tekeningen en 
hoofdstukken. Hierdoor vormde 
het verhaal zich vanzelf. Frits: ‘Een 
notaris wordt onder druk gezet 
om frauduleuze handelingen te 
verrichten. Hoofdpersoon Hasselblatt 
doet hier onderzoek naar, zonder 
dat het boek een 'whodunnit' is. Alle 
personages komen weg met iets 
wat niet oké is. Dat gunde ik ze. Als 
rechter moest ik altijd zorgvuldig te 
werk gaan. Nu wilde ik de andere 
kant op kijken, zonder te oordelen.’ 
Matthias: ‘De achtergrond van mijn 
vader zag je terug in zijn schrijfstijl, 
bijvoorbeeld in zinnen die soms net 
wat te juridisch klonken. Dat gaf ik 
als feedback terug en dan deed hij 
er wat mee. Andersom gebeurde 
dat ook. Zo kreeg ik van mijn vader 
eens de reactie op een tekening: 'Nee 
Matthias, dit is Hasselblatt niet. Die 
zit wel iets trotser op zijn fi ets dan jij 
getekend hebt.'’ Frits: ‘Hasselblatt 
leeft, we zijn aan hem gehecht 
geraakt.’ 

Jeugd
Op de vraag of het boek ook 
autobiografi sche elementen bevat, 

Verbondenheid

verklapt: ‘De basis voor een nieuw 
verhaal ligt er al. Dat speelt zich af 
in Leiden, in het Rijksmuseum van 
Oudheden. Waar mijn vader en ik 
trouwens een jaarkaart hadden 
vroeger, bedenk ik me nu. Iets 
scheppen is tweerichtingsverkeer 
tussen jouzelf en dat wat je maakt. 
Ook dit valt dus weer op zijn plek.’

‘De verdwenen notaris’ is 
verkrijgbaar bij de boekhandel.     

door Maaike Botden
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Het is net onkruid, zoals de 
kruipende blauwe klokjes zich 
uitzaaien op de onmogelijkste 
plekjes. Zijn grotere en deftigere 
familieleden komen we veel 
minder vaak tegen in tuinen. 
Misschien worden ze ouderwets 
gevonden? Dat zou jammer 
zijn, want het zijn prachtige 
planten en voor elke plek in 
de tuin is wel een passend 
klokje te vinden. Tijd voor een 
hernieuwde kennismaking met 
de Campanula, het klokje.

Campanula’s komen voor op het 
hele noordelijke halfrond, maar de 
meeste vind je in het Middellandse 
Zeegebied, de Balkan en de 
Kaukasus. Er zijn meer dan 300 
soorten, van minuscule rotsplantjes 
tot wel anderhalve meter hoge 
reuzen. Over het algemeen zijn 
het vaste planten, maar er zijn 
ook een paar één- en tweejarigen. 
Sommige hebben zon nodig, andere 
kunnen ook goed in halfschaduw of 
zelfs schaduw. De meeste klokjes 
zijn paarsblauw of lila, in allerlei 
kleur�uances, maar wit en roze 
komen ook voor. 

Een aantal klokjes is inheems in 
Nederland en kun je heel soms nog in 
het wild vinden, zoals het grasklokje, 
het ruig klokje, het weideklokje en het 
akkerklokje. Op vruchtbare tuingrond 
kunnen deze soorten erg gaan woe-
keren. Bijzonder is het rapunzelklokje. 
In de middeleeuwen werd deze twee-
jarige plant gekweekt als groente. 
De plant maakt lange wortels die aan 
het eind van het eerste groeiseizoen
worden geoogst. Ze smaken een 
beetje naar radijs, maar zijn wat 
zoeter en zachter. Ook de bladeren en 
bloemen zijn eetbaar. Af en toe kom 

je hem tegen als een van de ‘verge-
ten groentes’.
Alle klokjes trekken bijen, zweef-
vliegen en vlinders aan. De grote en 
kleine klokjesbij en de klokjesdikpoot, 
hun namen zeggen het al, vliegen 
zelfs alleen maar op Campanula’s. 
Omdat klokjes in de natuur nauwe-
lijks meer voorkomen, zijn ze voor 
hun voortbestaan grotendeels afh an-
kelijk geworden van onze tuinen. Het 
zijn slanke zwarte bijtjes die nestelen 
in holle stengels en gaten in dood 
hout. Soms vind je een mannetje 

slapend in een bloem. De mannen 
komen in het voor�aar als eersten 
tevoorschijn en wachten dan in de 
buurt van hun voedsel, de klokjes, 
op de vrouwen. 
Campanula’s zijn ook uitstekende 
snijbloemen, maar het is vooral het 
tweejarige Mariëtteklokje dat je 
kunt kopen bij de bloemist. De grote 
paarse, roze of witte klokken met 
geschulpte rand blijven lang mooi op 
de vaas.
Wat zijn geschikte soorten voor de 
tuin? Ook al is het net onkruid, de 

kruipende klokjes, C. portenschla-
giana en poscharskyana, zijn prima 
bodembedekkers, ook voor moeilijke 
schaduwplekjes. Met hun lange slier-
ten kunnen ze sierlijk over muurtjes 
hangen en er zelfs tegenop kruipen. 
Ze bloeien lang en blijven groen in de 
winter. Na de bloei zijn het slodder-
vossen, maar je kunt de uitgebloeide 
stengels heel makkelijk lostrekken en 
dan houd je weer een keurig polletje 
over dat later in het jaar opnieuw zal 
gaan bloeien. 
Campanula persicifolia, het perzik-
bladklokje, heeft zo’n 90 centimeter 
lange slanke stengels met rondom 
openstaande blauwe of witte klokjes. 
In de winter blijft een groen bladrozet
zichtbaar. Ze groeien in zon en 
schaduw. Het is geen plant voor nette 
tuiniers want ze kunnen zich nogal 
uitzaaien. Omdat ze zo weinig ruimte 
innemen geeft dat een speels en 
natuurlijk eff ect aan de border. 
Een van de mooiste vind ik 
Campanula lactifl ora, het 
celtisbladklokje. Dit is een hoge 
Campanula waar je wel wat ruimte 
voor nodig hebt. Hij bloeit met grote 
losse pluimen vol klokjes. Door eind 
mei de helft van de stengels een 
stuk terug te knippen kun je de bloei 
verlengen en de plant wat steviger 
maken. 
Tot slot wil ik Campanula ‘Sarastro’ 
nog noemen. Hij wordt maar 
50 centimeter hoog maar is met zijn 
grote, hangende, dieppaarse klokken 
een opvallende verschijning in de 
border.   ■

■  DE TUIN

Klokjes

door Marian Rappoldt Marian Rappoldt

Campanula persicifolia.
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Eind april en begin mei trekt de 
vogelkers misschien door zijn pracht 
en welriekende geur je aandacht. 
Hij heeft een passende soortnaam. 
Een vogel zat daar eens in een boom 
en liet een poepje met een zaadje 
vallen waaruit deze prachtige boom 
opgroeide. 

Naam, bloei, bessen en poepen
Carolus Linnaeus (1707-1778) gaf de 
boom zijn wetenschappelijke naam. 
Prunus betekent pruim. De boom 
is dus familie van de pruimenboom 
waarvan wij de vruchten eten. De 
donkerblauwe kersen (=pruimen) 
zijn klein en noemen we bessen. Ze 
hebben een steenkern, het zaadje, 
dat zij weer uitpoepen. Padus komt 
van pados. Pados kwam van een 

onbekende schaduwlievende 
boom met deze naam. Ik 

vermoed dat dat ook een 
vogelkers was. Hij is 

veelal meerstam-
mig en groeit vaak 

in de schaduw van 
andere bomen. Hij is 

ook bekend onder de 
naam P. racemosa Lam. 

De botanicus professor Herman 
Johannes Lam (1892-1977), vroeger 
verbonden aan het Herbarium in 
Leiden, kende die naam toe. 
Racemoca betekent tros en verwijst 
naar de bloemtrossen van deze 
soort. De bloemetjes zitten in een 
ruim 10 centimeter lange tros, die 
een welriekende geur afgeeft. Zo’n 
tros kan wel 15 bloemetjes bevatten. 
Een tros staat eerst rechtop op 
een twijg en gaat later buigen. De 
bladeren zijn eirond, 6-12 centimeter 
lang en hebben een gezaagde rand. 
De bessen, 6-9 mm lang, zijn heel 
zuur en bevatten looizuur en tanine. 
Tanine wordt gebruikt voor de 

productie van rode wijn.
De wortels van deze soort woekeren. 
Dat houdt in dat de boompjes die in 
de buurt van deze soort groeien niet 
alleen uit de zaden maar vaak ook 
uit de wortels zijn voortgekomen. 
Prunus padus is lid van de hele grote 
rozenfamilie (Rosaceae), de familie 
waartoe – geloof het of niet – ook 
onze aardbei behoort. De gewone 
vogelkers hoort thuis in Nederland 
en staat veelal in de duinen en op 
voedzame grond in het zuidoosten 
van ons land. Hij heeft een versprei-
ding over Europa en het oosten van 
Azië. Als het hier warmer wordt heeft 
deze soort daar waarschijnlijk geen 
last van.

De kerselaar als 
heksenwerende boom
De vogelkers werd vroeger ook wel 
kerselaar genoemd. De Zuid-
Nederlandse plantkundige Rembert 
Dodoens (1517-1585) schreef: ‘De 
landlieden planten de kerselaar 
datse ghelooft worden groote 
kracht teghen de Toveraers ende 
quaedtdoeners te hebben’. Dat 

In het groen langs 
de Stadsmolensloot, 

tegenover de Van den 
Brandelerkade 28 staat 

een vogelkers, Prunus 
padus L. In het voorjaar 

kun je het gevoel krijgen 
dat Nijhoff onder 

woorden heeft gebracht 
in zijn gedicht. 

door Rinny E. Kooi

DE GROND IS ZACHT VAN 
LENTE
WEEFT ZICH EEN WAAS VAN 
GROEN EN MENSCHEN KOMEN
WANDELEN LANGS DE VIJVER 
IN HET GRAS

«
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De Vogelkers bij de 
Stadsmolensloot

Martinus Nijhoff  
(1894-1953) in Het Licht
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■  BOOM IN DE BUURT

geloof was aanwezig in Vlaanderen, 
Nederland en Duitsland (De Cleene, 
M. & M.C. Lejeune, 2000. Compendium 
van rituele planten in Europa. Stichting 
Mens en Cultuur, Gent). Van die boom 
kon van alles uitgaan. Als een vogel 
van zo’n boom had gegeten en een 
zaadje had uitgepoept kon uit het 
hout van de nieuwe boom een wieg 
worden gemaakt. Het kindje dat daarin 
had gelegen kon als volwassene ‘de 
verbannen boze wezens verlossen’ 
(zie 'De Cleene & Lejeune'). Wat daar-
van het gevolg zou zijn geweest, 
weet ik niet. Nu geloof ik niet 
in heksen en ik kan 
me helemaal niets 
voorstellen bij 
een vogelkers 
die heksen en 
toverij weert 
maar vind 

dit verhaal wel mooi. 
Aanstaande ouders 

die er wel betekenis 
aan hechten raad ik aan 

naar zo’n vogelkers te 
gaan om hout te verzame-

len. Dodoens werd in 1852 
professor in Leiden en werd begra-

ven in de Pieterskerk, maar dat staat 
hier natuurlijk helemaal buiten.

De stippelmot van de vogelkers 
lust ook wel iets anders
Op deze vogelkers aan de Van den 
Brandelerkade ontdekte ik rupsen 
met spinsel van de vogelkersstippel-
mot, Yponomeuta evonymellus. In 
juni vorig jaar hadden ze de vogelkers 
bijna helemaal kaalgevreten. Gelukkig 
overleefde een aantal bloemen de rup-
senvraat en was er nog een twijg met 
bessen die ik kon natekenen. In het 
algemeen zijn de diverse stippelmot-
tensoorten erg kieskeurig in het kiezen 
van voedsel. Lange tijd werd gedacht 
dat de vogelkersstippelmotrupsen al-
leen bladeren van de vogelkers zouden 
eten. Echter, uit de literatuur is bekend 
dat deze rupsen zich ook tegoed doen 

aan de Virginiaanse vogelkers, 
P. virginiana. De inheemse vogelkers 
lijkt veel op de Amerikaanse vogelkers, 
P. serotina. Daarom had ik al eens 
onderzocht of de rupsen die zouden 
eten en dat was zo. Ook ontdekte ik 
dat ze van de laurierkers eten. Het kan 
niet anders dan dat de vlinder van deze 
soort bepaalt waar de eieren worden 
gelegd en de rupsen later kunnen eten. 
Een vlinder van de vogelkersstippel-
mot legde eens eieren op de bladeren 
van de éénstijlige meidoorn (een wit 

bloeiende meidoorn). Die eieren 
werden uitgekweekt en inderdaad 
bleken het eieren van deze stippelmot 
te zijn. Vervolgens werden er kweken 
uitgevoerd met deze stippelmot en de 
meidoornstippelmot. Ze accepteerden 
elkaars voedsel. Deze rupsen zijn dus 
minder kieskeurig dan wij dachten. 
Als de bomen kaal worden door vraat 
kruipen hongerige rupsen met een 
spinseldraad aan hun lichaam weg op 
zoek naar voedsel. Er zijn jaren dat in 
Leiden heel veel rupsen naar voedsel 
zoeken en hun omgeving inpakken 
met spinsel. 

De biodiversiteitswaarde 
van de vogelkers.
In het begin van de 17e eeuw is de 
Amerikaanse vogelkers, P. serotina, via 
Engeland in ons land terecht gekomen. 
Jarenlang werd deze boom als grote 
plaag gezien. Enkele bosbeheerders 
denken daar de laatste jaren anders 
over (B. Nyssen et al., 2013. Van 
bospest tot bosboom, KNNV). In de 
duinen en op heidevelden is deze 
boom nog steeds een grote plaag. In 
2014 kreeg ik een e-mail van de Poolse 

onderzoeker Adrian Lukowski 
die mij schreef dat in Polen de 
Amerikaanse boom volop door 
de vogelkersstippelmot wordt 
aangetast. Hopelijk helpt deze 
soort in de toekomst ook in ons 
land deze exoot te bestrijden. 
Vaak wordt verondersteld 
dat de biodiversiteitswaarde 

van een exoot gering is. 
Dat geldt beslist niet voor 
deze soort. Hij wordt door 
177 soorten insecten als 
voedselplant wordt gebruikt, 
zelfs zoogdieren, vogels en 
andere dieren eten ervan 
(B.Nyssen et al.). Bladeren van 
deze soort in het Herbarium 
van Naturalis hebben al 
sinds 1898 vraatsporen van 
diverse soorten dieren. De 
biodiversiteitswaarde van 
de Amerikaanse vogelkers 
is misschien wel groter 
dan die van zijn inheemse 
geslachtsgenoot. 

Verboden te plukken
Ik wilde bloemen verzamelen 
om die na te tekenen. Terecht 
sprak een buurtbewoner mij 
hierop aan. Toen ik vertelde 
waarom ik dat deed was het 
in orde. Ik hoop dat ze, als ze 
mijn tekenwerk ziet, ervan 
zal genieten. En ook dat 
mensen in de omgeving van 
de Van de Brandelerkade en 
de Stadssloot ‘soms in een 
waas van groen’, ervan zullen 
genieten!     ■

fo
to

  J
os

Ve
rs

te
eg

en

17



Roomburgerpark
Het Roomburger�ark is benoemd als punt 
van aandacht in de verkiezingscampagnes. 
In het lijsttrekkersdebat is er een stelling 
aan gewijd. Er waren vier partijen die 
aangaven dat zij een vierde hockeyveld in 
het Roomburger�ark wel als optie zien, 
indien groen en biodiversiteit in voldoende 
mate worden gehandhaafd. Bij het sluiten 
van de kopij voor deze Wijkkrant waren de 
verkiezingen voor de gemeenteraad nog 
gaande.

P.J. Blokhof
De uitkomsten van de verkeersstudie van 
de P.J.Blokstraat zijn bekend. Deze leiden 
niet tot wijziging van het ontwer� voor het 
te bouwen hof. In die studie is aangegeven 
dat de situatie op de hoek Hoge Rijndijk 

en P.J. Blokstraat onoverzichtelijk is en 
daardoor leidt tot gevaarlijke situaties. 
De combinatie met de herinrichting van 
de Hoge Rijndijk is daar ook van invloed 
op. Daarom overwegen we om vanuit de 
vereniging daarover contact te zoeken met 
de gemeente. Zie ook elders in deze krant.

Hoek Hoge Rijndijk/
Zoeterwoudse Singel
Er ligt een voorlopig ontwer� voor 
bebouwing van dit perceel, afk omstig 
van projectontwikkelaar VanValentijn. Het 
ontwer� gaat uit van de bouw van een 
12-tal appartementen van wisselende 
grootte en met een gemeenschappelijke 
tuin. Het oorspronkelijke bestemmingsplan 
zou echter uitgaan van de bouw van enkele 
herenhuizen op deze locatie. De gemeente 

«Update Wijkissues
«

Er is van alles 
gaande in de 

wijk. Op deze 
pagina’s praat 
het bestuur u 

bij over de 
ontwikkelingen 

op het gebied 
van (nieuw)

bouw en 
gemeentelijke 

projecten in de 
ProfBurgwijk. 
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is nu aan zet om één en ander te 
bekijken en besluiten te nemen.

Herinrichting Hoge Rijndijk 
De gemeente heeft aangekondigd 
dat er op basis van de feedback 
van de omwonenden een defi nitief 
schetsontwer� wordt opgesteld. 
In het defi nitieve schetsontwer� 
wordt de keuze voor rijbaan-
indeling, locatie van bomen en 
groen, kruispuntvormgeving 
en locatie van parkeer�laatsen 
schetsmatig weergegeven 
en vastgelegd. Daarin is ook 
toegelicht wat is gedaan met de 
ontvangen suggesties en ideeën 
en waarom deze wel of niet zijn 
verwerkt. Deze fase moet in mei 
zijn afgerond.

Wilhelminabrug 
Meer een aankondiging dan 
een wijkissue, maar we krijgen 
er allemaal mee te maken. 
De Wilhelminabrug zal deze 
zomer een aantal maanden 
zijn afgesloten voor alle verkeer 
wegens groot onderhoud. Er komt 
een informatiecampagne, die zich 
in eerste instantie heeft gericht 
op direct omwonenden. Vanaf 
18 maart zal er een projectpagina 
op de website van de provincie 
staan (www.zuid-holland.nl/
wilhelminabrug). Daarop staat veel 
informatie en zijn de belangrijkste 
omleidingsroutes te vinden. Op de 
website van ProfBurgWijk zullen 
we de informatie van de provincie 
ook delen.

Een voor�roefj e van de sluiting
krijgen we in mei. Wegens 
werkzaamheden is de 
Wilhelminabrug afgesloten voor 
verkeer van donderdag 6 mei 
tot zondag 9 mei 18.00 uur. Het 
autoverkeer wordt omgeleid via de 
Lammebrug (Lammenschansplein) 
en de Zijlbrug (N446/N445/Willem 
de Zwijgerlaan). Fi etsers worden 
omgeleid via de Julius Caesarbrug. 
■ 

door Karin Verbaken, 

Han Overbeeke  en 

John Molenaar

Ingezonden bericht

Onlangs ontvingen de omwonenden van het te ontwikkelen P.J. Blokhof 
van de gemeente een rapport van een in september 2021 gehouden 
onderzoek naar de verkeersdrukte en verkeersveiligheid in de omliggen-
de straten. Het onderzoek is uitgevoerd door Graaf Traffi  c in opdracht van 
projectontwikkelaar FSD. 

Op basis van het aantal verkeersbewegingen in die periode is vastge-
steld dat de P.J. Blokstraat, Ker�straat en Fruinlaan rustige straten zijn. 
Nu, maar naar verwachting ook als het mogelijk toekomstige verkeer uit 
het P.J. Blokhof daarbij komt. Niet ingegaan wordt op de parkeerdruk in 
de P.J. Blokstraat en grote drukte op piektijden rondom het kinderdag-
verblijf. Zie bijgevoegde foto voor een impressie van een gemiddelde 
doordeweekse dag. 

In het rapport wordt ook vastgesteld dat de kruising P.J. Blokstraat 
– Hoge Rijndijk onoverzichtelijk is en daarmee niet veilig. Er worden 
verschillende aanbevelingen gedaan om dit verbeteren, ook met het 
oog op extra verkeer uit het toekomstige P.J. Blokhof. Afsluiten van de 
uitrit van de P.J. Blokstraat op de Hoge Rijndijk (en het daarmee creë-
ren van tweerichtingsverkeer in een deel van de P.J. Blokstraat) wordt 
als optie genoemd. Auto’s moeten dan immers omkeren om terug te 
rijden. Tweerichtingsverkeer in de nu al krappe straat is voor bewoners 
en verkeersdeelnemers uit de hele wijk onwenselijk en werkt verkeers-
drukte en onveiligheid in de hand. Het samenvoegen van de uitrit van de 
P.J. Blokstraat met de vestiging van Europcar en het tankstation lijkt een 
beter alter�atief. De aanbevelingen zijn van belang voor de mogelijke 
ontwikkeling van het P.J. Blokhof, maar ook voor de herontwikkeling van 
de Hoge Rijndijk.     ■

Update P.J. Blokhof

door Robert-Jan Brink
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tacoyo
Move your body, relax your mind

®

ACTIE
2 GRATIS

PROEFLESSEN
PER

PERSOON

TACOYO
Body en mind

conditietraining 
op muziek

Iedere maandag
in Leiden

WWW.TACOYO.NL

Werk vijf kwartier aan uw houding, 
fi guur en souplesse. Tacoyo is 

stress verlagend, ontspannend en 
niet zweverig. U beweegt in een groep 

met losse gewichtjes op inspirerende 
muziek, maar wel op uw eigen niveau. 

Fysiotherapeuten bevelen Tacoyo aan. Het is 
voor iedereen: jong en oud, man en vrouw.

LEIDEN, GYMZAAL DA VINCI COLLEGE
LAMMENSCHANS, BETAPLEIN 24

17:00-18:15, 18:15-19:30, 19:30-20:45, 20:45-22:00 uur



Knip uit en
Profi teer van
het voordeel!

Gratis
proefl es 1

Gratis
proefl es 2

Tacoyo Trainer 
Viktor Verwoerd

06-41549731
v.verwoerd@tacoyo.nl

De kosten per les bedragen: € 99,,2255. 

* Geldig voor nieuwe cursisten. Vraag naar de voorwaarden.

Seizoensstart: februari en eind augustus. Tussentijds instromen kan altijd!
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Samen met Incluzio
Begin februari kwamen enkele 
buurbewoners samen met enkele 
medewerkers van de organisatie 
Incluzio Leiden. Incluzio is een 
sociaalmaatschappelijke organisatie 
die in wijken dichtbij hulp en dienst-
verlening wil bieden bij leven, 
werken en wonen. Zij wilden de 
zoektocht naar een buurthuis 
graag samen oppakken. Al snel 
bleek dat er feitelijk al een ruimte 
beschikbaar is: ’t Tref�unt aan het 
Professorenpad. 

In dit pand kunnen we per direct 
beschikken over een ruim lokaal met 
ingebouwde bar en open keuken. 
Ook het ouderencontact maakt hier 
gebruik van, bijvoorbeeld voor koffi  e-
ochtenden. Het is een mooi start-
punt voor verdere ontwikkelingen. 

Wie denkt er mee? 
Op maandag 28 februari liep 
’t Tref�unt vol met enthousiaste 
buurtgenoten die hun wensen en 
ideeën wilden delen. Een greep uit 
de brainstorm van die avond:

■ Jeu de boules
■ Repaircafé
■ Verduurzaming eigen 
 woning - van het gas af
■ Cursussen schilderen, schrijven, 
 muziek
■ Kinderknutselclub

■ Ruilen van planten en spullen
■ Natuurvoorlichting 
■ Gespreksgroep levensvragen
■ Burenhulp
■ Yoga en pilates.

Twee groepen zijn al langer 
actief in de wijk: Groen in de wijk en 
Duurzaamheid. Zij willen ook graag 
van het buurthuis gebruik maken 
en beiden kunnen nog versterking 
gebruiken. De complete lijst en een 
verslag van de bijeenkomst staat op 
de website: www.profb urgwijk.nl

We zijn er nog niet
Het begin is er. U bent van harte 
uitgenodigd om mee (te blijven) 
denken over het vervolg. We hebben 
de volgende vragen: Welke activi-
teiten spreken u aan? Mist u iets in 
de lijst? Op welke manier zou u zelf 
een bijdrage kunnen leveren? Wie 
verzint een nieuwe frisse naam voor 
het nieuwe buurthuis?

Kijk op profb urgwijk.nl of 
neem contact op met Ali El Ali: 
06 - 547 747 47 of aelali@incluzio.nl
■

Buurthuis maakt 
vliegende start 

In een eerdere Wijkkrant deed Loes van der Hulst uit 
het bestuur van de Wijkvereniging een oproep: wie wil 
meedenken over een buurthuis in onze wijk? Er bleek zeker 
animo te zijn. 

Een van de vrijwilligers 
stelt zich voor: 

'Mijn naam is Herbert Plompen en ik 
woon in de Hugo de Vriesstraat (daar 
waar de mooiste minibieb van onze 
wijk hangt!). Mijn voormalige straat-
genoot en nu penningmeester van 
de wijkvereniging, Loes, deed eerder 
een oproep om mee te denken over 
een buurthuis in onze wijk. Aan die 
oproep heb ik gehoor gegeven en 
zodoende ben ik nu lid van de ker�-
groep die onderzoek doet naar de 
haalbaarheid van zo’n voorziening. 
Met name het waar en wat houdt 
ons nu bezig. En zie, er zit muziek 
in, misschien wel letterlijk! Daarover 
vast meer in deze Wijkkrant. Er zijn 
na realisatie een heleboel dingen die 
je zou kunnen doen als vrijwilliger bij 
een buurthuiscommissie. Maar wat 
mij met name opviel bij één van de 
bijeenkomsten, was de matige effi  -
ciëntie van de informatievoorziening 
naar de wijkbewoners. En dat on-
danks bijvoorbeeld deze Wijkkrant, 
berichten op sociale media, en een 
boel enthousiasme. Hoe krijgen 
we straks alle activiteiten onder de 
aandacht gebracht? Dat lijkt me in 
ieder geval een leuke vraag om mee 
aan de slag te gaan. En dan zijn er 
vast nog veel meer dingen nodig. 
Dus helpende handen zijn ook erg 
welkom!     ■

Groet, Herbert.”
door Conny van Loon
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               'Ik ben een      
  activistisch persoon'

Hoe ben je in onze wijk 
terecht gekomen?
‘We woonden in de Boerhaavelaan 
en ik kwam hier al vaak in de buurt. 
In 1993 vonden we een huis aan de 
Van de Sande Bakhuyzenlaan. Dat 
was onze eerste plek in deze wijk. 
En dat was raak want ik was toen 
al verliefd op het Cronesteynpark. 
Ik was altijd ook gecharmeerd 
van het polderlandschap. Ook 
in archeologisch opzicht een 
interessant gebied. Daar kwam 
nog bij dat ik weg was, en ik ben 
dat trouwens nog, van de molen 
aan de Kanaalweg. Ik heb zelfs 
ooit geprobeerd daar molenaar 
te worden. De molen stond in de 

tachtiger jaren te koop voor twee 
gulden vijftig, maar moest wel 
gerestaureerd worden voor een ton 
en dat kon ik als student natuurlijk 
niet opbrengen. Ik vind deze wijk ook 
prettig omdat je vlak bij het spoor 
woont en dat geeft mij een gevoel 
van vrijheid.’

Hoe kijk je nu aan tegen 
onze wijk? 
‘Ik wilde graag mijn woonhuis 
combineren met mijn praktijk als 
huisarts. Dat bleek niet te kunnen 
in ons huis. Toen hebben we een 
buitengewoon geschikte plek ge-
vonden aan de Zoeterwoudsesingel. 
Die locatie was aantrekkelijk omdat 

Walter Schrader:

Een bewogen jaar ligt 
achter hem. Walter 

Schrader nam afscheid 
als huisarts. Hij regelde, 
samen met anderen, dat 
er 75.000 coronavaccins 

naar Namibië werden 
gestuurd. Om deze actie 

werd hij bedreigd en 
vervolgens werd hij 

uitgeroepen tot Leidenaar 
van het jaar. Alle reden 

om nader kennis te maken 
met deze bijzondere 

wijkbewoner: ‘Je kunt 
wel stellen dat ik een 

activistisch persoon ben.’
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het dicht bij de stad was en dicht 
bij deze wijk. Er kwamen patiënten 
uit de binnenstad en ook uit deze 
buurt. Dat gaf veel diversiteit in de 
praktijk. 
Op deze plaats is ook de Leidse 
wijnvereniging Matilo opgericht 
in 2011. Een vereniging die zijn 
eigen wijn produceert (Matilo) van 
druiven uit de stadswijngaard. 
Dat zorgde ook voor cohesie bij de 
wijkbewoners, samen dingen doen. 
Ik heb daar ook wel aan studenten 
college over gegeven, hoe belang-
rijk dat is voor het welbevinden. 
Ook ben ik nog steeds blij met de 
nabijheid van het Cronesteynpark. 
Als je er oog voor hebt kun je daar 
zoveel zien, ik noem maar iets, de 
lepelaar, de ooievaar, de gewone 
reiger en de zilverreiger kun je 
zo maar van dichtbij bekijken. 
Fantastisch.’

Per 1 januari ben je gestopt 
als huisarts. Toch lijkt het 
mij niet dat je een huisarts 
in ruste bent.
‘Absoluut niet. Als individueel 
werkende huisarts luister je naar 
het verhaal van mensen en inter-
preteer je persoonlijke gezond-
heidsproblemen. Veel gezond-
heidsproblemen komen voort uit 
de milieuproblematiek en klimaat-
verandering. Als je vindt dat je voor 
welzijn een schone leefomgeving 
moet hebben, dan zijn we nu wel 
op de verkeerde weg. Als huisarts 
heb je je handen vol aan individuele 
ziekteprocessen en heb je weinig 
gelegenheid om preventief iets te 
doen tegen milieuvervuiling, terwijl 
het wel een impact heeft op het 
individu. Ik hoop nu meer tijd te 
hebben om daar iets aan te doen 
en ik kan wel heel goed mijn 
netwerk daarvoor gebruiken. 

‘Je moet daarbij groot denken, 
maar één en ander lokaal in de 
praktijk proberen te brengen. Je 
zou bijvoorbeeld proef�rojecten 
kunnen beginnen in Leiden, in 
samenwerking met Wageningen.
Projecten op het gebied van biodi-
versiteit en energietransitie. Zoals 
kleine coöperaties die zelf energie 
produceren en proberen op het 
gebied van landbouw de diversi-

teit te beïnvloeden zodat het weer 
leefb aar wordt voor insecten. 
In de laatste Huizinga-lezing heeft 
David Van Reybrouck het erover 
dat er sprake is van 'kolonisatie 
van de toekomst'. Daar ben ik 
het helemaal mee eens. Leven is 
afh ankelijk van een dunne laag 
aardkorst. Het is van groot belang 
dat die beschermd wordt. Daar is 
verandering van wetgeving voor 
nodig en natuurlijk inter�ationale 
samenwerking.’

Wat is je het meeste 
bijgebleven uit je praktijk 
als huisarts?
‘Dat is in feite de diepgang van het 
contact met patiënten. Praten over 
zingeving is eigenlijk impliciet
verbonden met dit vak. Wat ik altijd 
belangrijk heb gevonden is de we-
derkerigheid met de patiënt. Ik heb 
veel geleerd door goed te luiste-
ren naar mijn patiënten en op die 
manier bouw je ook vertrouwen op. 
Die ervaringen zou ik ook graag wil-
len doorgeven. Ik ben gevraagd om 
daarover colleges te geven, onder 
andere in Leiden. We moeten zor-
gen dat de fi nancieel-economische 
aansturing van de gezondheidszorg 
niet ten koste gaat van de huisart-
senpraktijk. Het idealisme mag niet 
verstoord worden. Ik heb in die 
20 jaar dat ik huisarts was, het altijd 
een dankbaar beroep gevonden.’

Afgelopen jaar ben je bedreigd 
en vervolgens word je 
uitgeroepen tot persoon van 
het jaar in Leiden.
‘Die bedreiging kwam van een 
beperkte groep mensen die 
bezwaar maakte dat ik bezig was 
om 75.000 vaccins te schenken 
aan Namibië. Een actie waarvoor 
ik ook weer juist uitverkozen werd 
tot Persoon van het jaar. Ik ben blij 
dat het gelukt is onze solidariteit 

met Afrika te tonen door het sturen 
van die vaccins. Die uitverkiezing 
tot Persoon van het jaar vat ik 
vooral op als waardering voor de 
dingen waar ik voor sta. Net als de 
Landelijke Huisartsenvereniging 
pleit ik voor meer preventie en het 
veranderen van onze levensstijl. 
Zo zijn we ook bijvoorbeeld bezig 
met het ontwikkelen van een 
voedselbos in Matilo, om duidelijk 
te maken waar ons eten vandaan 
komt. Het is een vehikel om een 
nieuwe mindset te bereiken. Bij het 
bos betrekken we mensen om zelf 
weer met andere mensen dat werk 
te doen. Dat is zowel goed voor de 
saamhorigheid als de beweging. 
Dat bleek bijvoorbeeld ook met de 
stadswijngaard; hoe positief dat 
kan werken, samen iets tot stand 
te brengen. 
We willen dit soort voedselbossen 
ook in het Singelpark gaan 
onderbrengen. Daar is gelukkig 
enthousiasme voor: bijvoorbeeld 
bij Rinny Kooi, maar ook de 
gemeente, Naturalis en de Hortus 
staan er positief tegenover.’

Hoe heb je afscheid genomen 
van de praktijk?
‘Dat afscheid was natuurlijk be-
perkt door corona, maar ik heb wel 
veel brieven en kaarten gekregen. 
Wat mij genoegen doet, is dat 
veel mensen een bijdrage hebben 
gestort aan de Stichting Remedi. Ik 
ben daar ook met projecten bezig, 
bijvoorbeeld met fi jnstofmeters als 
waarschuwingssysteem. Je moet 
maar even op de website kijken van 
Remidi Leiden. Daar krijg je meer 
informatie over mijn projecten.’ 

Walter Schrader is dan wel ge-
stopt met zijn huisartsenpraktijk, 
maar hij is nog lang niet klaar met 
mensen en het verbeteren van hun 
leefomgeving.    ■

Leven is afhankelijk 
van een dunne laag 
aardkorst. 

door Adri Staats
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Overleg met Jan Floris Holsteijn: 06 5066 7129
Eerste oriënterend overleg is kosteloos
Zie www.qisolute-advocaten.nl/gratis-halfuur-advies/ 
Wij bieden zekerheid voor uw positie. 

Qisolute Advocaten

www.qisolute-advocaten.nl

Arbeidsrecht: advies
dat het verschil maakt.

Financieel: een veel
betere regeling
Mentaal: echte steun
bij dreigend ontslag

Bel Qisolute Advocaten (071 51 64 888); 
eerste oriënterend overleg is kosteloos
zie www.qisolute-advocaten.nl/gratis-halfuur-advies/ 
Wij bieden zekerheid voor uw positie. 

Qisolute Advocaten

www.qisolute-advocaten.nl

Arbeidsrecht, advies
dat het verschil maakt:

Financieel: een veel
betere regeling
Mentaal:
- Arbeidsrecht
- Ondernemersrecht

De dakspecialist uit uw regio

Uw dakschade laten opnemen? Vraag 
onze vrijblijvende dakinspectie aan. 

Bel uw regio agent voor een afspraak.
Leiden: 06 - 830 715 24

BEL NU VRIJBLIJVEND NAAR 085 - 06 000 71

www.dakcentralenederland.nl                               

UW DAK IS ONS VAK

Ivo van der Leek Makelaardij
Kanaalpark 140 te Leiden

Telefoonnummer: 071 203 21 06
E-mailadres: info@ivovanderleek.nl www.ivovanderleek.nl

Gespecialiseerd in oude & monumentale panden



In september start weer de cursus 
Fotografi e in de Praktijk 1. 

De cursus beslaat 5 bijeenkomsten (ca. 1 x per 
2 weken). Deze cursus start op 10 september 2022. 
Je leert er alles over onderwer�keuze, compositie, 
licht, gebruik van kleur, scher�te en onscher�te en 
scher�tediepte.
De cursus wordt gegeven in De Arcade, Octavialaan 61 
in Leiden (Roomburg).

Studiedagen Conceptuele fotografie 1
Voor de gevorderde fotograaf starten we op 
17 september de studiedagen Conceptuele Fotografi e. 
Nu maken we foto’s van wat we zien. Conceptuele 
fotografi e gaat ervan uit dat we foto’s maken van 
wat we (be)denken. Deze studiedagen beslaan 
4 bijeenkomsten (1x per maand).
De studiedagen worden gegeven in De Arcade, 
Octavialaan 61 in Leiden (Roomburg).

Meer informatie en/of inschrijven voor één 
van de cursussen: www.robbeursefotografi e.nl  
of info@robbeursefotografi e.nl of tel: 06- 511 637 80.     
■

'Het mag weer. Op zondag 6 november, 
vanaf 14 uur, in diverse huizen in de 
wijk.'
Op zondag 6 november 2022 is er, na een 
onderbreking van drie jaar vanwege corona, weer een 
nieuwe editie van Kunst Over De Vloer. In verschillende 
huiskamers van wijkgenoten vinden kamermuziek-
optredens plaats door (semi-)professionele musici.
Het zal een gevarieerd en levendig programma worden 
waarin gevestigde namen, jong talent en verschillende 
genres te horen zullen zijn. Zet de datum alvast in uw 
agenda!

Uw huiskamer als mini-concertzaal?
Wij zijn geïnteresseerd in mensen die hun huiskamer 
beschikbaar willen stellen voor een optreden. 
Als u daar iets voor voelt, kunt u dit mailen aan 
kunst@profb urgwijk.nl. Heeft u eerder meegedaan dan 
nemen wij binnenkort contact met u op om te kijken of 
u dit jaar weer beschikbaar bent.

Mee-organiseren?
Het Comité Kunst over de Vloer kan versterking 
gebruiken. Wijkgenoten die zelf graag muziek 
beluisteren of ten uitvoer brengen, en ook met 
hun organisatorische talenten willen bijdragen aan 
activiteiten in de wijk kunnen zich aanmelden, ook 
via kunst@profb urgwijk.nl.

Sponsoren gezocht
Er zijn mogelijkheden om het evenement te 
sponsoren. Voor meer informatie neem contact op 
via kunst@profb urgwijk.nl.

Graag tot ziens op 6 november!     ■

door Joeki van Etteger, Ber�ard van Kesteren,

            Han van Overbeeke en Karin Verbaken

Beter leren 
fotograferen?

■  INGEZONDEN BERICHTEN

door Rob Beurse

Kunst over 
de Vloer
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Oranje boven in de wijk
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Om alvast in 
de sfeer te 
komen van 
Koningsdag 
fotografeerde 
Rob 
Oudshoorn 
oranje items
in onze wijk.
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Oranje boven in de wijk
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Werken als 
vrijwilliger

Wie wel eens 
fi etst of wandelt 

in polderpark 
Cronesteyn zal 

De Tuin van de Smid 
zeker kennen. Je 

strijkt er neer voor 
een kopje koffi e of 
een lekkere lunch. 

En na de laatste 
uitbreidingen zijn er 

ook vergaderingen, 
bruiloften, recepties 

en feesten. 

Maar dat is niet het enige dat 
De Tuin van de Smid te bieden heeft. 
Veel ouders en grootouders komen 
er langs om met hun (klein)kinderen
naar de dieren te kijken en voor de 
wat grotere kinderen is er een prach-
tige natuurspeeltuin. In de keuken 
en bediening van het horecagedeelte 
werken uiteraard betaalde krachten. 
Voor de verzorging van de dieren en 
het onderhoud van het terrein zijn er 
veel vrijwilligers. Vorig jaar ben ik zelf 
aan de slag gegaan als dierenverzor-
ger bij De Tuin van de Smid. Reden 
om er eens in te duiken hoe dit alles 
tot stand is gekomen. Om te begin-
nen spreek ik met de smid zelf, Sjaak 
van de Geijn. Met zijn vrouw Barbera 
runt hij De Tuin. Hij weet boeiend 
te vertellen hoe één en ander zo 
gegroeid is. ‘Aanvankelijk viel het 
gebied onder de gemeente
Zoeterwoude. Na de over�ame 
door de gemeente Leiden kreeg het 
de bestemming polder�ark. Evert 
Cor�et maakte het ontwer� voor 

wat nu Park Cronesteyn is. Het was 
de bedoeling dat op dit deel van het 
park een boerderij zou komen met 
een melk- en kaasfabriek. Er zouden 
tien gebouwen van tien bij tien meter 

komen, alle in dezelfde stijl met het 
karakteristieke puntdak. Het is bij 
drie gebleven. Toen was het geld op 
en moesten de verdere plannen 
worden afgeblazen.’ 

'Martijn Planjer met pony Cheyenne en geitjes Blondie en Kleintje'.
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‘In 2013 stond alles vrijwel leeg. Er 
waren geen dieren meer en alles 
raakte in verval. Barbera en ik heb-
ben toen het terrein overgenomen. 
We wilden dit prachtige gebied de 
moeite waard maken om naar toe te 
komen. Ik had een smederij – van-
daar de naam De Tuin van de Smid 
– en de bedoeling was dat we ieder 
halve dagen in het theehuis aan-
wezig zouden zijn. Ons plan om het 
gebied aantrekkelijk te maken lukte 
zo goed, dat ik de smederij na ruim 
twee jaar heb verkocht. We gingen 
samen aan de slag en er kwam 
steeds meer personeel bij. Inmiddels 
is er ook een zaal aangebouwd en is 
de keuken ver�ieuwd.’
‘Daar�aast begonnen we met de 
dieren. Een vriendin had geen on-
derdak meer voor een paar schapen 
en een pony. Daar�a is het verder 
uitgegroeid. Er kwamen steeds meer 
dieren bij. Ook het kippenhok dat er 
al was, is langzamerhand gevuld. De 
laatste aanwinst waren de varkens.
In 2016 is de natuurspeeltuin erbij 
gekomen. Met subsidie van diverse 
fondsen kon deze worden aangelegd. 
Het is aangepast aan de natuurlijke 
omgeving van het park en kent daar-
om veel slootjes en bruggetjes.’

Voor die dieren en de speeltuin 
worden vrijwilligers ingezet? 
‘Ja, er zijn zo’n 25 tot 30 vrijwilligers 
actief. Elke ochtend zijn er twee of 
drie mensen om de dieren te verzor-
gen, elke donderdagochtend lopen er 
‘klussers’ rond voor het onderhoud 
van de dierenverblijven en het terrein 
en in het voor�aar en de zomer is er 
op woensdagavond het onderhoud 
van de natuurspeeltuin. Onder des-
kundige leiding wordt het groen daar 
onderhouden. Allerlei mensen zijn 
als vrijwilliger actief: sommigen doen 
het naast hun werk, anderen naast 
een studie, er zijn gepensioneerden, 
mensen die alleen vrijwilligerswerk 
doen en sommigen komen hierin tot 
rust nadat ze in hun werk overspan-
nen zijn geraakt. Er zijn twee vrij-
willigers die het werken met dieren 
zo goed beviel, dat ze de opleiding 
dierenverzorging zijn gaan volgen en 
nu in die sfeer werkzaam zijn. 
En tot slot: eens per week komen 
onze buren van Hoeve Cronesteijn 
ons helpen. Hoeve Cronesteijn is 

een zorg- en activiteitenboerderij 
van Gemiva voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Zij 
doen mee met de verzorging van 
de dieren, maken het pad schoon, 
sprokkelen takken of vegen 
bladeren.’

Vervolgens spreek ik met twee 
collega-dierenverzorgers, Martijn 
Planjer en iemand die liever 
anoniem blijft en die ik daarom als 
An zal aanduiden. Martijn heeft 
de opleiding tot dierenverzorger 
gevolgd. Hij wil graag in die sfeer aan 
de slag, maar dat is nog niet gelukt. 
Hij is nu parttime in een andere 
branche werkzaam en is daar�aast 
al ruim vier jaar vier ochtenden per 
week dierenverzorger bij De Tuin van 
de Smid. An is fulltime werkzaam 
als coach van mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt en is daar�aast 
sinds medio 2021 één ochtend 
per week dierenverzorger. Beiden 
zijn gek op dieren en wilden graag 
iets met dieren doen. An zag de 
poster ‘dierenvrijwilliger gevraagd’ 
bij De Tuin hangen; Martijn zag 
deze mogelijkheid op de website 
I-doe, waarop vrijwilligers worden 
gevraagd. 

Wat houdt het werk als 
dierenverzorger in?
‘We voorzien alle dieren van eten en 
schoon water. Verder ruimen we de 
mest op, rapen eieren bij de kippen, 
maken de stallen en de vogelkooi 
schoon, kammen de ezels en de 
pony’s en krabben hun hoeven.’

Wat maakt dit werk leuk? 
‘Het werken met dieren is heerlijk. 
Je bouwt een band op met deze 
dieren; ze kennen je. Verder is het 
heerlijk om buiten bezig te zijn op 
deze prachtige plek en lekker vies te 
mogen worden. En het is fi jn om je in 
te zetten voor zoiets. We voelen ook 
dat dit gewaardeerd wordt.’ 
Ook het contact met collega’s wordt 
op prijs gesteld: ‘Iedereen is gek van 
deze dieren en dat deel je. Je bouwt 
een band met elkaar op en maakt ge-
bruik van elkaars inzichten. Zo werd 
van een collega een methode over-
genomen om de hoeven van pony 
Cheyenne te kunnen schoonmaken, 
die daarbij nogal lastig is.’

Daar�aast is er het contact met be-
zoekers: ‘Je hebt vaak leuke gesprek-
ken met bezoekers. Kinderen laten 
voelen aan de haren van een pony of 
een ezel als je die hebt geborsteld. 
Een mooie veer geven aan een kind, 
dat daar met bewondering naar 
staat te kijken.’ En ze maken soms 
iets verrassends mee: ‘Zo zagen we 
in oktober plotseling een kip met 
negen kuikens in de ren lopen. De 
eieren worden elke dag geraapt, dus 
deze kip moet ergens buiten de ren 
stiekem negen eieren hebben gelegd 
en deze hebben uitgebroed om 
vervolgens met negen kuikens te zijn 
teruggekeerd naar het kippenhok.’ 
Inmiddels zijn deze kuikens pubers 
geworden.

Wat is minder leuk? 
Dat zijn vooral de dingen die nood-
zakelijk zijn voor het welzijn van 
de dieren, maar niet fi jn zijn om de 
doen: ‘Het opgehokt houden van de 
vogels in verband met de vogelgriep, 
het apart zetten van dieren omdat ze 
minder mogen eten of iets besmet-
telijks hebben. En natuurlijk het over-
lijden van een dier waarmee je een 
band hebt opgebouwd.’ Dat laatste 
was zeer voelbaar toen onlangs een 
geitje doodging. De appgroep van de 
vrijwilligers ontplofte met reacties. 
Iedereen was geroerd. ‘Ook dat geeft 
een band.’

Tot slot voegt Sjaak nog toe. ‘We 
hebben nog wat vrijwilligers nodig. 
In het weekend zijn dieren-
verzorgers welkom en ook voor het 
onderhoud van de natuurspeeltuin 
op woensdagavond kunnen we 
mensen gebruiken.’ 
Dus mocht u geïnspireerd zijn door 
dit verhaal, dan kunt u zich aan-
melden door een bericht te sturen 
naar info@tuinvandesmid.nl. 
Want het moge duidelijk zijn: 
het is heerlijk werk!      ■

door Milou van der Kade
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    Passion Food  

       A   Herenstraat 43e 
   2313 AE Leiden 
      W   www.passion-food.nl 
       T   +31 (0)71 737 04 89 
      M   info@passion-food.nl 

Koffie & Taart 

Lunch 

Traiteur  
Dagverse maaltijden 

Diner aan huis 

Private Dining 

Catering 

Kookworkshops 

Kookcursussen 

www.passion-food.nl  I  Herenstraat 43e Leiden  I  071-7370489 

Belastica Leiden
Tel:  071-5138202 

Zeemanlaan 39
2313 SW Leiden

Al ruim 25 jaar sterk met 
uw cijfers 
Uw belastingadviseurs, administratieve 
specialisten en fi nancieel planners, gevestigd 
in Voorhout en Leiden.

Administratie- en belastingadviseurs 
Financieel Planners

✔ Belastingadvies
✔ Financiële administratie
✔ Financiële planning

B E L A S T I C A
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■  DUURZAAM NIEUWS

De Werkgroep Duurzaam 
ProfBurgwijk organiseert 
van alles om de wijk nu 
groener te maken en om 
wijkgenoten te helpen 
energie te besparen. We 
doen dat voor iedereen in 
de wijk. Onze tips voor dit 
voorjaar:

■    Met de zomer op komst 
organiseren we een Bewonersavond 
Koelen. Het wordt steeds vaker 
echt heet in de zomer. Hoe houd 
je je huis koel? Twee buurtgenoten 
vertellen hoe zij dit doen. Denk aan 
warmtepompen, airco’s, groene 
daken, bomen en zonwering. De 
avond is op 17 mei 2022, 20.00 uur
in ‘t Tref�unt, Professorenpad 1.

■    De Groen-groep heeft plannen 
voor verhoogde kruidenbakken, 
stekjes ruilen, een wormenhotel 
of compostbak, nestkasten en 
inspiratiewandelingen in de wijk. 
Buurtgenoten die willen meehelpen 
(of meewandelen) zijn altijd welkom.

■    De afgelopen maanden zijn er 
meerdere huiskamerbijeenkomsten 
georganiseerd, waarbij buren een 
leuke avond hebben en ideeën 
bij elkaar opdoen om energie te 
besparen. Wilt u ook zo’n avond 
organiseren? De wijkambassadeur 
kan tips geven.

■    Wist u dat er van vijf 
voorbeeldwoningen in onze 
wijk maatwerkadviezen zijn 

geschreven? Deze zijn na te lezen via 
duurzaambouwloket.nl/wijkaanpak-
leiden onder 2. Maatwerkadviezen 
voorbeeldwoningen. Voor de meeste 
woningen in de wijk zijn hier goede 
tips te vinden.

■    Wilt u altijd vooraf op de hoogte 
zijn van duurzame activiteiten in de 
ProfBurgwijk? En tips krijgen afge-
stemd op de woningen uit onze wijk? 
Geef u dan op voor de nieuwsbrief 
van de Werkgroep Duurzaam 
ProfBurgwijk. Er is ook een nieuws-
brief van de wijkambassadeurs met 
tips en wetenswaardigheden over 
heel Leiden. Daarvoor kunt u zich 
opgeven via bit.ly/3IR1YMT.  

Heeft u vragen of wilt u zich 
aanmelden? Tenzij anders vermeld 
kan dit steeds via profb urgwijk@
gagoed.nl  ■

Groene tips

Op 26 maart was de vierde kijkdag voor 
regentonnen en andere tuinideeën. Heb je de 
kijkdag gemist? Kijk op  www.pro� urgwijk.nl/
c/ieder-huis-een-regenton voor alle informatie 
over regentonnen en de regentonactie. 

Tot 12 april kun je meedoen met de allerlaatste collectie-
ve bestelling met korting. Deze laatste bestelling wordt 
op 20 april bezorgd. Individueel bestellen (zonder collec-
tieve korting) blijft altijd mogelijk. 
Op de website vind je ook informatie over de ontwikkeling 
van een circulaire regenton (omvorming van klikobak of 
ander soort container tot houten regenton met planten-
bak) in samenwerking met het Circulair Warenhuis. 
De Groengroep is begonnen met een nieuw initiatief: 
circulaire gemeenschappelijke kruidenbakken met 
subsidie van Fonds 1818. Interesse om dit ook met buurt-
genoten op te pakken of behoefte aan meer informatie? 
Meld u aan bij regentonleiden@gmail.com   
Diverse soorten vogelnestkastjes van gebruikt hout 
kunt u kopen bij ‘Werkplaats Om de Hoek’ van de 
Woon-werklocatie Oud Ade van Gemiva.
Tot slot:  Wist u dat u al uw resthout beter kunt inleveren 
bij het Warenhuis tegenover de milieustraat dan in de 
afvalcontainer? Dit afvalhout krijgt dan nog een tweede 
leven, wellicht als ombouw van een regenton, als 
gemeenschappelijke kruidenbak of als nestkastje!
Gaat u net als de Groengroep ProfBurgwijk ook voor 
duurzaam en circulair?  ■

Duurzaam 
na 2035?
PEP (Participatie Energietransitie ProfBurgwijk) is een 
groep wijkgenoten die meedenkt met de gemeente 
over de energietransitie en wat dit betekent voor de 
ProfBurgwijk. De groep kiest voor samenwerking. We 
weten niet of de aanpak van de gemeente ‘goed’ is 
en denken graag constructief mee om het zo goed 
mogelijk te krijgen. De ambtenaren met wie we nu 
spreken staan open voor onze vragen en waarderen 
onze input. PEP staat los van de wijkvereniging. Wel 
wordt er samengewerkt. Zo geeft PEP advies aan de 
wijkvereniging.

Voor onze wijk staat er nog niks vast. Een warmtenet is 
een reële optie, omdat er voor andere delen van Leiden 
al een warmtenet wordt aangelegd. Of dit ook echt de 
oplossing voor onze wijk wordt, staat nog open. Heel 
veel hangt af van bewoners. Hoeveel bewoners doen 
niets, waardoor hun huis alleen met hoge tempera-
tuurverwarming zoals van een warmtenet verwarmt 
kan worden? Hoeveel bewoners nemen het heft in 
eigen hand en gaan zelf al anders verwarmen, zoals 
met een warmtepomp? Als grote delen van straten dat 
doen, wordt een warmtenet steeds minder rendabel.
Op dit moment zijn er nog veel vragen en onduidelijk-
heden, maar is er ook nog het meeste mogelijk. Heeft u 
ook een mening over de energietransitie in onze wijk? 
PEP hoort graag van u om uw ideeën mee te kunnen 
nemen!  ■

Regentonnen, kruidenbakken, 
nestkastjes en resthout

door Mar�oleine Fontijn
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We doen het 
met elkaar

door Blîde Duk

Het Zoete 
Land met zijn 

vruchtbare 
aarde en lokale 

biologische 
groenten roept 

direct associaties 
op met tastbaar 

werk. Dat werk 
valt ook niet te 

onderschatten. 
Maar hoe zit het 
met het minder 

zichtbare, maar 
net zo belangrijke 

regelwerk?

■  VRIENDEN VAN HET ZOETE LAND

‘Zomer 2015 meldde ik me aan’ 
vertelt Albert Roskam. ‘In het Leid-
sch Nieuwsblad las ik een artikel 
over het initiatief. Het leek me leuk. 
Ik dacht een halve dag per week 
in de tuin te komen werken. In een 
gesprek bleek er behoefte aan be-
stuursleden. Dat kwam me eigenlijk 
wel goed uit. Ik schilder en wil daar 
graag veel tijd aan besteden. Week 
in week uit een vaste dag past dan 
minder. Bestuurswerk is fl exibeler.’

Wereld van cultuur
‘Ik kom uit de wereld van de 
exposities. Ik heb dertig jaar 
mijn eigen bureau gehad en 
was adviseur voor musea. Vaak 
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zaden, gereedschap, pacht en de 
inzet van onze professionele tuinder. 
Inmiddels hebben we ook enige buf-
fer voor vervanging. We werven fond-
sen voor projecten. Zo hebben we de 
schuur uit subsidie gefi nancierd. Nu 
het pachtcontract is verlengd, heb-
ben we gelijk actie onder�omen voor 
een kas. Bij Groentepark Bontekoe 
hebben we ook fondsen geregeld 
voor de exploitatie zelf. Logisch om-
dat het voor de Voedselbank is.’

Inspireren
‘Het werk aan de twee tuinen kunnen 
we aan. Onze doelstelling 'bevorde-
ren van gezonde voeding' vatten we 
wel ruimer op dan onze eigen tuinen. 
We willen anderen inspireren om zelf 
een tuin te beginnen. Wij delen onze 
praktijkkennis. We hebben een pro-
gramma van eisen uitgewerkt. Daar 
staat in waar je op moet letten: is er 
water in de buurt, zijn er niet te veel 
hoge bomen? We hebben een goed 
en werkend systeem.’

CSA
‘Ons systeem heet CSA: Community 
Supported Agriculture. Dat is een 
inter�ationaal verschijnsel, hier in 
de buurt is nu ook een initiatief in 
Zoeterwoude. De essentie van CSA 
is dat je een groep oogstdeelnemers 
hebt die de rekening en het risico 
dragen. Dat betekent dat ze vooraf 
betalen, waarmee ze het recht 
hebben elke week te oogsten. De 
andere twee essentiële elementen 
van CSA zijn de professionele tuinder 
en vrijwilligers. De professionele 
tuinder staat voor de continuïteit. 
Haar kennis en kunde is de spil waar 
het om draait. De 35 vrijwilligers 
maken dat er door de wijde 
omgeving, voor de wijde omgeving 
wordt geproduceerd.’

Fietstocht
‘Een ander voorbeeld van bevor-
dering is de rondrit op de fi ets die 
Siebrand van der Ploeg, ook uit het 
bestuur, en ik hebben gemaakt langs 
alle groene stukjes op de kaart in 
Leiden. Alle stukjes hebben we op 
het eerste gezicht beoordeeld: is dit 
geschikt voor een groentetuin? We 
hebben alles gefotografeerd en in 
een document gezet. Die inventari-
satie hebben we aangeboden aan de 
gemeente.’

Drijvende kracht
‘Onze eigen tuinen blijven de basis. 
Voor Het Zoete Land zitten wij er om 
het werk van onze tuinder Jessica 
zo glad mogelijk te laten verlopen. 
Zij wordt als zzp-er door ons inge-
zet, maar is ook initiatief�emer en 
drijvende kracht. Het bestuur is waar 
formeel de beslissingen vallen, maar 
we doen het natuurlijk met elkaar. 
Er wordt wel gediscussieerd in de 
vergaderingen, zoals onlangs bijvoor-
beeld over wat voor glas er in de kas 
komt. We komen er altijd uit. De stem 
van de tuinder weegt in praktische 
zin zwaar.’

Bewogen
Wat brengt het Albert zelf? ‘Aandacht 
voor vergroening is belangrijk. Dat 
houdt me al langere tijd bezig. Ik wil 
graag bijdragen aan dingen die wel 
de goede kant op gaan. Ik vind het 
leuk om mijn bijdrage te kunnen 
leveren vanuit algemene belangstel-
ling voor wat de samenleving nodig 
heeft voor het klimaat: op de goede 
partij stemmen, mijn eetpatroon 
aanpassen, een trui aantrekken. Dit 
concrete initiatief heeft me bewogen, 
daarom help ik mee.’

Geometrisch kunstwerk
Een onverwacht pluspunt is er ook. 
‘Jessica maakt elk jaar een teeltplan. 
Dat is een Excel op A3-formaat met 
kleur wat waar moet komen en wat 
er elke week moet gebeuren op elk 
bed. Het is zo mooi, het is een geom-
etrisch kunstwerk, vind ik als schilder. 
Dat is het natuurlijk niet, het is puur 
praktisch. Daar ben ik wel achter: er 
komt heel veel bij kijken!’  

voor tentoonstellingen, en soms 
ook nieuwe musea ontwikkelen, 
zoals het Gevangenismuseum in 
Veenhuizen. In 2010 heb ik besloten 
geen acquisitie meer te doen en me 
volledig te richten op het schilderen. 
Kijk eens op mijn website: 
www.albertroskam.nl. Maar ik heb 
dus wel een zekere affi  niteit met 
organiseren, weliswaar in de wereld 
van cultuur. Zo kwam ik in het 
bestuur.’

Uitbreiden
‘Het Zoete Land valt onder de 
Stichting Leiden Oogst. Het is in 
2013 opgericht met als doel een 
stadstuinderij te starten. In 2014 
werd begonnen op Het Zoete Land 
en in 2019 kwam daar Groentepark 
Bontekoe voor de Voedselbank 
bij. Het bestuur bestaat nu uit zes 
personen. We willen het uitbreiden 
omdat het toch veel voeten in de 
aarde heeft. Het zou leuk zijn als 
er ook jongeren bij komen. De 
doelstelling van de stichting is zowel 
het produceren als het bevorderen 
in ruimere zin van gezonde voeding. 
Daar kun je natuurlijk zo veel tijd 
instoppen als je wilt.’

Voldoende ruimte?
‘We onderhouden het contact met 
de gemeente. Onlangs is het pacht-
contract voor tien jaar verlengd. 
Dat is een heel grote geruststelling. 
Afgelopen jaar speelden de aange-
paste plannen voor een hockeyveld 
op het Trigonterrein waar ook het 
Zoete Land zit. We hebben bezwaar 
ingediend en een voorstel gedaan 
met voldoende ruimte voor de 
hockeyclub, de korfb alvereniging en 
Het Zoete Land. Het Zoete Land zou 
met dat plan zelfs kunnen uitbreiden
van 3500 m2 naar 5500 m2. Die 
uitbreiding is niet genoeg voor onze 
wachtlijst (meer dan 400 mensen), 
maar zou wel helpen. Ook voor 
Groentepark Bontekoe spreken we 
met de gemeente over uitbreiding. 
Ook daar is de behoefte groter dan 
we aankunnen.’

Schuur
‘Verder vragen we subsidies aan. 
Voor Het Zoete Land halen we de 
reguliere exploitatie uit de bijdrage 
van de oogstdeelnemers. Denk aan 
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Aan het begin van het jaar 
heeft het bestuur van de 

Vereniging Professoren- en 
Burgemeesterswijk een 

korte enquête aangeboden 
via de wijkupdate en 

de website. Het was een 
eerste stap als vervolg 

op het rapport van de 
werkgroep Doelstelling/

Belangenbehartiging. Doel 
was meer inzicht krijgen 
in de prioriteiten van de 

wijkbewoners wat betreft 
belangenbehartiging door 

de wijkvereniging.

Resultaten 
inventarisatie 

belangenbehartiging

Een vraag ging over de belangen-
behartiging zoals dat nu wordt 
opgepakt door de vereniging en om 
zes thema’s in volgorde van belang-
rijkheid te zetten:
■ Wonen
■ Energietransitie en 
 duurzaamheid
■ Groen en biodiversiteit
■ Sport, bewegen en spelen 
■ Bereikbaarheid, verkeersveilig-
 heid en parkeren
■ Woonomgeving en veiligheid.

Ten slotte was er de mogelijkheid om 
een toelichting te geven en sugges-
ties te doen.

De resultaten
Vooraf willen we duidelijk stellen dat 
het niet om een wetenschappelijk 
onderzoek gaat, maar om een eerste 
inventarisatie. De resultaten moeten 
we in dat licht bekijken.

Algemeen
De enquête is 44 keer ingevuld. Dat 
is tussen de 1 en 2% van het aantal 
huishoudens in de wijk. Op basis van 
de postcode is het mogelijk de verde-
ling van de deelnemers over de delen 
van de ‘ProfBurgwijk’ na te gaan.

Vanuit de 4 delen van het ‘verzorgings-
gebied’ van onze vereniging is een 
bijdrage geleverd. De Professoren-
wijk West was het best vertegen-
woordigd.

Driekwart van alle 44 respondenten 
heeft aangegeven verder te willen 
praten over belangenbehartiging, als 
zij daarvoor benaderd worden.

Vraag 1: Ik ben tevreden over 
de manier waarop de 
wijkvereniging de rol van 
belangenbehartiger invult.

Over de hele linie is de groep die het 
eens is met de stelling ongeveer 
even groot als de groep die neu-
traal is (samen meer dan 80%). De 
mensen die het (helemaal) oneens 
zijn met de stelling vormen een 
minderheid (nog geen 20%). De 
verschillen tussen de delen van de 
wijk zijn groot: in de Rijndijkbuurt zijn 
de meeste respondenten het eens, in 

Professorenwijk- Oost is een zeer 
aanzienlijk deel het oneens.

door Han van Overbeeke

Verdeling over de delen (n=44)

Totaal (44)

Rijndijkbuurt (19)

Professorenwijk West (17)

Burgemeesterswijk (9)

Professorenwijk Oost (8)
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Vraag 2: In de onderstaande 
tabel staan onderwerpen voor 
belangenbehartiging in wille-
keurige volgorde. Geef aan welk 
onderwerp/blok je het belang-
rijkste vindt door punten  te 
verdelen.

Bij deze tweede vraag is het resul-
taat lastiger te lezen. Helaas heeft 
maar 19 van de 44 respondenten de 
methodiek om ieder cijfer maar één-
maal te gebruiken juist gehanteerd. 
32 van de 44 hebben éénmaal de 
6 punten toegekend, maar hebben 
daar�aast andere cijfers meerdere 
malen of helemaal niet toegekend. 
Daarom zijn de resultaten op twee 
manieren weergegeven:

1.  De score op basis van de in z’n 
 totaliteit correct gehanteerde 
 methode (19 respondenten)
2.  De score op basis van de correct 
 (d.w.z. slechts éénmaal) 
 toegekende ‘6 punten’ 
 (32 respondenten)

De eerste wijze toont kleinere ver-
schillen in de score per thema en 
daardoor een minder uitgesproken 
beeld dan de tweede. Ook leidt die 
methode tot een andere prioritering. 
Als de correct gehanteerde methode 
(19 respondenten) wordt gebruikt, 
komt wonen op de eerste plaats, 
groen komt daar vlak achter, gevolgd 
door veiligheid en krijgt transitie de 
vierde plek.

De waarden op de horizontale as ge-
ven de optelsom weer van het aantal 
maal dat een cijfer bij een thema is 
toegekend, vermenigvuldigd met de 
waarde van het cijfer. (bijvoorbeeld: 
6x6 + 4x5 + 2x4 + 2x3 + 4x2 + 1x1 
= 79)

In de tweede methodiek is voor alle 
enquêtes waarbij slechts eenmaal 
een ‘6’ was ingevuld gekeken naar 
de verdeling van prioriteiten op basis 
van die score. Daarbij is onderscheid 
gemaakt naar de correct ingevulde 
formulieren (n = 19) en de gehele set 
met eenmaal 6 (n = 32).

Er is verschil in prioritering tussen 
beide groepen.

In de groep van 32 respondenten die 
het ‘cijfer 6’ correct slechts éénmaal 
hebben toegekend is groen het 
leidende thema, op ruime afstand 
gevolgd door wonen en de transitie.

Open vragen
Twintig deelnemers hebben hun 
antwoorden toegelicht, 18 hebben 
een suggestie gedaan. In deze ant-
woorden zien we oproepen voor een 
keuze terwijl er evenveel oproepen 
zijn om juist het tegenovergestelde 
te doen. De toelichtingen geven een 
inkijk achter de cijfers, maar leiden 
niet tot meer houvast, en ook de sug-
gesties zijn zeer wisselend van aard.

Conclusies en leerpunten
Hoewel de respons laag is, is het 
beeld dat uit de inventarisatie komt 
genuanceerd en diff uus. 

In het algemeen zijn respondenten 
niet ontevreden over de wijze waarop 
de vereniging de belangenbeharti-
ging aanpakt.

Keuzes maken is blijkbaar lastig. Dat 
maken we op uit het aantal respon-
denten dat, anders dan gevraagd, 
geen prioriteiten stelt, maar gelijke 
punten toekent aan alter�atieven.

Als het gaat om prioriteren van 
thema’s zijn uitspraken op basis van 
deze inventarisatie lastig. Als we 
afgaan op de in z’n totaliteit correct 
ingevulde vragenlijsten, geven de 
scores van de hoogste prioriteit (een 
6) een duidelijk onderscheid. Als alle 
scores erbij worden gehaald, worden 
de verschillen kleiner. En dan is de 
vraag of heldere keuzes te maken 
zijn, niet duidelijk te beantwoorden. 
Kortom, hier is geen beleidsrichting 
voor belangenbehartiging van de 
wijkvereniging uit te distilleren. 

Wat we van deze eerste oefening 
kunnen leren is dat het relatief een-
voudig is om een ‘poll’ uit te voeren, 
waarop een snelle respons verkre-
gen kan worden. Een andere les is 
dat dit instrument minder geschikt 
lijkt om meer samengestelde vragen 
te stellen.
Ten slotte kan een les zijn dat een 
peiling een start kan zijn, maar dat 
die niet zondermeer tot panklare 
beleidsrichtingen leidt. Dat komt ook 
door de zeer lage respons, waardoor 
het de vraag is of de antwoorden 
werkelijk de mening van de wijk 
representeren. De hamvraag is dan 
ook of dit soort ‘polls’ met een zeer 
lage response wel geschikt zijn om 
de mening van de wijk over belan-
genbehartiging te peilen, of dat we 
op zoek moeten naar andere metho-
den, zoals de bredere enquête die 
een jaar geleden veel meer respons 
opleverde, of inspraakavonden, meer 
debat in de ALV of meer inzetten op 
discussie op de website.

Tot slot
Al met al een leerzame ervaring, die 
ons hopelijk een stap verder brengt 
in ‘het gesprek met de wijk’.    ■

Prio's op basis van 'cijfer 6' (n=32)

Prio's op basis van 'cijfer 6' (n=19)

Prioriteiten 
belangenbehartiging (n=19)

Prioriteiten 
belangenbehartiging (n=19)
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Zonnepanelen 
ook voor 
huurders

Tijdens het wandelen door de wijk vallen 
ze me op: zonnepanelen op de portiekfl ats 
bij de Kanaalweg. Het zijn er veel. Is dit de 

grootste hoeveelheid bij elkaar in onze wijk? 
En dat bij huurwoningen, wat me moeilijker 

organiseren lijkt. Hoe is het hier gelukt?fo
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door Blîde Duk
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■  DUURZAAME DOENERS

Op alle portiekfl ats in de zijstraten 
van de Kanaalweg liggen zonnepa-
nelen. Het ene dakdeel ligt helemaal 
vol, op andere delen liggen een paar 
panelen minder. Een enkel dakdeel 
is leeg. Door de zich herhalende 
rechthoek waarbinnen de zonnepa-
nelen op elk dakvlak liggen, levert het 
een rustig patroon op. De Kanaalweg 
heeft geen zonnepanelen. ‘Nog niet’, 
hoor ik van Marco Veenstra, vast-
goedregisseur van woningstichting 
Ons Doel. Hij heeft met zijn team de 
zonnepanelen geregeld.

Groot verschil
‘We zijn in 2020 begonnen met het 
aanbrengen van de panelen,’ legt 
Marco uit. ‘Elke huurder kon zich 
aanmelden voor 5 zonnepanelen. Je 
kon zelf bepalen of je wilde meedoen. 
Daarom ziet elk dakdeel er anders uit. 
We koppelen de panelen aan de elek-
triciteitsmeter van de woning. Over 
2021 is de opbrengst voor de huurder 
ongeveer 320 euro. Daar staan circa 
90 euro hogere servicekosten tegen-
over. Het verschil is groot. Doordat de 
salderingsregeling misschien wordt 
afgebouwd, loopt dat voordeel de 
komende jaren wel wat terug, maar 
het blijft voordelig. Dat blijft voor Ons 
Doel een belangrijke voorwaarde. Het 
moet ook fi nancieel interessant zijn 
voor de huurders. Dit is sociale 
woningbouw. Zonder dit soort maat-
regelen worden de lasten voor 
energie in de toekomst te hoog.’

Duurzaamheidsdoel
‘De panelen horen bij het huis. De 
volgende huurder huurt een apparte-
ment mét zonnepanelen. Voor Ons 
Doel is het een investering. We heb-
ben het doorgerekend op de levens-
duur van de panelen en verdienen de 
investering terug via die hogere ser-
vicekosten. Met dat geld kunnen we 
de panelen in de toekomst vervangen 
door nieuwe panelen. We doen dit om 
woningen duurzamer te maken. Dat 
past bij onze duurzaamheidsambitie: 
cor�oraties hebben afgesproken dat 
al hun woningen in 2050 CO2-neu-
traal zijn. Wij doen dat door woningen 
te isoleren, van aardgas los te koppe-
len en lokaal energie op te wekken. 
De fl ats bij de Kanaalweg horen bij 
onze eerste woningen die energie 
opwekken met zonnepanelen.’

Kabels
Hoe is het hier gelukt? ‘Ons Doel is 
relatief klein, dan zijn keuzes sneller 
gemaakt. Onze directeur zegt ook: 
'Je kunt wel heel lang discussiëren, 
maar je moet het gewoon doen.' 
Soms loop je tegen dingen aan die je 
niet verwachtte, vaak merk je dat het 
gewoon werkt. Hier werkt het ook. Op 
eengezinswoningen blijven we het op 
deze manier doen, met zonnepanelen 
per huis. Bij volgende meergezins-
woningen kijken we ook naar andere 
mogelijkheden. Als bij portiekfl ats 
iemand bovenin niet mee wil doen en 
beneden wel, moeten de kabels wel 
door die woningen. We hebben daar 
op zich geen problemen mee gehad, 
toch kijken we naar manieren waarbij 
dat niet hoeft.’

Lege dakdelen
‘Een andere vraag die speelt bij dit 
project is: hoe kunnen we die delen 
van het dak zonder panelen alsnog 
volleggen als er nieuwe vraag is? 
Individueel aanvragen kan niet, het 
is alleen rendabel als er veel zonne-
panelen tegelijk worden geplaatst. 
Een idee is om over een aantal jaar 
nog eens een gezamenlijk aanbod te 
doen.’

Zonnebuur
‘Bij de Kanaalweg en de Lorentz-
kade, die in 2022 aan de beurt zijn, 
gebruiken we een nieuwe manier. We 
laten dan coöperatie Zonnebuur alles 
regelen èn betalen. Zij leggen de da-
ken in één keer vol. Huurders kunnen 
lid worden. Leden en Zonnebuur zelf 
delen elk jaar in de opbrengst. Wij 
stellen het dak beschikbaar. Er zijn 
allerlei pluspunten aan deze manier 
van werken. We hoeven hier niet zelf 
te investeren, waardoor we dat geld 
kunnen inzetten voor andere duur-
zaamheidsdoelstellingen. Er hoeven 
geen kabels door de woningen. Ook 
telt de opwek mee met onze CO2-
reductie. Deze nieuwe manier is ren-
dabel omdat Zonnebuur als coöpera-
tie subsidie kan aanvragen (SCE).’

Strategisch plan
Marco doet nog meer. ‘Mijn hoofdtaak 
als vastgoedregisseur is het 
begeleiden van nieuwbouwprojecten, 
ook nu. Duurzaamheid wordt wel 
steeds belangrijker. Isoleren deden 

we altijd al, nu maken we een 
strategisch plan. We kijken naar 
het hele bezit: waar moeten welke 
ingrepen plaatsvinden, en kunnen 
we dat betalen? We beginnen met 
wat al kan. De zonnepanelen bij de 
Kanaalweg horen in dat plan. Bij de 
Resedastraat (Tuinstadwijk) hebben 
we bij 39 woningen alle stappen 
doorlopen behalve het vervangen van 
de CV. Het was een uitdagend project, 
omdat het in beschermd stadsgezicht 
staat. We leren er weer van voor 
volgende renovaties.’

Hartstikke leuk
Hoe is het werk voor hemzelf? ‘Het 
is reuze interessant om uit te vinden 
hoe je bewustzijn voor elkaar kunt 
krijgen. Je loopt ook tegen dingen aan 
die je niet verwacht. En het is belang-
rijk om woningen aan de wensen en 
eisen van deze tijd te laten voldoen. 
De energievraag van de woningen 
moet omlaag.’ Marco pauzeert even 
en besluit dan: ‘Het is gewoon hart-
stikke leuk om te doen. Ik vind dat je 
daarmee de belasting op de aarde 
beperkt. En het kan ook. Ik vind dat je 
daar als cor�oratie aan moet mee-
werken.’     ■

Wat vinden 
huurders?

Christel Langenho�  uit de 
Beijerincklaan:
‘Het is nog maar kort, ik weet nog 
niet wat het oplevert, maar met zo’n 
initiatief wil ik altijd meedoen. Wij 
hebben ook zonnepanelen op ons 
tuinhuis in Cronesteyn. We zijn niet 
anders gewend. Altijd kijken of de 
zon schijnt. Het is ook leerzaam voor 
kinderen, 'tv kan niet, er is nu te weinig 
energie!', zeiden we dan.‘

Een huurster uit de 
Suringarstraat:
‘Ik doe niet mee. Bij mij zitten de 
kosten niet in elektriciteit. Gas is het 
probleem. Ik vond het aanbod 
dwingend en had allemaal vragen, 
maar kreeg geen goed antwoord. Ik 
vraag me ook af wat de woningbouw-
vereniging er aan verdient.’
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Vanaf het allereerste begin van de activiteiten 
van het Ouderencontact, in 2013, was het 

duidelijk dat er in de wijk een groot gebrek is aan 
woningen waar je als oudere terecht kunt als je 
kleiner wilt gaan wonen of als je minder mobiel 

wordt. Er wordt daarom al jaren gezocht naar 
een locatie om een gezamenlijk wooncomplex 

voor ouderen in onze wijk te laten bouwen. 

Als oudere blijven 
wonen in de wijk

Een wooncomplex met een aan-
tal centrale voorzieningen en met 
een gezamenlijke ruimte waar de 
bewoners elkaar kunnen ontmoeten 
en steunen. Een complex ook waar 
informele en professionele hulp een-
voudig te realiseren is. 

Na jaren van vergeefse zoektochten 
is er nu, toch nog onverwacht, 
duidelijkheid. De gemeente Leiden 
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geeft aan een bijdrage te willen 
leveren aan landelijk beleid omtrent 
langer zelfstandig wonen en wil 
een complex appartementen 
bouwen om passende woonruimte 
te bieden aan ouderen. Zo hoeft 
verhuizing niet langer te leiden tot 
een opbreken van je netwerk van 
in de buurt wonende vrienden. Met 
zo’n beleid hoopt de gemeente ook 
doorstroming voor jonge gezinnen te 
stimuleren. Naast het complex van 
koopappartementen zal overigens 
ook een een blok sociale woningen 
worden gerealiseerd. 
Het ‘plangebied Lorentzhof fase 2’, 
zoals dit offi  cieel bekend staat bij 
de Gemeente, is gereserveerd voor 
het project. Dit is het gebied hoek 
Lammenschansweg/Lorentzkade, 
achter het voormalige Lidwinahuis 
aan de Zoeterwoudsesingel. 

Hoewel het Ouderencontact geen 
formele positie zal hebben in de 
planvorming streeft de gemeente
naar een goed contact tussen 
Ouderencontact en projectontwik-
kelaar Vorm. Er is inmiddels door 
de gemeente een projectmanager 
aangesteld en in de loop van dit jaar 
zal naar verwachting de formele 
‘intentieovereenkomst’ tussen ge-
meente en projectontwikkelaar wor-
den getekend. Zodra dat gebeurd is, 
ontstaat ruimte voor de projectont-
wikkelaar om met geïnteresseerde 
ouderen en met het Ouderencontact, 
in gesprek te gaan over de wensen 
en mogelijkheden. 

Toegegeven, de weg is nog lang. 
De huidige bebouwing van de 
beschikbare ruimte kan pas in 2025 
worden gesloopt, maar we weten 
ons nu gesteund door de politiek 
en we hebben er vertrouwen in dat 
het er dus toch van komen gaat! 
Zodra verdere gesprekken met de 
gemeente en Vorm over indeling 
en voorzieningen kunnen starten,  
zullen we dat via de maandelijks 

verschijnende Nieuwsbrief van het 
Ouderencontact en via de Wijkkrant 
van de wijkvereniging laten weten. 
Dan nodigen we u van harte uit 
mee te denken en te helpen bij het 
realiseren van het project. 
Wordt vervolgd!

Ondertussen dienden zich nog 
twee andere wegen aan om 
als oudere in de wijk te blijven 
wonen…

Ik ga splitsen!
Eind vorig jaar zijn wij, Marian 
Wezenbeek en Jan van der Veer, 
begonnen met ons adviesbedrijf 
Ik Ga Splitsen. Dit om u als mede 
55-plussers met een ruime eigen 
woning te informeren, adviseren 
en begeleiden bij het splitsen van 
uw woning. U kunt uw woning 

splitsen in een levensloopbestendige 
(gelijkvloerse) woning voor uzelf 
en in een verhuur- of verkoopbaar 
zelfstandig appartement voor een 
starter of misschien wel voor uw 
eigen (klein)kind of ouder(s). Door 
te ‘verhuizen in uw eigen huis’ 
kunt u nog lang in uw fi jne huis en 
buurt blijven wonen. En kunt u extra 
zelfstandige woonruimte creëren. 
Misschien denkt u: ‘mijn huis 
is daar helemaal niet geschikt 
voor!’, ‘moet ik niet te veel privacy 
inleveren?’. Maar vaak zijn daar heel 
goede oplossingen voor te vinden. 
Bijvoorbeeld door een extra trap 
buitenom of een aanbouw beneden 
en goede geluidsisolatie.

In deze startfase zijn we vooral op 
zoek naar mede 55-plussers die 
geïnteresseerd zijn in dit idee. We 
willen graag weten of en waarom 
dit idee u aanspreekt. Of dat u er 
‘niet aan moeten denken’ en vooral 
waarom?  Al uw input is waardevol, 
omdat het ons helpt om onze 
dienstverlening van informeren, 
adviseren en het begeleiden van een 

woningsplitsing verder te verbeteren. 
Op onze website www.ikgasplitsen.
nl  vindt u meer informatie over ons 
idee, onze aanpak, motivatie en hoe 
u contact met ons kunt opnemen.  

Naast kennis over de diverse 
aspecten van woningsplitsen, nemen 
wij ook onze eigen ervaring mee. 
Marian woont al in een gesplitst 
huis aan de Haagweg en Jan is bezig 
met splitsing van zijn huis in de 
Stevenshof. Daar�aast blijven wij ook 
leren van anderen die hun woning 
al gesplitst hebben. Als u andere 
splitsers kent? Fi jn als u ons met hen 
in contact wilt brengen. 

Bent u benieuwd naar de 
mogelijkheid van woningsplitsen, 
laat het ons dan weten via 
info@ikgasplitsen.nl. Wij nemen dan 
contact op voor een nadere afspraak. 
Alles geheel vrijblijvend. 

En verder….
Het ‘Gat van Dingjan’ op de hoek 
van de Zoeterwoudsesingel en de 
Hoge Rijndijk gaat nu toch eindelijk 
worden gevuld. Plannen voor twaalf 
appartementen zijn in een gevorderd 
stadium. Het Ouderencontact 
onderhoudt inspirerende contacten 
met de ontwikkelaar. Het is op 
dit moment nog net te vroeg om 
details te publiceren, maar de 
plannen zien er veelbelovend uit. 
Kleine, middelgrote en enkele 
grote appartementen. Alle met 
de lift bereikbaar en zelfs een 
onderegrondse garage voor enkele 
auto’s. 

Houd vooral de ontwikkelingen bij. 
De ontwikkelaar is ‘VanValentijn’.    ■

■  OUDERENCONTACT

door Ton Polderman 

en Piet Stolwijk

Over mogelijkheden wordt 
niet alleen gedacht, 
er wordt ook aan gewerkt!
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Gevlucht uit 
Nederland
Bijzondere ontdekking in onderzoek naar 
joodse weeshuiskinderen

door Gesineke Veerman

Het voormalige joodse weeshuis 
aan de Roodenburgerstraat blijft 
ook in 2022 nog fascineren. Het 
staat in Leiden bijna symbool voor 
het nazi-geweld tegen joden, die 
alleen vanwege hun afk omst van 
de samenleving werden vervreemd 
en uitgesloten, waar�a ze werden 
afgevoerd naar ver�ietigingskampen 

en vermoord. Ruim vijftig kinderen 
en jongeren uit het weeshuis werden 
samen met hun begeleiders, onder 
toeziend oog en met medewerking 
van de Leidse politie op 17 maart 
1943 weggerukt uit hun veilige 
thuis en afgevoerd naar Leiden 
Centraal, waar de deportatietrein 
klaar stond. Twee jongens kwamen 
terug uit Westerbork, twee meisjes 
overleefden de concentratiekampen, 

de anderen kwamen nooit meer 
terug.

Sinds twee jaar beheert Stichting 
Herdenking Jodenvervolging Leiden 
de inter�etdatabase van het joodse 
weeshuis. Vrijwilligers doen onder-
zoek, en aan de hand van de nieuw-
ste inzichten en nieuw beschikbare 
historische bronnen, herzien zij de 
biografi eën van de 168 kinderen en 
jongeren die sinds de oplevering van 
het gebouw in het weeshuis hebben 
gewoond. Ook is lesmateriaal ontwik-
keld, waarbij middelbare scholieren 
zelf onderzoek doen naar de levens-
geschiedenis van vier jongeren uit 
het weeshuis. De geschiedenis van 
het weeshuis is opnieuw verteld aan 
de hand van brieven van één van de 
twee jongens die overleefden.

Barbera Bikker neemt het grootste 
deel van het onderzoek voor haar 
rekening. Zij bracht bijzondere 
feiten aan het licht over één van 
de jongens uit het lesmateriaal: 
Israel Wygoda. ‘Er stond in de oude 
informatie dat hij mogelijk gevlucht 
was naar Palestina,’ vertelt Barbera. 
Via het lesmateriaal ontdekten 
leerlingen bronnen waarmee zij 
dit verhaal konden weerleggen 
en ze reconstrueerden wat er wel 
gebeurd zou kunnen zijn. Maar op 
een gegeven moment liep het spoor 
dood.

‘Mij fascineerde dat. Hoe kan het 
nou zo’n groot raadsel zijn waar hij 
gebleven is?’ Het triggerde Barbera 
om zich op deze biografi e te storten 
en te achterhalen of Israel echt zo 
onvindbaar was als het leek. ‘Ook in 
de pas uitgekomen wetenschappe-
lijke publicatie van Jaap Focke was 
geen informatie over Israel Wygoda 

Israel Wygoda, 1938
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te vinden, omdat hij een keuze heeft 
gemaakt voor andere biografi eën. 
Ik vond een blanco hokje achter zijn 
naam.’  

Op een site van Holocaust-overle-
venden vond Barbera Israel Wygoda 
terug op een lijst van vreemdelingen 
die op 17 september 1942 werden 
gezocht door de Franse  politie. Uit 
de documenten van het weeshuis 
weten we dat Meneer Italie, de 
‘weeshuisouder’ die met zijn gezin 
in het weeshuis woonde, altijd zijn 
best deed om de jongeren die te 
oud werden voor het weeshuis goed 
terecht te laten komen. In maart 
1941 regelde hij voor Israel een plek 
in ‘Kibboets Beverwijk’, een land-
bouwproject van Palestina Pioniers. 
Deze pioniers namen een actieve 
houding aan tegenover de bezetter 
en een aantal van hen wist via ver-
zetsgroepen met netwerk in België 
en Frankrijk, uit Nederland weg te 
vluchten. Nu het Franse document is 
opgedoken, weten we in ieder geval 
zeker dat Israel Wygoda één van hen 
geweest moet zijn.

Barbera zocht nog verder. ‘Ik heb 
een abonnement op 'My Heritage'. 
Op die manier kwam ik in contact 
met een dame die Israel Wygoda in 
haar stamboom heeft opgenomen, 

met een overlijdensdatum in 1993 te 
Parijs. Zij bleek een oomzegger van 
Israel te zijn en bracht mij in contact 
met Israels zoon Tsvi. Toen werd mij 
duidelijk waarom niemand meer 
informatie over Israel Wygoda had 
kunnen vinden. Tsvi spelt zijn achter-
naam namelijk anders. Hij vertelde 
dat hij vrijwel niets weet van zijn va-
ders jeugd. Het enige dat Israel ver-
telde over zijn tijd in Nederland, is dat 
hij daar onderwijs had gehad. ‘Tsvi 
was ontzettend blij met de foto’s van 
zijn vader uit zijn tijd in het weeshuis. 
Hij kende deze foto’s niet. Toen ik 
hem een aantal dagen later belde om 
te vragen of hij nog over mijn vraag 
om informatie had nagedacht, zei hij 
'ik heb de afgelopen dagen aan niets 
anders gedacht'. Tsvi vertelde mij 
dat zijn vader uit een gezin van tien 
kinderen kwam. Zijn ouders waren 
Poolse vluchtelingen uit Fulda (Duits-
land). Toen Israel 11 jaar was, vertrok 
het gezin naar Parijs, waar het werd 
opgesplitst. Vijf kinderen, waaronder 
Israel, bleven bij hun tante in Parijs. 
De andere kinderen gingen met 
hun ouders naar Rusland. De reden 
hiervoor blijft onduidelijk. Barbera 
werd erg geraakt door het verhaal. 
‘Het gezin kwam nooit meer com-
pleet bij elkaar. De moeder overleed 
in Rusland van verdriet en de oudste 
broer van Israel werd vergast in Aus-
chwitz.’ Tsvi heeft een tante in Israël 
die er mogelijk meer over had kunnen 
vertellen. Zij sprak geen Engels, maar 
alleen Russisch en Hebreeuws. He-
laas overleed zij plotseling waardoor 
Barbera haar geen vragen heeft 
kunnen stellen. ‘According to what 
I knew about my father, he was an 
anarchist, leftist, contestatory and 
humanist, didn’t hesitate to struggle 

for what he considered fundamental 
rights,’ aldus Tsvi.

Eind jaren 50 is Israel naar het ge-
lijknamige land geëmigreerd, waar 
hij zijn vrouw ontmoette en kinderen 
kreeg. Maar na bijna tien jaar keerde 
hij terug naar Frankrijk.

Hoe een jongen die in 1934 een paar 
maanden in Frankrijk doorbracht, 
in een Leids weeshuis terecht kon 
komen, blijft onduidelijk. ‘We we-
ten dat hij in november 1934 alleen 
naar Nederland kwam, zonder zijn 
broers of zussen, en vanuit een Duits 
instituut in Haarlem (Pollatz) in 1936 
in het joods weeshuis van Leiden is 
geplaatst. In die periode werden in 
het weeshuis ook veel vluchtelingen-
kinderen uit Duitsland opgevangen 
en Israel was een Duitstalig kind. 
Maar veel aspecten van het verhaal 
zijn moeilijk te verifi ëren. Op een 
bepaalde manier blijft Israel Wygoda 
toch een mysterie.’    ■

1966/67 , Israel met een van zijn 
kinderen

Op 24 april 2022 vindt de jaarlijkse 
herdenking Jodenvervolging plaats 
in de Marekerk. De spreker is dit jaar 
Pauline Micheels. Iedereen is welkom.
Als u meer wilt weten over de 
herdenking, de biografi eën en het 
werk van Stichting Herdenking 
Jodenvervolging Leiden, kunt u terecht 
op www.herdenkingleiden.nl
U kunt via deze site ook donateur 
worden en u aanmelden voor de 
nieuwsbrief.
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Fides  makelaars

fidesmakelaarsleiden.nl

Woondromen waarmaken

info @fidesmakelaarsleiden.nl

071-5168080

Uw woning verkopen of op

zoek naar een nieuw thuis?

Fides makelaars staan voor u 

klaar om uw woondromen waar 

te maken. Kom gerust eens 

langs op de Lammenschansweg 

76, de kof f ie staat klaar.

TIP: Bereken alvast zelf de 

waarde van uw huis op 

f idesmakelaarsleiden.nl

www.ronkwik.nl
06 24 20 54 07

www.ronkwik.nl
06 24 20 54 07

www.ronkwik.nl
06 24 20 54 07
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De Paddenpatrouille 
beschermt amfi bieën

De amfibieën trekken elk voorjaar 
massaal van hun beschutte winter-
verblijf naar poelen en slootjes, om 
daar te paren. Padden en kikkers 
trekken tot een paar kilometer ver, 
salamanders maar een paar hon-
derd meter. Vrijwilliger Angelique 
Valk van de Paddenpatrouille Leiden: 
‘Daarvoor moeten de dieren vaak 
fietspaden en wegen oversteken 
en dat is levensgevaarlijk. Jaarlijks 
worden vele padden, kikkers en sa-
lamanders doodgereden – ook door 
fietsers. Dat kan grotendeels worden 
voorkomen door tijdens de trek te 
surveilleren op risicovolle plekken en 
de dieren daar veilig over te brengen. 
Met minder pieken gebeurt hetzelfde 
ook weer tijdens de najaarstrek, die 
meer geleidelijk plaatsvindt.’

Hotspots
Om de hulp aan amfibieën gestruc-
tureerd en verantwoord te doen, is 
in 2020 de Paddenpatrouille KNNV 
Leiden opgericht. Met zo’n honderd 
vrijwilligers bewaakt men tijdens de 
trek een aantal vaste trajecten in de 
stad, waar op die manier veel dieren 
gered worden. De Paddenpatrouille 
is daar dan iedere avond (de amfibie-
en komen pas na zonsondergang in 
beweging) in touw om de dieren op 

te vangen en ze handmatig over te 
zetten. Ook registreert men het aan-
tal dieren dat wordt overgezet om zo 
een beeld te krijgen van de popula-
ties. Angelique: ‘In onze wijk kennen 
we ook al diverse hotspots, waar 
veel dieren langskomen. Denk aan 
de Van Vollenhovenkade en -plein, 
Uhlenbeckkade, Meijerskade, Van de 
Sande Bakhuyzenlaan en de Van den 
Brandelerkade en omgeving. 
We zien ook op deze locaties de 
aantallen sinds twee jaar hard ach-
teruitgaan. Dat klopt helaas met de 
landelijke trend. Des te belangrijker 
is het om nu te redden wat er te 
redden valt!'

Putslachtoffers
Een ander groot gevaar voor amfi-
bieën in steden vormen de straat-
kolken of -putten, bedoeld voor de 
afvoer van regenwater. Angelique: 
‘Het klinkt misschien gek, maar het 
lukt de dieren – ook kikkers – meest-
al niet om tegen de hoge stoepran-
den op te komen. Daarom zoeken 
ze tijdens de trek naar een laag punt 
waar ze er wel op kunnen. Bij die 
zoektochten vallen ze vaak in zo’n 
kolk. Daar komen ze op eigen kracht 
niet meer uit.’ 
In 2012 heeft natuurbeschermings-

organisatie Ravon vastgesteld dat er 
landelijk ieder jaar een paar mil-
joen(!) dieren in deze putten vallen 
en daar de dood vinden. Het is dan 
ook van groot belang, aldus Angeli-
que, om ook straatkolken regelma-
tig te controleren op amfibieën die 
erin gevallen zijn. ‘Tot nu toe wordt 
een aantal straten in de wijk gecon-
troleerd door vrijwilligers van de 
Paddenpatrouille. Zij beperken zich 
tot de hotspots, maar er vallen overal 
dieren in kolken, dus hebben we een 
oproep aan wijkbewoners om de 
straatkolken in hun eigen buurt re-
gelmatig te controleren. Bij de kolken 
in stoepranden heb je een puthaak 
nodig, maar de platte kolken in de 
straat kun je met de hand openma-
ken. En het is helemaal mooi als je er 
een ‘paddentrapje’ in zet, zodat de 
dieren er zelf uit kunnen komen.’ 

Verantwoord helpen
Als u in de schemering een kikker, 
pad of salamander op stoep, fiets-
pad of straat ziet zitten of vlakbij een 
straatkolk, wees dan alert. Het dier 
is in gevaar, want voetgangers, fiet-
sers, scooters en auto’s vormen een 
serieuze bedreiging. Ook als u geen 
vrijwilliger van de patrouille bent, 
kunt u het dier in veiligheid brengen. 

Als u een vochtige tuin hebt, 
ziet u er vast wel eens een 

langs hoppen: een kikker of 
pad. Of misschien spot u zelfs 

wel eens een salamandertje. 
Deze fascinerende amfi bieën 

worden ernstig in hun 
voortbestaan bedreigd. 

Wij als wijkbewoners 
kunnen bijdragen aan 

hun bescherming. 
Paddenpatrouille KNNV 

Leiden coördineert en geeft 
tips: ‘Van februari tot april is 
de voorjaarstrek, vooral dan 

moeten we alert zijn!’

Helpt u mee?

door Jan Dobbe

Vervolg op pagina 45
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BMS Notarissen

Plantsoen 25

2311 KG  Leiden

T. 071 516 29 30

E. info@bmsnotarissen.nll

www.bmsnotarissen.nl

Notarissen
mr. R.H. (Roel) Breedveld
mr. E.J. (Egbert) Moolenaar
mr. M. (Mark) Schwarze

Ons kantoor is aangesloten bij
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Hoe doet u dat verantwoord?
■ Met schone handen (geen des-
infectiegel, want de dieren hebben 
een doorlatende huid) pakt u het 
dier voorzichtig op.
■ Pad: schuif uw vingers vanaf de 
voorkant onder kop en schouders 
en maak met uw andere hand een 
kommetje over het beestje heen.
■ Kikker: vaak is het al genoeg om 
even het verkeer rondom de kikker 
te leiden. Als het dier blijft zitten, 
pak het dan bij een achterpoot.
■ Salamander: 'pel' het dier voor-
zichtig van de ondergrond door uw 
vingers van opzij midden onder het 
lijf te schuiven; indien nodig kunt u 

ze bij de staartwortel (vlak achter de 
pootjes) pakken.
■ Verplaats het dier liefst in de 
richting waarin het keek voordat het 
u in de gaten kreeg. Zet het in de 
dichtstbijzijnde berm.
■ Zet de dieren niet in het water, 
ze weten zelf het beste waar ze 
heen willen. En loop zo min mogelijk 
door de berm, gezien de aanwezige 
diertjes.
■ Schijn de dieren niet recht in de 
ogen, want dan zien ze een uur lang 
niets. 
■ Laat twee padden op elkaar (het 
mannetje zit bovenop) rustig zitten. 
Het hoort bij het paringsritueel en 

'ontkoppelen' beschadigt de dieren.
■ Was uw handen naderhand (tot 
dan niet aan uw gezicht zitten).
■ Eventueel kunt u uw reddings-
actie(s) als waarneming doorgeven 
op www.waarneming.nl en/of 
www.tuintelling.nl. 

Amfi bievriendelijke tuin
Een andere manier om amfibieën 
te helpen is het aanleggen van 
een tuin met veel schutplekjes. 
Angelique: ‘Laat op sommige 
plekken het afgevallen blad 
liggen en zorg dat er voldoende 
beschutting is van planten en 
houtstapels. Zo’n tuin is niet alleen 
voor amfibieën fijn, maar ook 
voor vogels en egels.’ Padden en 
salamanders hebben in de zomer 
overdag een schuilplek nodig waar 
ze niet uitdrogen. In de herfst 
trekken ze naar hun winterverblijf in 
een schuurtje of tussen een hout- 
of steenstapel. ‘Als er een vijver is, 
zorg dan dat amfibieën er ook weer 
uit kunnen. En mocht u uw vijver 
willen dempen, check dan eerst of 
er salamanders in zitten. De kans is 
groot dat ze er zitten, en dan kunt u 
ze veilig op een andere plek zetten.’ 
En ook mooi meegenomen: als u 
veel naaktslakken in de tuin heeft, 
komen padden ze graag opeten!

Meer informatie
Meer over de landelijke en lokale 
Paddenpatrouille vindt u op 
www.padden.nu onder ‘werk-
groepen’. Voor meer informatie 
over de bescherming van 
amfibieën door Ravon gaat u naar 
www.ravon.nl/soorten/amfibie.     ■

Help mee!
De Paddenpatrouille in 
onze wijk kan nog wel meer 
hulp gebruiken. Wilt u ook 
patrouilleren, of ziet u iets 
waar u de Paddenpatrouille op 
wilt attenderen, stuur dan een 
e-mail naar paddenpatrouille@
xs4all.nl. Uiteraard kunt u hier 
ook terecht met vragen naar 
aanleiding van dit artikel.
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■  KUNSTENAAR IN DE WIJK

Van wetenschap…
In de Van der Waalsstraat woont 
Irene Cécile. Bioloog, afgestudeerd in 
wetenschapscommunicatie, 
kunstenaar, illustrator. Wat een 
mooie combinatie blijkt dit te zijn! Het 
beroep ‘illustrator’ was misschien 
niet zo’n verrassende uitkomst als 
je bedenkt dat Irene tijdens haar 
studie biologie in Leiden stage liep 
bij Naturalis en daar al illustraties 
maakte. Een kleurrijk palet aan 
‘kriebelbeestjes’, destijds getekend 
voor een kinderspeurspel, toont direct 
wat Irene graag doet en geweldig 
goed kan. Met grote precisie en een 
aantrekkelijke vormgeving wordt 
de bonte natuur aan ons getoond. 
Haar afstudeerrichting werd 
wetenschapscommunicatie. 

… via kunst
‘En wat nu?’ vroeg Irene zich af en 
schreef zich in 2005 in voor een 
tussenjaar op de Kunstacademie 
in Den Haag. Dit was ‘zo fi jn, zo 
leuk!’ en dus bleef het niet bij een 
tussenjaar, maar ze studeerde dóór 
en áf, en wel op fotografi e. Ze begon 
haar eigen bedrijf in 2009, in het 
begin als fotograaf en ze exposeerde 
veel. ‘Over de hele wereld. Maar het 
verdiende niets.’ Het contact met 
haar afstudeer-hoogleraar, Prof. Dr. 
Jos van den Broek, werd her�ieuwd 
en ze dacht terug aan haar Naturalis-
illustraties. 

… naar kunstzinnige 
(wetenschaps)communicatie
Dit leidde tot een vruchtbare samen-
werking en het inslaan van een 
nieuwe richting. Haar kunstzinnigheid, 
haar gave als illustrator, zou ze 
voortaan in dienst stellen van 

het illustreren van educatieve en 
informatieve teksten: van medische 
brochures en stripboekjes om 
patiënten voor te lichten over hun 
ziekte –  'hierbij komt mijn biologie 
stuk ook weer erg van pas' - , een 
operatie of corona, tot ecologische 
voorlichting van Oxfam Novib voor 
lokale boeren. Of voorlichtingsfolders 

en posters voor de Reddingsbrigade 
Nederland. Kijk bij je eerstvolgende 
strandwandeling eens op de borden 
voordat je het strand op rent: 
daarop staan waarschuwingen en 
aanwijzingen met illustraties van 
Irene Cécile. Voor de EU Universe 
Awareness Foundation illustreerde 
ze een boekje: ‘Het Heelal in je 

Irene Cécile combineert 
wetenschapscommunicatie, 
kunst en illustraties
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Broekzak’, een klein doe-boekje om 
kennis over het heelal aan kinderen 
bij te brengen. In veel talen vertaald 
en gratis verspreid in gebieden waar 
kinderen weinig toegang hebben 
tot onderwijs. We noemen nog één 
opdrachtgever tot slot: het Paleis op 
de Dam. Irene laat me een prachtig 
vormgegeven folder zien met een 
speurtocht door het koninklijk paleis. 

Iets overdragen, ook per podcast
'Ik wil informatie overdragen op een 
duidelijke en aantrekkelijke manier. 
Diversiteit vind ik ook belangrijk. Ieder-
een moet zich erin kunnen herkennen.' 
Irene wil niet alleen haar kunstzinnige- 
maar ook haar zakelijke kennis graag 
delen en dus heeft ze een podcast 
gemaakt: de Nederlandse Illustratie 

Podcast, waarin je interviews kunt 
beluisteren met o.a. Thé Tj ong-Khing, 
Ted van Lieshout, Philip Hopman en de 
hoofdredactrice van Flow Magazine.

Veelzijdig werk en tot slot: 
De Kaart
Heldere lijnen en kleuren en een 
neiging om haar illustraties een 
handgemaakt gevoel mee te geven 

kenmerken het werk van Irene. De 
mensenfi guurtjes zijn zo veel mogelijk 
naar het leven getekend. Ze zijn dik en 
dun en wit en bruin en alles er tussen 
in. Een setje kaarten weerspiegelt Irene 
Cécile’s veelzijdigheid: bloemetjes van 
kleur�otloodslijpsel met steeltjes en 
blaadjes die zijn getekend met grijs 
potlood. Op een ander kaartje steken 

door Nynke Smits

Bent u beeldend kunstenaar of 
kent u een kunstenaar in onze wijk 
neem dan alstublieft contact op 
met: redactie@profb urgwijk.nl of 
06 - 511 637 80

twee guitige wasbeersnuitjes uit 
een gefotografeerd stopcontact. 
Dit laatste werkje was de win-
nende tekening in de World Wide 
Picture Book Illustration Contest. 
En dan is er natuurlijk nog de 
kaart van Leiden, tot nét buiten 
de singels: alle gebouwen, elk 
huis, elke boom, brug en water-
weg staat op deze kaart! Voor de 
Leidenaar een heerlijk zoekpla-
tje in roze, oranje, oker, groen 
en blauw. Hij hangt bij Irene aan 
de muur in de woonkamer en 
is te koop via haar website. De 
kaart is een mooie illustratie van 
haar manier van werken. Google 
Maps leverde de grondstof, zelf 
tekende ze met pen op papier 
alles minutieus na en deed de in-
kleuring met hulp van de compu-
ter. Maanden werkte ze dagelijks 
een uur aan dit enorme project, 
dat ze alweer een jaar of acht 
geleden afrondde. De fameuze 
Singelparkwandeling moet je er 
dus nog even bij denken. 

Meer zien of horen?
Het is niet verbazend dat Irene 
Cécile het druk heeft. Overal is 
immers behoefte aan informa-
tie. En als het zó aantrekkelijk 
kan worden gemaakt, dan wil je 
het graag door Irene Cécile tot 
uitdrukking laten brengen. Wil je 
haar werk met eigen ogen zien? 
Interesse gewekt? Ga dan naar:
www.irenececile.com of beluister 
de Nederlandse Illustratie 
Podcast, via Spotify, Apple 
podcasts, of direct op 
www.irenececile.com/podcast/.    
■
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Oranje zonnepanelen?
Alsof het zo bedoeld is: in de aanloop 
naar Koningsdag 2022 verschijnen 
er oranje zonnepanelen in de wijk. 
Verschillende woningen aan de 
De Sitterlaan, Franchimontlaan en 
Cobetstraat doen alvast mee. De in 
strakke patronen gelegde panelen zijn 
bijzonder, want ze leveren iets minder 
elektriciteit dan zwarte, wat is hier aan 
de hand? 

Zonnepanelen aan de 
straatkant?
Ook opvallend is dat deze zonnepane-
len aan de straatzijde zijn geplaatst. 
Eerder mocht dat niet, de gemeente 
stond dat niet toe gezien het be-
schermd stadsgezicht. Eind 2020 zijn 
de regels veranderd door de  nieuwe 
Welstandsnota Leiden 2020. Panelen 
aan de voorzijde mogen nu, maar een 
vergunning is ver�licht en er zijn strikte 
regels. Zijn de dakpannen oranje, 
dan moeten de panelen ook die kleur 
hebben. 

Pas vijftien maanden na het vast-
stellen van de Welstandsnota zijn 
nu de eerste oranje zonnepanelen 
verschenen. Ik was benieuwd naar de 
ervaringen en ben ik gesprek gegaan 
met mijn overbuurman. Wij kijken 
tegenwoordig namelijk uit op 8 oranje 
zonnepanelen. Er volgde een verhaal 
over volhouden en zelfs over off ers 
brengen.

Doorzettingsvermogen
Leveringsproblemen zijn tegenwoordig 
niet ongewoon, maar oranje zonne-
panelen zijn zo speciaal dat levering 
soms helemaal niet mogelijk bleek. 
Verschillende buurtgenoten liepen 

hier tegenaan. Met moeite vonden ze 
een leverancier, voor deze bijzonde-
re panelen, die uiteindelijk toch niet 
kon leveren. Gelukkig is dat probleem 
opgelost. Maar een andere leverancier 
betekent wel dat de vergunning weer 
moet worden aangepast. Hulde voor 
de doorzetters die dit proces door-
maakten zonder op te geven. Het wiel 
hoeft niet meer opnieuw uitgevonden 
worden, dus buurtgenoten met oranje 
dakpannen kunnen er hun voordeel 
mee doen. 

Opoffering en voldoening
Tot mijn verbazing zag ik enige tijd 
geleden een aannemer het nog niet 
zo oude dakraam van mijn buurman 
verwijderen. Reden: ambitieuze buren 
en de regels van de Welstandsnota. 
Het ontwer� van zonnepanelengroep 
moet strak en rechthoekig zijn. En er 
zijn ver�lichte vrije ruimten naar de 
dakrand. Een dakkapel en dakraam 
beperkten in dit geval de mogelijkhe-
den. Daar was geen rechthoekvorm 
van meer dan vier panelen tussen te 
passen. Te weinig volgens de buren, 
dus dan het dakraam er maar uit. Dat 
noem ik opoff ering voor de goede 

Energietransitie, 
oranje boven!

■  ENERGIETRANSITIE IN DE WIJK

zaak. Zelf maximaal duurzame energie 
opwekken ten koste van wat daglicht, 
respect! Dan nog iets belangrijks: 
de positie van deze panelen is nu de 
ver�lichte standaard geworden voor de 
rest van het woonblok, ook dat is een 
regel. 

Wie volgt?
Er komen steeds meer zonnepanelen 
in de wijk, maar er kunnen er ook nog 
heel veel bij. Minder afh ankelijk worden 
van energieleveranciers, duurzame 
energie opwekken en, als je het geld 
hebt, ook nog eens een goed rende-
ment, wie wil dat niet? Aan de achter-
zijde heb je meestal geen vergunning 
nodig. Met donkere dakpannen mogen 
er zwarte panelen aan de voorkant, en 
ook voor oranje daken is er nu dus een 
oplossing.    ■

De overgang van 
aardgas naar duurzame 
energiebronnen, zelf 
energie opwekken 
en energie besparen: 
dat versta ik onder 
energietransitie. 

door Gerrit Jan Schraa
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Wijkwijzer«
VERENIGING PROFESSOREN- 
EN BURGEMEESTERSWIJK
Van der Waalsstraat 15 - 2313 VB Leiden 
KvK 40448253
Han van Overbeeke (voorzitter)
Cobetstraat 10
2313 KC  Leiden
Mail: voorzitter@profb urgwijk.nl
Tel.: 06 - 215 478 12 
Jackelien Kuntz (secretaris)
Van der Waalsstraat 15 - 2313 VB Leiden
Tel.: 06 - 286 271 64
E-mail: secretaris@profb urgwijk.nl
Loes van der Hulst (penningmeester)
Hugo de Vriesstraat 58 - 2313 RJ Leiden
Tel.: 06 - 199 162 68
E-mail: penningmeester@profb urgwijk.nl
Chris van Voorden  (bestuurslid)
Burggravenlaan 3 - 2313 HM Leiden
Tel.: 06 - 485 433 73
E-mail: chrisvanvoorden@profb urgwijk.nl
Karin Verbaken  (bestuurslid)
Fruinlaan 14 - 2313 ER Leiden
Tel.: 06 - 443 941 05
E-mail: karinverbaken@profb urgwijk.nl
John Molenaar  (bestuurslid)
Van der hoevenstraat 7 - 2313 VA Leiden
Tel.: 06 - 531 893 60
E-mail: john.molenaar@gmail.com

WIJKKRANT
Monica Wigman (hoofdredacteur)
Tel.: 06 - 345 297 88
E-mail: redactie@profb urgwijk.nl
John Molenaar (advertenties) 
Tel.: 06 - 531 893 60
E-mail: advertentie@profb urgwijk.nl

OUDERENCONTACT PROFBURGWIJK
Tel.: 06 - 577 02 80
E-mail: info@ouderencontactprofb urgwijk.nl

DUURZAAMHEID  
Wijkambassadeurs GaGoed
Maarten Stoff ers
Burggravenlaan 9 - Tel.: 06 - 509 442 91
E-mail: info@maartenstoff ers.nl
Wilma van Griethuizen
Melchior Treublaan 54 - Tel.: 06 - 531 391 74
E-mail: wilma0616@outlook.com
www.gagoed.nl
Werkgroep duurzaam
E-mail: duurzaamprofb urgwijk@gmail.com
www.profb urgwijk.nl/c/duurzaamwijzer 

POLITIE
Bureau Zuid 
Vijf Meilaan 153b - 2321 RK Leiden
Tel.: 0900 - 8844

RELIGIE
Oud-Katholieke kerk
Cronesteinkade 2 - 2313 GX Leiden

Pastoor: Helen Gaasbeek
Tel.: 240 1739 - www.leiden.okkn.nl
R.K. Petrusparochie
Lammenschansweg 40A
Pastoor J. Smith
Lorentzkade 16a - 2313 GB Leiden
Tel.: 512 19 12
Protestantse Kerk Nederland
Vredeskerk - Predikant: dr. G.J. Venema
Van Vollenhovenkade 24 - 2313 GG Leiden
Tel.: 514 23 17

SCHOLEN EN OPVANG
Smallsteps Peuterpalet
Oppenheimstraat 4b  - 2313 JE Leiden
Tel.: 516 04 44
Smallsteps Basisbende
Oppenheimstraat 2-8a - 2313 JE Leiden
Tel.: 512 40 45
Peuterspeelzaal de Kleine Urt
Van Vollenhovenkade 15 - 2313 GG Leiden 
Tel.: 088 - 304 30 56 + *
Peuterspeelzaal Olleke Bolleke
Oppenheimstraat 2 - 2313 JE Leiden
Tel.: 088 - 304 30 64. 
*Klantenservice SPL: 088 - 304 30 43 
(van 9.00 tot 16.00 uur) - 
E-mail: klantenservice@splopvang.nl
Kinderopvang ‘t Kasteel
Buitenschoolse opvang ’t Kasteel de 
Speelschans, Van Vollenhovekade 22 splt - 
2313 GG  Leiden, Tel.: 5137655
Buitenschoolse opvang ’t Kasteel het 
Croontje, Van Vollenhovekade 20
2313 GG  Leiden, Tel.: 06 - 167 202 23
Buitenschoolse opvang ’t Kasteel Roomburg
Van Vollenhovekade 20 - 2313 GG  Leiden
Tel.: 513 54 74
Buitenschoolse opvang ’t Kasteel Trigon
Cronesteinkade 19 - 2313 GX  Leiden
Tel.: 513 64 08
Gastouderbureau ’t Kasteel
Cronesteinkade 19 - 2313 GX  Leiden
Tel.: 566 12 76
CompaNanny
Burggravenlaan 250 - 2313 JB Leiden
Tel.: 207 37 04
Bonaventuracollege
Burggravenlaan 2 - 2313 HV Leiden
Tel.: 566 01 66
Stedelijk Gymnasium
Fruinlaan 15 - 2313 EP Leiden
Tel.: 512 13 65
Lorentzschool
Van Vollenhovenkade 19 - 2313 GG Leiden
Tel.: 514 17 77
Basisschool Joppensz
Van Vollenhovenkade 15 - 2313 GG Leiden
Telefoon: 513 09 58
Katholieke Basisschool Sint Joseph
Oppenheimstraat 8 - 2313 JE Leiden
Tel.: 513 22 63
KDV en BSO Madelief
Hoge Rijndijk 13 - 2334 BA Leiden
Tel.: 514 02 12

SPEELTUIN
De Speelschans
Van Vollenhovenkade 22
Secretaris: Eelco Baks - 2313 GG Leiden
E-mail: info@despeelschans.nl

SPORTCLUBS
Hockey - LHC Roomburg
Sportpark Roomburg
Postbus 11077 - 2301 EB Leiden
Tel.: 513 22 25
Kor� al - LKV Sporting Trigon
Zoeterwoudsesingel 50
2313 EK Leiden - Tel.: 514 27 88
Tennis – TC Roomburg
Tennispark Roomburg
Tel.: 513 27 13
Gymsport Leiden
www.gymsportleiden.nl
info@gymsportleiden.nl

VRIJETIJD
Mini-biebs in de wijk 
Franchimontlaan, 
De Gijselaarstraat, Scholtenstraat, 
Van Bemmelenstraat, 
Speeltuin ‘t Kasteel, Jongerenbieb, 
Zoeterwoudsesingel 91a

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

WONEN
Woningstichting Ons Doel
Rijnsburgersingel 60
2316 XX Leiden
Postbus 569 - 2300 AN Leiden
Tel.: 522 20 25

ZORG
Radius
Dienstencentrum Zuidoost
Professorenpad 1 - 2313 TA Leiden 
Tel.: 707 42 00 - www.radiuswelzijn.nl
Maatschappelijk werk 
Kwadraad
Haagweg 47 - 2321 AC Leiden
Tel.: 088 - 900 40 00
Verzorgingscentrum 
Lorentzhof
Lorentzhof 1 - 2313 GA Leiden 
Tel.: 514 95 95 - www.libertasleiden.nl
Buurtzorg Nederland 
team Leiden
Raamsteeg 2 
(t/o de St. Jacobsgracht)
2311 PL Leiden - Tel.: 06 - 122 025 11
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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.

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

VERBOUWPLANNEN?

verbouwing | advies | ontwerp
de jaren 30 specialist

Rooseveltstraat 10A22 Leiden  |  071-5891152  |  www.maatwerk-leiden.nl  |  info@maatwerk-leiden.nl
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Colofon 
De Wijkkrant is een uitgave van de Vereniging 
Professoren- en Burgemeesterswijk te Leiden.  

Hoofdredactie: Monica Wigman 
(Eind)redactie: Maaike Botden, Roxali Bijmoer, 
en Margot van Noordennen
Berichten voor de redactie: redactie@profburgwijk.nl
Cartoons: Herbert Plompen
Webmaster: Rob Beurse
Website: www.profburgwijk.nl 
Berichten voor de website: webmaster@profburgwijk.nl
Ontwerp, layout en intermediair: www.bofesto.nl 
(06 - 5360 95 90). Oplage: 3.750 ex.

83 komt uit in september 2022. 
Deadline kopij: 14 augustus 2022.

:  Inschrijven via de website of 071 514 21 00

www.deschanstandartsen.nl
Lammenschansweg 15a : 2313 DH Leiden 

algemene tandheelkunde :
mondhygiëne :
preventie :
angst :
implantologie :
moderne apparatuur :  
esthetiek :
digitale techniek :

Samen, stap voor stap
Sabien de Bruijne

Wasstraat 30

2313 JJ Leiden

06 39 18 80 35

info@salut-uitvaartbegeleiding. nl

www.salut-uitvaartbegeleiding.nl



Programma

Alleen met voldoende vrijwilligers kunnen we dit geweldige feest vieren. We kunnen 
nog steeds hulp gebruiken. Bijvoorbeeld bij het op- en afb ouwen en bij de kinderspelen. 
Mail naar koningsdagindewijk@gmail.com. We zijn je zeer dankbaar!  
Dit grote evenement wordt georganiseerd en mede mogelijk gemaakt door de leden van  
de wijkvereniging. Nog geen lid? Meld je aan via www.profb urgwijk.nl

Help & doe mee! Met dank aan de 
sponsors voor 
hun geweldige 

bijdrage!

/ Adesta PartyVerhuurLeiden / B2 Coaching / BMS netwerk notarissen / Buurtwinkel Vahrmeijer / CoachendeGolfer.nl
Colijn Interieur / De Fysiospecialist / De Schans Tandartsen / � des Makelaars / Grand Café Restaurant De Vriend / Henri Bloem

HuurMaat Leiden / Jazzdansschool K'Dans / Jimmie's Lunch / Joor it / Keij Beheer / Keurslager Nozeman
Kinderfysiotherapie Leiden Professorenwijk / Kinderopvang ´t Kasteel / Kinderopvang De Kinderhaven / McDonalds / OX Architecten
Partou / PLUS Lammenschans / Qisolute Advocaten / RE/MAX Gijs de Kok / SMC Rijnland Fysiotherapeuten / Teeuwen Verzekeringen

The Rockschool / � mmer- en Onderhoudsbedrijf Maatwerk / Van Overbeeke Advies / Visser Fysiotherapie en Sport / Zooma bouwt apps

Koningsdag 2022

Thema van de 

optocht dit jaar: 

Beroepen

Locatie

‘Oranjeplein’

(kruispunt 

Cobetstraat-

De Laat de 

Kanterstraat)

27 april
Een gezellige 

dag voor 
jong en oud
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10.30  Start kinderoptocht thema ‘Beroepen’ met fanfare K&G 

11.00  Offi  ciële opening burgemeester

11.30 - 14.30 Oud-Hollandse Kinderspelen op het plein,
  inclusief groot springkussen en touwtje trekken voor de kleintjes. 
  Met de speciale spelletjeskaart: voor slechts € 5,- kun je aan alle 
  spelen meedoen en krijg je limonade!

14.00     Start allerlei activiteiten, zoals klimwand en workshops                

14.00  +  15.00     Leiden’s got Talent  

14.40  +  16.20     Dansworkshops 

Live muziek
10.30 -  16.30 De hele dag draaien er DJ’s plaatjes op het podium.

16.30 -  18.30 Voor de rock-pop liefh ebbers speelt de band ‘Ken Rotter & the Noise’

18.30 -  20.30 Een DJ sluit de dag spetterend af met dance classics.
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Vrijmarkt
Altijd weer gezellig! Let op de volgende afspraken: kleedjes alleen op de stoep. 
Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Alleen tweedehands spulletjes. Geen handel en 
geen etenswaren. Volg de aanwijzingen op van de organisatie.


