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Van de voorzitter
Het wordt tijd voor een korte terugblik; u begrijpt vast al waar dit toe leidt. 
Aan het begin van dit decennium ging ik op verzoek van het bestuur meedoen 
aan de activiteiten van het buurtcomité, net toen de gemeente begonnen 
was met het op- en vaststellen van een visie, de “Sociaal Maatschappelijke 
Structuurvisie 2025”. Zoals de naam al deed vermoeden was dat een lijvig werk 
dat vele vergaderingen, inspraakavonden en anders genoemde activiteiten op 
verschillende locaties vergde. Het is gelukt en wordt gebruikt. De boten van 
Groenen - recent was er na vele jaren enige beweging – hebben, ook toen al, 
tot veel leeswerk, inspraak en dergelijke geleid. 

Maar het meest opmerkelijke bij mijn begin bij het buurtcomité was, dat 
bleek dat de Praeses van de studentenvereniging SSR, Hogewoerd 108, ook 
altijd lid van het bestuur van onze Stichting is. Deze samenwerking is uniek 
voor zover ik weet en ook zeer prettig; naar verluidt zijn er nu ook meerdere 
studentenverenigingen die oog hebben voor de omgeving waar ze een sociëteit 
hebben. Prima!

Na deze leerzame vingeroefeningen kwamen er veel meer activiteiten, inmiddels als voorzitter, en tot mijn 
grote vreugde ook in zeer goede samenwerking met andere buurt- en/of wijkverenigingen in de stad. Ook de 
veelvuldige contacten met bijna altijd begripvolle mensen van de Gemeente gaven energie en maakten het 
accepteren van plannen die wij liever anders gezien hadden makkelijker. 

Het voorzitterschap - van een lovenswaardig team – heeft mij veel plezier opgeleverd maar het is ook vrij veel 
werk en mijn andere activiteiten dreigen in het gedrang te komen. Onze wijk is een alle opzichten prachtige 
wijk omgeven door water - op de Koorevaarstraat na - en ik ben ervan overtuigd dat het bestuur, in een nieuwe 
samenstelling zonder mij, zijn uiterste best zal blijven doen dat zo te houden. 

Het recente bezoek – 17/11/17 – van het 
College van Burgemeester en Wethouders, 
met ambtenaren, aan ons en daarna aan de 
Pieterswijk was, mede dankzij de inzet van 
onze bestuursleden, een groot succes en 
wekte het vertrouwen dat wijkorganisaties wel 
degelijk een rol zullen blijven spelen bij het 
behouden en verbeteren van samenhang en 
tevredenheid in de buurt.

Ik hoop velen van u, onze trouwe lezers, te 
mogen begroeten op onze jaarvergadering 
op 31 januari 2018 bij de SSR waar de nieuwe 
bestuursleden bekend gemaakt zullen worden 
en ik hoop u te kunnen bedanken voor uw 
komst en het ‘meedoen en meedenken’.

Voor dat het zover is wens ik u alvast een 2018 toe waar u later tevreden op kan terugkijken.

Rob Erdbrink
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Voorwoord van een buurtbewoner
door Zoran Kwak

Schildersroem

Vanuit het zolderkamertje waar ik dit schrijf, kijk ik uit op de 4e Binnenvestgracht. 
Waar ooit nog echt een gracht was, zag ik laatst twee jongetjes. Zij keken diep en 
intens in het groen en blauw van hun oplichtende smartphones en gingen op in de 
wereld van de Pokémons. Niets is wat het lijkt.

Het is aangenaam mistig en een flauw zonnetje probeert door de melkachtige nevel 
te dringen. Ik hou van mist. De natuur schildert de mooiste vergezichten: vanaf de 
Disselbrug – in het verlengde van de Kraaierstraat - doemt een atmosferisch landschap 
van Jan van Goyen op, losjes gepenseeld in een scala bruin- en grijstonen. De hand van 
Floris Verster is onmiskenbaar aanwezig in het melancholieke palet van het Plantsoen 
in de herfst. De stad ademt verf. En schildersroem. 

Als kunsthistoricus zie ik mijn omgeving vaak door de bril van de kunstenaar waar ik op dat moment mee bezig 
ben: voor onderzoek, onderwijs of tentoonstellingen. De afgelopen dagen stonden voor mij in het teken van de 
Leidse schildersroem en stedentrots in de zeventiende eeuw. Daarover ging mijn lezing voor het ‘Weekend van 
de Leidse geschiedenis’, georganiseerd rond het thema ‘Leidse identiteiten’.

Na afloop demonstreerde Erfgoed Leiden en Omstreken hoe je je met een virtual reality-bril kunt wanen op het 
Rapenburg, zoals het er in 1700 uitzag. Zou het niet fantastisch zijn als je ook een virtuele wandeling kon maken 
in die zeventiende-eeuwse interieurs, als je een kijkje kon nemen in al die rijke schilderijenverzamelingen 
aan het Rapenburg? Zoals die van de Leidse professor in de medicijnen Franciscus De le Boë Sylvius, wiens 
woning (Rapenburg 31) was volgestouwd met maar liefst 172 schilderijen. In zijn ontvangstruimte, het groote 
salet, zou je de bedrieglijk “echt” geschilderde juweeltjes kunnen bewonderen van de  vermaardste en best 
betaalde Leidse fijnschilders, Gerard Dou en Frans van Mieris. Of even verderop, aan het Steenschuur, waar 
de onvoorstelbaar rijke verzamelaar Bugge van Ring zich omringde met niet minder dan 237 schilderijen! 
Daaronder vele fijnschilders, zes schilderijen van Steen, maar ook, in het salet, een Gezicht op Leiden van Van 
Goyen.

Ook in “onze” buurt waren schilders actief en je zou dolgraag eens in hun ateliers rondkijken. Op de Hogewoerd 
woonde bijvoorbeeld (c. 1647) Abraham van den Tempel, de succesvolle schilder van historiestukken en 
portretten die tevens ‘laeckendrapier’ was en aan de universiteit wiskunde studeerde. En het oudste bekende 
stadsgezicht van Leiden, mogelijk geschilderd door niemand minder dan Cornelis Engebrechtsz, verschaft 
een blik op een bierbrouwerij, gelegen tussen de Hogewoerd en de Nieuwe Rijn. Dit tafereel is te zien in 
de achtergrond van het portret dat de bierbrouwer én burgemeester Dirck Ottens Meerburg in 1518 liet 
schilderen. Trots poseert hij voor zijn monumentale pand aan de kade, waar werklieden druk in de weer zijn 
met biertonnen. Ook toen kende de buurt veel leven in de brouwerij.

Zo, het Hoogste Woerd is eruit en ik zie dat de mist inmiddels is opgelost. Herfstzon, 
gefilterd licht, oranje daken, witte geveltjes, knalgele en rode bladeren steken af tegen 
een strakblauw geschilderde lucht. Een Floris Verster, onmiskenbaar!

Zoran Kwak woont met zijn gezin (Linda, dochter Rosalie en zoon Elias) in de Gerestraat. Hij 
is kunsthistoricus, gepromoveerd op geschilderde keukentaferelen uit de zeventiende eeuw, en 
eigenaar van het Mercury Institute of Fine Arts (www.mercuryfinearts.com).

Afbeelding: Cornelis Engebrechtsz (of omgeving), Portret van Dirck Ottens Meerburg, 1518. 
Koninklijke Musea voor Schone kunsten, Brussel.
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UITNODIGING
Jaarvergadering en nieuwsjaarborrel 31 januari 2018

Op woensdagavond 31 januari 2018 om 20.30 zal de jaarvergadering van stichting Buurtcomité Hogewoerd 
e.o. plaatsvinden in de benedenzaal van studentenvereniging SSR, Hogewoerd 108. 
Het bestuur van stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o. nodigt u van harte uit om deze jaarvergadering met 
aansluitend een Nieuwjaarsborrel bij te wonen 

In deze jaarvergadering blikken we terug op 2017, er wordt verslag gedaan van zaken die onze wijk aangaan en 
er zal een korte toelichting gegeven worden op de jaarcijfers van 2017.
Vervolgens blikken we vooruit op 2018.
Onze wijkagent,Dennis Perdok, Martin Oppelaar van handhaving (BOA) en de heer René Verdel, wijkregisseur  
van Stadsdeel Midden, zijn ook uitgenodigd.

Hieronder treft u de voorlopige agenda* van de jaarvergadering op woensdagavond 31 januari 2018:

*De definitieve agenda ontvangt u bij de jaarvergadering. Tijdens de rondvraag of vergadering kunt u vragen 
stellen. Zijn er onderwerpen die u, als buurtbewoner en/of ondernemer in onze wijk, wilt bespreken of delen 
dan horen wij dat graag het liefst van tevoren. 

We hopen op woensdag 31 januari veel buurtgenoten te mogen 
verwelkomen op onze Jaarvergadering en Nieuwjaarsborrel. Namens 
het bestuur van stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o.

Kijk ook eens op onze website www.hethoogstewoerd.nl voor actueel 
nieuws vanuit de wijk of like ons op Facebook.

door Rineke Ramakers
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Column
door Hans Heestermans

80-jarige oorlog Voor talloze Nederlanders betekende 
de Opstand tegen de Spanjaarden uitsluitend 
armoede, onzekerheid, leed, vlucht en verlies. De 
roemrijke geuzen waren voor hen slechts terroristen 
en misdadigers. Dat gold bijvoorbeeld voor Broeder 
Wouter Jacobsz, die als katholiek uiteraard op de hand 
van de Spanjaarden was. Hij hield van 1572 tot 1579 
een dagboek bij en noteerde daarin alles wat hij te 
weten kon komen over de ingrijpende gebeurtenissen 
in het land. Hier een fragment van 3 oktober 1574: 
“Op 3 oktober werd Leiden ontzet door de geuzen. 
Ze brachten veel levensmiddelen en soldaten binnen, 
nadat de onschuldige inwoners door het geuzengeweld 
in de stad en het beleg daarbuiten ongelofelijk veel 
verdriet en armoede hadden geleden. Dit stemde alle 
katholieken, zowel daar als overal elders, buitengewoon 
droevig, want men zag wel in dat dit de aanloop was 
tot meer verwoestingen in het hele land.”

Glibberr, glipperr, de erenaam voor de echte 
Leienaar, gaat terug op het werkwoord glippen in 
de zin van ‘wegvluchten’. De eerste betekenis van 
glipper is dan ook ‘vluchteling’. Het werd met name 
gebruikt als scheldnaam voor burgers en edelen 
die tijdens de 80-jarige oorlog uit de steden waren 
uitgeweken. Vaak waren ze rooms- en Spaansgezind 
en heulden ze met de vijand, de Spanjaard dus. 
Glipper was dus oorspronkelijk een écht scheldwoord. 
Niemand vind het immers aangenaam om voor 
collaborateur te worden uitgemaakt. Zo schrijft 
P.C. Hooft in zijn Neederlandsche Histoorien met 
grote, ingehouden minachting (in vertaling van Levi 
Miholits): “Enkele vluchtelingen, die men in die tijd 
glippers noemde, waagden het om zich met de gang 
van zaken te bemoeien. Ze boden Baldes (een Spaans 
legeraanvoerder) aan om een bericht aan de Leidenaars 

te sturen in de vaste overtuiging dat die zich zouden 
laten overhalen (om zich over te geven).” Die glippers 
waren dus collaborateurs van het zuiverste water. 
Maar een scheldnaam kan tot geuzennaam, tot 
erenaam worden. Een naam waar men trots op is. 
Overigens: een echte Leidse glibber moet eigenlijk 
binnen de singels moet wonen, niet erbuiten. 

De Lombardsteeg loopt van de Haarlemmerstraat 
naar de Van der Werffstraat. Vroeger stond hier de 
bank van lening oftewel de lommerd. Dat woord is 
de verbastering van lombard en dat woord is weer 
afkomstig uit het Frans, waar het betekent ‘iemand 
uit Lombardije’. De meeste van die lommerdhouders 
waren uit die Italiaanse streek afkomstig. Van oudsher 
werden door de graven in het belang van de armen 
leenbanken gesticht, die dan aan bijzondere personen 
werden verpacht. De eerste lommerd in Leiden, 
hoekje Rapenburg/Langebrug, dateert uit 1351.

Boerhaave Tegenover de oude ingang van het 
LUMC, het vroeger Academisch Ziekenhuis, aan 
de Rijnsburgerweg, staat ’t standbeeld van Herman 
Boerhaave, beroemd hoogleraar geneeskunde. Het 
wordt in Kort Amerikaans van Jan Wolkers meer 
dan eens genoemd. Wanneer de broer van Eric 
van Poelgeest, de hoofdpersoon uit deze roman, 
is overleden, lezen we:“Voor het standbeeld van 
Boerhaave bleef hij staan en keek omhoog naar 
die rustige gestalte die de wijsheid in pacht scheen 
te hebben. Daar moet ook maar eens een bom op 
flikkeren, dacht hij, terwijl hij tussen de platanen 
door de Boerhaavelaan in liep. Dat medische genie 
heeft ook geen ene sodemieter tegen de dood kunnen 
doen.”
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Stand van zaken langste park in Leiden

Het Singelpark

De activiteiten rond het Singelpark gaan almaar door. Het afgelopen jaar zijn 
er veel icoontjes geplaatst, zodat je, waar je ook bent in het park, kunt zien dat 
je je in het Singelpark bevindt. Er zitten vlinders in sommige rugleuningen van 
de banken en hier en daar staan er stoere vogels in het gras, van onbuigbaar 
staal. Alles in de Singelpark pastelkleuren. Dat vergt wel wat onderhoud om de 
kleuren zichtbaar te houden. Omdat het park in een cirkel om de stad ligt, is 
het soms moeilijk om je richting te bepalen als je er weer uit wilt.

Er moeten in de toekomst nog meer aanwijzingen volgen, vooral bij sommige 
in- en uitgangen van het park.Volgend jaar maakt men een begin met de echte 
grote werken, die de cirkel van het park rond moeten maken, namelijk de 
aanleg van 5 bruggen, speciaal voor voetgangers. Een oproep voor toepasselijke 
namen heeft de volgende resultaten opgeleverd: Wisenis (wijsheid), Lovium 
(liefde), Helar (gezondheid), Hapynion (geluk) en Aeldis (ouderdom).

Op www.singelpark.nl vindt u alle informatie over het park. Meedoen met de activiteiten is altijd mogelijk. 
Ook dat is via de website te vinden.

Door Selma Barnard
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Interview met een buurtbewoonster

Ze woont prachtig, met uitzicht op het Levendaal. Al 54 jaar woont mevrouw de Vos 
aan deze doorgaande route naar de binnenstad. In 1963 is ze daar gaan wonen. Haar 
man werkte in die tijd bij Huisman waar hij bakfietsen maakte. De eigenaar woonde 
hier eerst, maar omdat deze dag en nacht benaderd werd besloot hij te verhuizen. 

Mevrouw de Vos, een optimistische goedlachse vrouw van 82 jaar, woont zelfstandig 
met wat aanpassingen in het huis. Ze vindt het “heerlijk wonen” hier. “Overal lekker 
dichtbij en het is hier levendig.” De bewoners om haar heen zijn zeer vriendelijk 
en behulpzaam. Als ze met haar vuilniszak naar de ondergrondse container loopt, 
willen ze haar zak overnemen om weg te brengen.  Maar mevrouw de Vos doet het 
graag allemaal zelf. Ze wil helemaal nergens hulp bij. “Al moet ik ergens een hele dag 
overdoen”, lacht ze. Van de studenten in haar omgeving heeft ze weinig last.  “Als er 
feestjes zijn melden ze dat door een brief in de bus te doen”. 

Ze heeft 4 kinderen; 2 zonen en 2 dochters, 6 kleinkinderen en 4 
achterkleinkinderen. Ze komen vaak bij haar en ze ziet ze ook graag. Elke 
ochtend rond 8.00 uur, komt 1 van haar dochters, voor ze naar haar werk 
gaat, koffiedrinken bij moeder. Mevrouw de Vos heeft dan al gedoucht, zich 
aangekleed en ontbeten. Haar zoon komt 1 dag in de week met zijn collega bij 
haar “thuis werken”. Ook dat vindt ze heel gezellig. Met laptop zitten ze dan 
in haar huiskamer bij “moeders aan de tafel te werken.”

Stralend vertelt ze dat ze op haar verjaardag allemaal kwamen eten en ze 
met 18 personen waren.  Ze kan ook vreselijk genieten van haar klein- en 
achterkleinkinderen. Die laatsten noemen haar “opoe” om het verschil te 
maken tussen oma en overgrootmoeder.

Iedere eerste donderdagmorgen van de maand gaat ze naar de inloop koffie-
ochtend in “De StadsOase” in de Gerestraat. Deze samenkomsten worden 
georganiseerd door de wijkgroep buur(t)contacten. Voor de activiteiten die 

er dan zijn, heeft ze veel waardering. Dat heeft ze ook voor de student die er dan is om de aanwezigen wegwijs 
te maken met de mobiele telefoon en de iPad. Ze bezoekt ook regelmatig haar familie in de wijk, gaat naar de 
verjaardagen van haar kinderen en klein- en achterkleinkinderen. “Uitjes” vindt ze altijd gezellig en kan daar 
erg van genieten. Ze kan smakelijk en lachend vertellen over wat ze zoal mee maakt. “Het is soms net een film”. 

Op de vraag wat mevrouw de Vos veranderd vindt in de wijk, meldt ze dat bij haar aan de overkant een 
appartementencomplex is gekomen, waar ze s ’avonds zelden licht ziet. “Zo ongezellig”. Ook vindt ze dat de 
mensen allemaal maar haast hebben. “Ze crossen door de winkels en zien niemand meer”. Als haar gevraagd 
wordt of ze nog een goede raad heeft voor de wijkbewoners antwoordt ze dat ze hun vuil op moeten ruimen. 
“Niet op straat gooien en niet naast, maar IN de ondergrondse afvalbakken”. En...”de mensen moeten niet zo 
zeuren. Er wordt veel gemopperd dat alles duurder wordt en het eigen risico dat omhoog gaat. Als je het kunt 
betalen moet je niet klagen”. Mevrouw de Vos wil nog jaren in haar huis met het mooie uitzicht blijven wonen.

Door Ria Vreeburg-Molkenboer.
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SSR in de wijk
Het bestuur van studentenvereniging SSR-Leiden wisselt jaarlijks en dat betekent dat dit stuk ook weer door 
een nieuw iemand – in dit geval mijzelf – wordt geschreven. Tenminste, zo ‘nieuw’ ben ik niet – ik maak nu 
al meer dan een jaar de buurtkrant en zo ook deze die u nu in uw handen heeft. Ik ben dan ook al meer dan 
anderhalf jaar betrokken bij wat er bij u in de wijk gebeurt! Dat ik nu een stuk schrijf dat ik zelf in de buurtkrant 
mag plaatsen voelt vreemd, maar wel heel leuk!

Laat ik mijzelf eerst even voorstellen, want dat is misschien wel zo handig. Ik heet 
Melcher Johannes Elbert van Nieuwkoop en ik ben tweeëntwintig jaar oud. Inmiddels 
woon ik in een studio aan het Omegaplantsoen, maar mijn studententijd begon aan het 
pittoreske Pelikaanhof in het jaar 2014. In dat jaar besloot ik tevens lid te worden bij een 
studentenvereniging, namelijk SSR-Leiden. Ik was toen tweedejaars Geschiedenisstudent 
en toonde een bijzondere interesse in de klassieke oudheid. Gelukkig is die interesse niet 
verdwenen en zelfs groter geworden – ik volg nu een Research Master Klassieke Oudheid. 
Dat wethouder Strijk laatst zei ‘dat ik wel van Romeinse keizers hield’, kwam dan ook niet 
zomaar uit de lucht vallen. Marcus Aurelius, Constantijn de Grote of Julianus de Afvallige … fantastisch!

Toen ik in 2014 lid werd, had ik niet kunnen bedenken dat ik later voorzitter zou worden van deze vereniging. 
Het is immers een lastige taak. Toen mijn oma laatst vroeg wat ik nou precies deed, keek ik haar geestig aan. 
Termen zoals ‘Praeses Vereniging’ of ‘Assessor Extern’ zijn niet de meest gebruikte termen in mijn geboortestad 
Dordrecht. Ik vertelde daarom dat ik het gezicht van de vereniging ben, dat ik bezig ben met het aansturen van 
mijn bestuur en dat ik alle contacten met externe partijen onderhoudt. Een leuke toevoeging is het houden 
van toespraken en het schrijven van voorwoorden, zoals deze. Bovendien neem ik plaats in het Buurtcomité 
en hoop ik dit jaar te kunnen helpen met het organiseren van de buurtdag in juni. Het contact met de buurt 
waardeer ik namelijk enorm! Gelukkig doe ik mijn bestuursjaar niet alleen en helpen zeven anderen met het 
besturen van de vereniging – kijk vooral eens naar de foto rechts! 

Zelf merk ik dat ik veel interesse toon in de geschiedenis van de wijk. Laatst ben ik langs Joop Gijsman 
gegaan met de vraag of hij wat kon vertellen over het bedrijf van de gebroeders Groenewegen. Toen hij een 
adressenboek uit 1940 uit de kast haalde, vertelde hij dat ze vroeger een veerdienst hadden tussen Leiden en 
Amsterdam. Tevens vertelde hij dat de Utrechtse Veer 3 – het pand van de gebroeders – tijdens de oorlog als 
‘neutrale militaire ruimte’ fungeerde en dat de gebroeders eerst op nummer 6 woonden. Je leert nog eens wat!
Mensen helpen en dingen uitleggen is iets wat graag ik doe. Zo begeleid ik op dit moment dertig scholieren 
met een cursus Geschiedenis van de Universiteit Leiden en leg ik vormgevingsprogramma’s uit aan 
introductiecommissies van dezelfde universiteit. Bovendien leg ik elke eerste donderdagochtend van de maand 
telefoons, tablets, laptops en pc’s uit bij de koffieochtend van Wijkgroep Buur(t)contacten, wat ik elke keer weer 
fantastisch vind! (En steeds meer mensen komen er naartoe!) 
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Op SSR zelf is het zoals gewoonlijk druk. Ik kijk terug op een hele mooie EL CID, waarbij we onze ledenstop 
voor het eerst op donderdagavond hebben gehaald. Een heel mooi moment, al zeg ik het zelf! Helaas komen 
daar wel weer meer fietsen bij kijken, maar bovenal ook leden die niet geruisloos onze verenging verlaten. 
Gelukkig wordt er gewerkt aan een permanente oplossing! Oktober stond in het kader van onze Dies en we 
hebben 210 nieuwe leden mogen inaugureren in de Marekerk. In november viert een van de disputen haar 
lustrum en kan er genoten worden van een Russische likeurproeverij. Tevens wordt er geklust aan het pand – 
zelfs een studentenvereniging is namelijk hier en daar stuk! In december wordt er gebogen over een symposium 
georganiseerd door onze oud-leden en wordt het seizoen afgesloten met een Kerstlotfeest, de dag waarop ik 
jarig ben!

Ongetwijfeld heeft u vernomen dat we gaan uitbreiden. Piet Groenewegen, de trouwe achterbuurman van SSR, 
overleed eind november 2016. Hierna hebben wij Utrechtse Veer 3 van hem mogen overnemen en kregen 
we de sleutels in september 2017. In november hebben wij voor onze directe omgeving een informatieavond 
gehouden. Nadat ik hen persoonlijk had uitgenodigd, werd de loods op woensdagavond geopend en werden 
de buren in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Een week later werd er een brunch georganiseerd voor 
onze leden, die toen ook het pand te zien kregen. De uitbreiding wordt een mooie, maar lastige uitdaging. 
Moge de betekenis van de gebroeders Groenewegen in het nieuwe pand een mooie plek krijgen!

Ik hoop dat dit u een beeld heeft gegeven wat er gaande is op SSR en waar ik mee bezig ben als voorzitter. 
Benieuwd naar meer verhalen of heeft u vragen? Kom een keer een bakkie doen of stuur een mailtje naar 
praeses@ssr-leiden.nl. Vragen over de uitbreiding of nieuwsgierig naar onze plannen? Check de site www.
uitbreiding.ssr-leiden.nl of stuur een mail naar uitbreiding@ssr-leiden.nl!

Door Melcher van Nieuwkoop

Van links naar rechts: Eloise Kuijer, Annalotte Jongejan, Mathé Hertogh, Lotte Schulze, Melcher van Nieuwkoop, Amber Clé, 
Willard Kooijman en Naomi Tangelder
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Column 
door Josine Heijnen

Katwijks drama van de kust naar de stad

‘Ahhh, is het weer zo ver?’ Ja, het was weer zo ver. Ik 
was weer eens veel te laat met mijn column, waar uw 
favoriete figurant en mijn huisgenoot R. dan erg om 
moet lachen. Op een of andere manier komt het dan 
altijd zo uit dat hij de keuken aan het opruimen is, ik 
mijn column ga schrijven, hem steeds vraag wat ik 
moet schrijven, hij dat dan ook niet weet, en dat het na 
een tijdje toch maar klaar is. Zo ook op deze zonnige 
zaterdagochtend. Vanaf mijn Leidsch Dagblad-tijd is 
R. vaak het slachtoffer van satire in mijn schrijven. 
De grappigste dingen gebeuren nou eenmaal gewoon 
thuis. Hij vindt dat niet erg, zegt hij, maar vraagt toch 
elke keer of er nu ‘een keer iemand anders de eer krijgt’ 
mijn figurant te zijn. 

Ja, dat beloof ik altijd, maar het komt er meestal toch 
van. Terug naar de column: ik hoorde afgelopen week 
een Leidse uitdrukking die ik nog nooit gehoord had. 
Zoals u misschien weet ben ik half Leids, maar ook half 
Katwijks – daar zal het waarschijnlijk mee te maken 
hebben. Ik had een kroeggesprek over uitdrukkingen 
in dialecten, en vertelde het volgende. Als wij vroeger 
op het Katwijkse strand zaten, en de wolken pakten 
zich samen, zei iedereen uit ervaring met een folklore 
Katwijks accent: ‘alles is voor Leiden’. Dat betekende 
dat ‘wij’ eventjes in de schaduw zouden zitten, maar 
‘zij’ in Leiden de regen- en onweersbui op hun dak 
kregen. Maar kennelijk is dat niet de enige geneugte 
die vanuit de kust naar Leiden komt overvliegen. 

Of ik wel eens gehoord had van een ‘Katwijkse 
Duif ’? Nog niet, maar die avond leerde ik, dat dat de 
Leidse benaming voor de meeuw is. De meeuw, naast 

woonachtig in Katwijk, is een veelvraat, luidruchtig, 
brutaal en arrogant. ‘Ah’ zei ik ‘en dat slaat naast de 
vogel zeker ook op de Katwijkers?’ Instemmend 
gelach. Die kon ik in mijn zak steken. 

Terug naar de zaterdag en de keuken. Ik vroeg aan 
R. of hij wist wat een Katwijkse duif was. Ja, hij 
wist dat wel, en hij moest daar even om lachen. De 
Katwijkse duif op de Cathrijnestraat. Ik noemde de 
eigenschappen op. ‘Hmm’ dacht hij even na. Paste ik 
in de categorie van Katwijkse drama die naar Leiden 
kwam? Onweersbuien en overlastveroorzakers? Hij 
hield daarop wijselijk zijn mond. ‘Maar wel een goede 
voor je column.’ 
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Nieuw leden van het Buurtcomité

Ik ben Yvonne de Roo, 
getrouwd met Jan en 
moeder van Femke en 
Martijn. Verder ben ik 
ook oma van een geweldig 
kleinkind Devin. Onze 
leuke maar niet zo 
praktische woning uit 1661 
staat aan de Utrechtse Veer. 
Het trappenlopen houdt ons 
jong, zeg maar. Wij wonen 
hier inmiddels 10 jaar met 
ontzettend veel plezier. De wijk is divers - geen enkel 
pand is hetzelfde. Ook de bewoners zijn zeer divers. 
Het jaarlijkse Plantsoenfeest gaan we altijd graag naar 
toe.  De eerste keer dat wij naar het feest toe gingen 
kenden we nog vrijwel niemand en het is een leuke en 
ontspannen manier om buurtbewoners te ontmoeten. 

De wijk is levendig maar toch ook rustig om in 
te wonen en dat willen we graag zo houden. Het 
Buurtcomité doet er veel aan om de buurt leefbaar 
te houden. Er is een maximum aan capaciteit wat de 
buurt aan kan en denk dan met name aan verkamering 
met als gevolg meer fietsen en auto’s op straat. Vuil op 
straat is een aandachtspunt van het comité en ook groot 
vrachtverkeer wat eigenlijk niet thuis hoort in onze 
smalle straatjes. Ook het organiseren van het buurtfeest 
in het Plantsoen en de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel is 
een hoop werk. Aan het leefbaar en gezellig houden 
van onze buurt wil ik graag mijn steentje bijdragen. Ik 
heb werkervaring in zowel het publiek- als strafrecht 
en hoop vandaar uit wat zinnigs te kunnen betekenen 
voor onze prachtige wijk. 

Mijn naam is Marcel 
Spaargaren en ik ben 
geboren en getogen 
Leidenaar. Na een poosje 
in Leiderdorp gewoond 
te hebben, ben ik vanaf 
mijn studie weer in Leiden 
woonachtig. Na diverse 
studentenhuizen en een 
poosje op de Zuidsingel, 
woon ik inmiddels 
samen met mijn vrouw 
Annemarie al weer jaren 

op de Hogewoerd.

Ik heb, natuurlijk als Leidenaar ook in Leiden vind ik, 
rechten gestudeerd. Inmiddels werk ik alweer ruim 20 
jaar in de zakelijke dienstverlening, aanvankelijk als 
jurist daarna in diverse management functies. In mijn 
vrije tijd sport ik graag, ik heb 25 jaar Rugby gespeeld 
met name bij Diok. Af en toe doe ik dat nog maar ik 
houd het tegenwoordig meer bij hardlopen.

Met betrekking tot het Buurtcomite ben ik met name 
geinteresseerd in de impact van beslissingen van 
de Gemeente op onze wijk en de mogelijkheid hier 
invloed op uit te oefenen. Thema’s als leefbaarheid, 
veiligheid en het benutten van de openbare ruimte 
hebben mijn bijzondere aandacht.

Door Yvonne de Roo en Marcel Spaargaren
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Historie uit de wijk
Fotocollage door Pieter de Jong
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VECHTSCHEIDING VOORKOMEN MET NIEUWE CLAUSULE 

September 2017 was bij Netwerk Notarissen de maand van de scheiding. In dat kader presenteren wij 
een nieuwe clausule: de anti-vechtscheidingsclausule. Deze clausule is voor in een samenlevingscontract 
of huwelijkse voorwaarden en is bedoeld om bij een eventuele scheiding een deel van de ellende die 
hoort bij een vechtscheiding te voorkomen.  

“Met deze clausule willen we als Netwerk Notarissen ons steentje bijdragen aan het voorkomen van 
vechtscheidingen”, zegt Lucienne van der Geld, directeur van Netwerk Notarissen. Eerder dit jaar gingen 
er bij de rechtbanken nieuwe procedures in om zoveel als mogelijk vechtscheidingen te voorkomen. 
“Een goed initiatief ” meent Van der Geld “en wat wij kunnen bijdragen is koppels helpen als de relatie 
nog goed is, afspraken te maken over hun scheiding”. Met de clausule kunnen partners afspraken op 
hoofdlijnen vastleggen over hun scheiding. 

In de anti-vechtscheidingsclausule spreken koppels namelijk af hoe ze met elkaar omgaan als het 
tussen hen op een scheiding uitdraait. Bijvoorbeeld over hoe ze met elkaar communiceren, binnen 
welke termijnen ze op berichten en documenten over de scheiding moeten reageren en dat ze geen 
spullen van elkaar mogen beschadigen. 

Het zijn principes over hoe ze een mogelijk toekomstige scheiding willen aanpakken. “Dit alles vanuit 
de gedachte dat het makkelijker is om afspraken te maken als je relatie nog goed is. Daarom bieden we 
de clausule aan koppels aan die komen voor een samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden”. 

De anti-vechtscheidingsclausule is er voor paren met en zonder kinderen. Voor paren met kinderen of 
kinderwens kan een kinderparagraaf aan de clausule worden toegevoegd. “Een vechtscheiding 100% 
voorkomen gaat misschien niet lukken, maar de leidraad voor je scheiding ligt al wel klaar. Hiermee 
kun je tijd rekken, modder gooien en ander scheidingsleed zo veel mogelijk voorkomen. Met eventuele 
boetes als toch één van de partners dwars gaat liggen bij de scheiding. Je moet namelijk zoveel mogelijk 
voorkomen dat je clausule een papieren tijger wordt”.
Vechtscheiding voorkomen?

Ga dan naar BMS Netwerk Notarissen voor een anti-vechtscheidingsclausule.

BMS Netwerk Notarissen
Plantsoen 25
2311 KG  Leiden

telefoon (071) 516 29 30
e-mail info@bmsnotarissen.nl
www.bmsnotarissen.nl 

Advertentie
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Verslag buurtborrel 18 juni 2017
door Jan Maarten Leentvaar

Op een zonnige, droge zomerdag – en zulke dagen waren zeldzaam afgelopen zomer – was het weer tijd voor 
het hoogtepunt van het jaar: het Buurtfeest! Dit vond plaats op zondag 18 juni in ons prachtige Plantsoen. Het 
drukbezochte jaarlijkse Buurtfeest is inmiddels een evenement van formaat geworden in onze wijk. Bewoners 
schijnen zelfs hun zomervakantie zo te plannen dat ze het feest niet hoeven te missen.
Ook dit jaar mocht het Buurtcomité weer rekenen op een fijne samenwerking met studentenvereniging SSR. 
De studenten zorgden onder andere voor de muzikale omlijsting met hun feestelijke huisband “Necessary”, 
activiteiten voor de kinderen zoals schminken en het op- en afbouwen van het evenement. Onze dank is dan 
ook groot.!

En wat zou een Buurtfeest zijn zonder onweerstaanbare hapjes en drankjes? Wij willen de vrijwilligers en 
buurtbewoners die hiervoor gezorgd hebben hartelijk danken. In het bijzonder Ruud Ramp voor zijn 
gehaktballen, Koen Ramakers voor zijn wraps en Orlando Burleson voor zijn bami en Surinaamse hapjes. Niet 
voor niets waren deze lekkernijen in een mum van tijd op! Ook waren wij weer heel blij met onze “buurtsuper” 
Dirk, waar de boodschappen zijn gehaald. Ook Henri Bloem mag worden geroemd voor de geweldige wijnen 
waar we van hebben genoten. 

De standhouders konden natuurlijk ook niet ontbreken. Vereniging het Plantsoen, Stadswijngaard Matilo (met 
wijn uit Leiden!), wijkgroep Buur(t)contacten, Singelpark en nog een aantal andere: zij lieten zien dat niet 
alleen onze buurt, maar de hele stad Leiden bruist van de initiatieven. Vereniging het Plantsoen willen wij 
bedanken voor het samen met het Buurtcomité organiseren van het feest.

Opvallend waren ook de prachtige planten die onze bloemist Bert Kulk namens het Buurtcomité aanbood. 
Hiermee gaf hij vorm aan het buurtinitiatief van het Buurtcomité om meer groen in de wijk te stimuleren. En 
dat lukte al aardig: je moest er snel bij zijn om mooie plantjes te scoren! Uiteraard willen wij verder nog Fonds 
1818 en de gemeente Leiden (subsidieregeling wijkinitiatieven) onze dank betuigen voor de verleende subsidie. 
We hebben er met zijn allen weer een mooi feestje van gemaakt in onze prachtige “achtertuin”. Met zoveel 
gezellige mensen bij elkaar kon het ook niet anders en we verheugen ons daarom al op de volgende editie. Laat 
de zomer maar weer komen!
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Kunstroute 23 en 24 september 2017
door Jan Maarten Leentvaar

Ook dit jaar werd in Leiden de jaarlijkse Kunstroute 
georganiseerd, de 23e editie alweer. Onze buurt bleef 
daarbij niet achter en vele kunstenaars stelden hun 
galerie of atelier een weekend lang open voor het 
publiek. Onder een strakblauwe lucht – de zomer was 
weer terug van weggeweest – bezocht ik op zaterdag 
23-9 achtereenvolgens het atelier van Hans van de 
Velde (“Varf & co.”), het atelier van Hanneke Francken 
en de expositieruimte van Daisy Kimman (“First 
Floor Items”).

Atelier Varf & co. (Hans van der Velde)

Bij mijn binnenkomst heerst er een gezellige drukte bij 
Hans in zijn atelier aan de Hogewoerd. Ik bewonder 
de bonte verzameling schilderijen. Het lijkt wel een 
kleine versie van de Lakenhal met al die klassiek 
ogende stukken. Het niet te missen pronkstuk van 
het atelier is een prachtige replica van het originele 
meesterwerk “Johannes de Doper” van de Italiaanse 
barokschilder Caravaggio.

De ambachtelijke technieken van de oude meesters 
inspireren hem, zo vertelt hij me even later op het 
bankje voor zijn atelier. Onder het genot van een 
kop koffie laat ik hem uitgebreid praten over zijn 
kunst. “Oude meesters wisten heel goed hoe ze van 
een leerling een meester konden maken”, legt hij uit. 
Zelf geeft hij vier keer per week schilderles aan zowel 
beginners als (ver)gevorderden. Zelfs afgestudeerden 
aan de kunstacademie bevinden zich onder zijn 
leerlingen. “Ze hebben geleerd zich artistiek te uiten 
maar missen toch wat techniek. Die techniek is de 
basis, pas als de techniek goed is kun je je creativiteit 
tot uiting brengen. Je loopt vast op techniek als je je 
die niet goed eigen maakt.” 

Het naschilderen van oude meesterwerken en daarmee 
het herontdekken van het oude schildersambacht, is 
dan ook een belangrijk onderdeel van zijn training. 
“Dat naschilderen is sinds het impressionisme, 
maar zeker vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw, 
ongebruikelijk geworden, ‘not done’. Creativiteit en 
intuïtie, daar draait het nu om. Maar we mogen best 
weer een beetje terug naar het ambachtelijke. Je kunt 
wel met je blote billen over een doek met verf glijden 
maar met wat meer techniek kun je je toch verfijnder 
uitdrukken.” 

Met deze beeldende woorden in mijn achterhoofd 
vervolg ik even later mijn weg naar het Plantsoen.

Atelier van Hanneke Francken 

Uiterst verfijnde en gedetailleerd uitgewerkte 
potloodtekeningen van abstracte natuurtaferelen 
sieren de muren van Hannekes atelier in het 
voormalige schoolgebouw aan het Plantsoen. “Ik 
heb een fascinatie voor de cyclus van het bestaan”, 
zo legt de kunstenares mij uit. ”Niets verdwijnt voor 
eeuwig, dingen vergaan en komen weer terug. Uit die 
brede, eeuwige cyclus haal ik schakels, bijvoorbeeld 
de schoonheid van vergankelijkheid, een nieuwe 
levensvorm die ontstaat. Dat vormt de basis van mijn 
tekeningen.” 

De inspiratie voor haar tekeningen (potlood, 
gefixeerd met spuitbusmateriaal), doet zij op tijdens 
natuurwandelingen overal ter wereld. Ze maakt foto’s 
en enkele opvallende details daarvan abstraheert ze 
vervolgens in haar tekeningen. Het oorspronkelijke 
beeld is niet meer te herkennen.
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Ook Hanneke heeft iets met de oude meesters: zij 
gebruikt bijvoorbeeld symboliek uit de 15e, 16e of 
17e eeuw in haar tekeningen. Hanneke besluit haar 
uiteenzetting met inspirerende woorden. “Waar je 
ook in gelooft, het feit dat niets voor altijd verdwijnt 
is zo’n mooi mechanisme, ‘wie’ dat ook uitgevonden 
heeft: het klopt heel goed, het is buitengewoon fraai. 
Ik had het niet beter kunnen bedenken.”

Met de langzaam invallende herfst in het Plantsoen 
kost het mij weinig moeite om nog even door te 
filosoferen over de bestaanscyclus.

First Floor Items, Daisy Kimman

Na nog even genoten te hebben van de Indian summer 
in het Plantsoen, kom ik aan bij mijn laatste adres. Bij 
Van Manen aan Tafel aan de Hogewoerd, waar Daisy 
haar kunstwerken exposeert, heerst een gezellige 
zaterdagmiddagdrukte. Daisy maakt huizen en torens 
van “materiaal dat iets heeft meegemaakt, materiaal in 
zijn ongepolijste vorm”. 

Ze laat me verschillende kunstwerken zien en legt 
uit waar het materiaal van afkomstig is. “Dit kan 
sloopafval zijn, bijvoorbeeld van een afgebroken 
aanbouw aan mijn eigen huis, of gevonden op het 
strand. Het heeft een natuurlijke en ruwe uitstraling.” 
Ze wil het materiaal (voornamelijk hout) zo min 
mogelijk afwerken qua kleur, alleen verzagen en 
eventueel schuren of polijsten. Een enkele keer kiest 
Daisy ervoor om het bouwsel te decoreren of te 
schilderen. Maar de basismaterialen zijn allemaal 
eerder gebruikt, gerecycled dus. “Ik probeer met zo 
simpel mogelijke vormen zoveel mogelijk te bereiken”, 
vat ze haar werkwijze samen. 

Een van de kunstwerken is gemaakt van verzaagde 
vuurpijlen die ze op het strand van Katwijk heeft 
gevonden. De uiteinden van de samengebundelde 

houten stokjes vormen een fraai, geblokt patroon. 
Maar ook andere gebruikte of gevonden materialen, 
zoals steen en glas, verwerkt ze in haar bouwsels. Zo 
heeft Daisy een toren gecreëerd die is opgebouwd 
uit afwisselende laagjes glas en hout. Een opvallend 
bouwsel in de galerie is een massieve bloemenvaas, 
opgebouwd uit een lappendeken van verschillende 
soorten verzaagd hout. De “bloemen” zijn kleinere 
houten huisjes die op grillige stelen van metaaldraad 
uit de vaas steken.

Dit jaar exposeert Daisy samen met Joke Schoneveld; 
beide dames hebben ook nog een gezamenlijk 
atelier op de Haagweg. Joke maakt ruwe, figuratieve 
creaties van volledig onbewerkte materialen uit de 
afvalbak terwijl Daisy graag het ruwe met het strakke 
(bewerkte) combineert. 

Hergebruik van oude technieken en materialen en het 
leven zelf als cyclus. Het was een fijne en inspirerende 
dag in onze prachtige buurt.
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Krantenartikel over de wijk
‘Verkamering neemt toe’ door Wilfred Simons

Cartoon door Maarten Wolterink

Leiden Illegale verhuur van 
kamers en appartementen aan 
de Hogewoerd is een groeiend 
probleem. Tijdens een werkbezoek 
van burgemeester Henri Lenferink 
en zijn wethouders aan dit deel 
van de binnenstad zei bestuurslid 
Ria Vreeburg van de Stichting 
Buurtcomité Hogewoerd ‘zeker 
vijf ’ huizen te weten die via Airbnb 
worden verhuurd, ‘waarvan drie 
permanent’. Ook op de Utrechtse 
Veer en in de Kraaierstraat neemt 
de tijdelijk verhuur toe. ‘O?’, 
reageerde Lenferink in de mensa 
van de studentenvereniging SSR-
Leiden, onaangenaam verrast. 
‘Tegen permanente verhuur 
kunnen we wel iets doen.’ 

Het is mooi wonen in de wijk 
rondom de Hogewoerd en het 

Levendaal. Vreeburg was de eerste 
om het te beamen, gistermiddag 
tijdens het werkbezoek. Maar de 
grotestadsproblematiek kruipt ook 
tussen de monumentale huizen, 
stegen en pleintjes in het gebied 
tussen de Haver- en Gortbuurt en 
de Utrechtse Veer. Verkamering 
is daar één van. Ouders kopen 
een huis voor hun studerende 
kinderen, zegt Vreeburg; ze heeft 
weet van een geval van een dochter 
die in zo’n verkamerd huis met 
‘acht of tien vriendinnen woont’.

Het aantal bewonders in de wijk 
rondom het Levendaal en de 
Hogewoerd groeit dus, en ze zetten 
hun fietsen allemaal op straat. Daar 
heeft het Buurtcomité een hekel 
aan. ‘Ouders met kinderwagens 
kunnen er amper meer door.’ Het 

wil, wanneer er opnieuw panden 
in de wijk worden verkamerd, dat 
de gemeente de eigenaren verplicht 
om inpandige fietsenhokken te 
bouwen. Het vervelendste vindt 
Vreeburg dat de toeristen moeilijk 
zijn aan te spreken. ‘Als ze hun 
afval op straat gooien, kun je ze er 
wel wat van zeggen, maar het zijn 
Chinezen en ze spreken helemaal 
geen Engels.’      
 Uit het Leidsch Dagblad 
van zaterdag 18 november 

Illegale verhuur 
aan Hogewoerd 
groeiende ergenis



21

Bezoek College van Burgemeester en Wethouders aan de buurt

Vrijdag 17 november kwam het college van B&W op bezoek in onze wijk.  Zij werden verwelkomd door het 
bestuur van “Stichting buurtcomité Hogewoerd en Omgeving” bij de SSR aan de Hogewoerd. Aan de hand van 
een Power Point Presentatie werden zij geïnformeerd over het doel van het buurtcomité, de grote diversiteit aan 
bewoners, de activiteiten van het buurtcomité met daarbij de overleggen waarin het buurtcomité participeert, 
de ondersteuning die geboden wordt aan en de samenwerking met de wijkgroep buur(t)contacten, de 
samenwerking met de SSR en de Vereniging Het Plantsoen en hoe het buurtcomité te bereiken is. (Facebook, 
mail redactie@hethoogstewoerd.nl en de website.)

De aandachtspunten vanuit de wijk werden in separate dia’s toegelicht. Over het “Verkeer” hebben wij o.a. 
verteld dat er te weinig parkeerplaatsen zijn. Vooral na 19.00 uur is er geen parkeerplaats meer onbezet. Het 
vergunningenbeleid is nu zo dat iedereen een vergunning krijgt en dat zelfs een 2e vergunning ongelimiteerd 
afgegeven wordt. Het college is gevraagd hieraan wat te doen. Er staan veel fietsen en ook wrakken op de 
stoep die de doorgang belemmeren voor voetgangers. Door de verkamering in de wijk is dit aanmerkelijk 
toegenomen. Te grote vrachtwagens komen nog wel eens “vast “te zitten. Wat betreft “Vuilnis” hebben de 
ondergrondse containers een grote verbetering gebracht. Er zijn geen meeuwen meer en geen opengereten 
zakken op straat. Helaas zijn de vele vuilnisbakken weggehaald en zijn er slechts enkele groene containers 
geplaatst op bepaalde plaatsen, wat nog wel het effect heeft dat er veel zwerfvuil op straat ligt. 

Wat betreft “Handhaving”; door de verkamering is ook de overlast toegenomen. Er is een toename van AirBnB 
huizen in de wijk wat nogal eens extra overlast te weeg brengt. Voor het college was dit een nieuwe verrassende 
ontwikkeling waar ze meer over wilde weten. Over het “Groen”; waarbij we trots zijn op het Plantsoen, de 
volière die daar staat, het Singelpark en het project “Tegel eruit Plant erin”,  werd ook een toelichting gegeven. 
Veel aandacht werd er besteed aan de berichtgeving, communicatie en voorlichting met en vanuit de gemeente, 
die niet altijd optimaal verloopt. Dit werd onderbouwd en geïllustreerd met voorbeelden. Voor enkelen van 
het college was dit herkenbaar.

De presentatie werd afgesloten met een dia en toelichting over de jaarlijkse buurtborrel die de saamhorigheid 
in de buurt stimuleert. Steeds meer buurtbewoners komen elk jaar; van jong tot oud, en vanuit alle lagen van 
de bevolking (bewoners). Hierna werd B&W uitgenodigd voor een wandeling door de wijk. Op diverse locaties 
werden de hiervoor besproken aandachtspunten toegelicht.  Hierbij merkte Marleen Damen op dat het lopen 
over de Hogewoerd best lastig is.

Tijdens het bezoek is duidelijk aangegeven dat bewoners het gevoel hebben dat het economische belang 
zwaarder lijkt te wegen dan het welzijn van de huidige bewoners. Deze presentatie zal voor u herhaald worden 
tijdens de jaarvergadering met aansluitend nieuwjaarsborrel op woensdag 30 januari 2018 aanvang 20.30 uur 
bij de SSR. Mede ook omdat u vorig jaar tijdens de jaarvergadering meegewerkt hebt aan de inventarisatie over 
de goede en verbeterpunten in de wijk.

Door Ria Vreeburg-Molkenboer

Foto’s door BuroJP
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DROOM. LEEF. GENIET.

Nieuwsgierig? Loopt u anders een keer 
naar binnen voor meer informa�e.

GROENOORD ZORGT. VOOR U. 
HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING & BEGELEIDING

GROENOORD ZORGT BV
HOGEWOERD 97A
2311 HJ LEIDEN

TEL:    071 515 05 05
EMAIL:  INFO@GROENOORDZORGT.NL
WWW:  GROENOORDZORGT.NL  

OPENINGSTIJDEN

MAANDAG:   8.30 - 17:00
DINSDAG:    8.30 - 17:00
WOENSDAG:   8.30 - 12:30
DONDERDAG:  8.30 - 17:00
VRIJDAG:    8.30 - 12:30
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Het Torentje van het van Wijk-gebouw
door Jaap van der Ploeg

Het Torentje

Het torentje van dit gebouw behoorde ooit tot het complex van de 
Wollendekenfabriek van de gebroeders Van Wijk & Co aan de Hogewoerd 
145-153. Deze toren dateert uit 1910. De voormalige wollendekenfabriek 
Van Wijk werd gebouwd in 1840 - mogelijk naar ontwerp van Th. 
Molkenboer - en in 1862 aangekocht door de firma Van Wijk. Bij een 
verbouwing onder leiding van W.C. Mulder verrees een vleugel met 
sprinklertoren (1910) naast de bestaande vleugel aan de Hogewoerd, die 
met een etage werd verhoogd (1912). Aan het Levendaal kwam in 1910-’13 
een vleugel met betonskeletconstructie tot stand. In 1989 werd het pand 
voor een groot deel gesloopt en vervangen door appartementen. 

De fabriek van de ‘Leidsche Textielfabrieken Gebroeders Van Wijk & Co N.V.’ heeft bestaan van 1795-1957. 
Men fabriceerde er dekens, breigarens en sokken. De eerste ‘fabrikeur’ was Dirk van Wijk, die in 1795 zijn 
meesterstuk ter keuring aanbood. In 1815 werd aan de Kerksteeg het eerste fabriekje voor wollen dekens 
opgericht door Willem Frederik van Dijk. Samen met Thomas van Wijk en Bertram Corts kocht hij in 1847 
een pand aan de Herengracht. W. F. van Wijk kocht in 1863 een fabriek aan de Hogewoerd die in 1840 was 
opgericht door Benjamin Adrian. Later werd de sajetfabriek van P. de Geer overgenomen en in 1864 werd ook 
de eerste stoommachine aangeschaft van 40 pk (30 kW). Na 1871 werd een pand aan de Vestestraat in gebruik 
genomen waar eveneens een stoommachine werd geïnstalleerd.

In 1913 werd een breigarenfabriek aan het Levendaal geopend en tijdens de eerste Wereldoorlog produceerde 
de fabriek goederen voor het leger, wat leidde tot een bezoek van Koningin Wilhelmina aan de fabriek. Verdere 
uitbreiding vond plaats in 1929 en in 1945. In dat laatste jaar werd een dekenfabriek aan de Kanaalweg in bedrijf 
gesteld. Het bedrijf, dat regelmatig op wereldtentoonstellingen en jaarbeurzen te vinden was, ontwikkelde zich 
tot een grote producent.

De neergang van het bedrijf begon in 1957, toen het fuseerde met de sajetfabrieken van Cranenburg & Van 
Heringa, een bedrijf dat stamde uit 1873 en dat fabrieken had aan het Rapenburg, de Vliet en de Kaiserstraat. 
Het fusiebedrijf ging Van Wijk en Heringa heten. In 1963 werd het bedrijf opgekocht door Reinder Zwolsman, 
en daarna geliquideerd. De fabrieksgebouwen tussen het Levendaal en de Hogewoerd zijn verbouwd tot een 
appartementencomplex.

In 2014 is het Torentje vernieuwd. De huidige eigenaar en bewoner Jaap van der Ploeg heeft de ruimte in 2017 
deels in oude staat gerestaureerd.

Deels overgenomen uit Erfgoed Leiden
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Het tweede boekenkastje in de wijk

Op woensdagmiddag  14 juni is het tweede boekenkastje in de wijk 
onthuld. Deze keer op het speelpleintje van de Gerestraat, tegen de 
mooie oude boom die daar staat. Mevrouw Ten Dam, al 32 jaar een 
bewoonster van de Gerestraat, heeft de eerste boeken daarin te gelegd. 
Dat deed ze met veel plezier. 

Ook dit boekenkastje is gemaakt door 1 van de leden van het 
buurtcomité Peter Wieberneit. Peter zal er nog zorg voor dragen dat 
er een afsluitende deur/klep in beide boekenkastjes komen, zodat deze 
winterbestendig zijn. Opvallend is dat dit boekenkasje nu al, steeds 
een wisselende collectie biedt wat getuigt van veelvuldig gebruik. Daar 
zijn wij blij mee.

Wij wensen de buurtgenoten veel lees plezier.

Door Ria Vreeburg-Molkenboer.

Open Monumentendag
uit de nieuwsbrief van Diogenes

Tijdens de Open Monumentendagen op 9 en 10 september kwamen er zo’n 1350 mensen kijken naar de drie 
nieuwe woningen die ontstaan zijn bij de restauratie van de voormalige wijnkoperij Hogewoerd 59-61. De 
bezoekers konden de woningen van beneden tot boven bekijken. De architect Marcel van Dijk, bestuursleden 
van Diogenes en een aantal vrijwilligers gaven een toelichting. In alle ruimtes hingen foto’s van de oude situatie, 
zodat de bezoekers de verschillen en overeenkomsten konden zien. De ingrijpende veranderingen tijdens de 
restauratie, die maar een jaar heeft geduurd, waren daarop duidelijk zichtbaar. Veel bezoekers lieten blijken dat 
ze blij zijn met het behoud van veel authentieke elementen.  

Op de pagina De Open Monumentendagen 2017 van de website van Diogenes staan foto’s die op 9 en 10 
september gemaakt zijn.
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Nieuw bedrijf in de wijk
Mika Petfood

Mika Petfood is een webwinkel in natuurlijke diervoedingproducten voor kat en hond. We zijn dit bedrijf 
begin 2017 gestart. Omdat het om verse producten gaat bezorgden we de producten zelf bij onze klanten via 
ons eigen geconditioneerd transportsysteem. Dit deden we door heel Nederland en België. We kregen meer 
orders binnen dan we konden verwerken en onze persoonlijke omstandigheden zaten tegen, daarom hebben 
we ervoor gekozen ons meer op de regio te focussen. Daarom hebben we nu 2 afhaallocaties waarvan eentje op 
het Levendaal 171 in Leiden. In de toekomst hopen we weer te bezorgen.

We verkopen zo vers en natuurlijk mogelijke producten. Dit houdt in vers (rauw) vlees voor hond en kat. 
Honden en katten zijn vleeseters. Hun spijsverteringssysteem is erop gemaakt om rauw vlees te verteren. 
En het liefst zo natuurlijk mogelijk. Nou zit niet iedereen erop te wachten om dode prooidieren te voeren. 
Daarom zijn er de KVV’s, kant en klare versvoeding. Dit is gemalen rauw vlees in een rol of pakje en dit wordt 
ingevroren.  We verkopen ook brokvoeding. Dit is freeze-dried, air-dried of geperst. Dit zijn brokken waarin de 
meeste voedingstoffen behouden blijven door het speciale productieproces en waarin zo min mogelijk andere 
toevoegingen zitten die eigenlijk helemaal niet goed zijn voor honden of katten. Onze gedroogde snacks zijn 
ook populair. Ons doel is om zo natuurlijk mogelijke voeding zonder toevoegingen te verkopen tegen niet al te 
hoge prijzen en om onze klanten zo persoonlijk mogelijk te helpen. 

Mocht je vragen hebben, schroom dan niet en neem contact met ons op. We helpen je graag aan een passende 
voeding voor je hond of kat.

De beste voeding voor uw hond of kat 
af te halen in Leiden

verse natuurlijke voeding
zonder kleur, geur en smaakstoffen

geen conserveringsmiddelen

nu 10% korting 
op het gehele assortiment in onze webshop 

met gebruik van kortingscode: HOOGSTEWOERD2017
kortingscode is geldig tot 31/12/2017

niet geldig in combinatie met andere kortingen
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Wijkgroep Buur(t)contacten
door Pien Lambermont

Uit de enquête die we hebben gehouden is gebleken dat bijna iedereen enthousiast is over de maaltijden op 
de derde zondag van de maand in ons buurtcafé de Plantage. Er werd wel de wens geuit het af en toe op een 
zaterdag te houden in plaats van op zondag. We willen dit gaan realiseren volgend jaar, dus let op de data op 
de posters!  Op zondag 21 januari kookt Orlando Burleson voor ons nasi en bami, in februari kunnen we weer 
genieten van de kookkunsten van Meggie van thuisafgehaald en in maart wordt er gekookt door kinderen uit 
de Gortestraat onder leiding van Anton de Gruyl. 

Tevens bleek uit de enquête dat de wens geuit werd door de gaan met de inloop/koffie-ochtenden. Omdat diverse 
buurtgenoten hebben aangegeven dat de locatie bij de Stadsoase moeilijk toegankelijk is gaan we proberen 
hieraan iets te doen. Ook werd door sommige buurtgenoten aangegeven dat men niet meer komt omdat men 
de ruimte ongezellig vindt. Helaas kunnen we dat niet veranderen en dus zullen we zelf de gezelligheid met 
elkaar moeten maken denk ik. Een andere keuze hebben we niet omdat ik geen andere ruimte in onze wijk zou 
weten waar we deze activiteit beter zouden kunnen houden. Als u wilt komen noteer dan vast de volgende data: 
4 januari, 1 februari, 5 april, 3 mei en 7 juni.  Op deze ochtenden is Melcher van Nieuwkoop ook weer aanwezig 
om u te helpen bij het gebruik van tablet, computer en/of smartphone. Op 1 maart is de bijeenkomst in TRC 
(Textile Research Centre) aan de Hogewoerd 164.

Nieuwe activiteit
Nieuw is dat we op vrijdag 2 februari 2018 welkom zijn in het Bethlehemshof. We worden ontvangen in de 
regentenkamer waar René Moorman een erwtensoepmaaltijd met spek en roggebrood voor ons klaar heeft 
staan. Daarna vertelt hij over de geschiedenis van het hof en geeft een rondleiding. Maximaal 15 buurtgenoten 
zijn welkom, dus geef je snel op als je belangstelling hebt.

Nog een paar weetjes
Weet u dat op ons verzoek door Huis op de Waard samen met Radius “bewegen voor ouderen” georganiseerd 
gaat worden? Zie voor informatie op de linkerpagina bovenin. 
Wist u dat er in het Roomburgerpark aan de van Vollenhovekade iedere werkdag buiten sporten voor 50-plussers 
wordt georganiseerd onder deskundige leiding?  Het is van 9 tot 10 uur en voor 5 dagen in de week kost het € 
1,00.

We hebben van het WOZ-fonds subsidie gekregen om het mogelijk te maken dat buurtgenoten met een krappe 
beurs gewoon mee kunnen doen met onze activiteiten omdat we korting kunnen geven. Ken je iemand die 
van weinig geld moet rondkomen of herken je jezelf in deze omschrijving, neem dan contact op met Pien 
Lambermont tel. 06 12987960. Schroom niet, we hebben het geld niet voor niets ontvangen!

In september volgend jaar wordt in heel Nederland wederom aandacht besteed aan samenhang in de buurt via 
BURENDAG. Wij willen daar ook aan mee gaan doen en hopen dat er buurtgenoten zijn die ons mee willen 
helpen met het organiseren van deze dag. Wij zijn te bereiken via e-mail buurcontacten@gmail.com (let op 
zonder de eerste t!) of via telefoon 06 12987960 als e-mailen voor u onmogelijk is.

De wijkgroep bestaat momenteel uit Magda Keuken, Christa Evenhardus, Peter Nuss en Pien Lambermont.  
Wil je af en toe meehelpen met het organiseren van een activiteit dan hoor ik graag van je!
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Werkzaamheden kruispunt Plantagelaan – Utrechtsebrug – 
Utrechtse Veer

Begin 2018 zullen er werkzaamheden plaats gaan 
vinden op de verbinding Hoge Rijndijk - Levendaal 
- Zijlsingel. De inrichting zal aangepast worden aan 
de nieuwe stijl bestrating in de binnenstad zoals op 
het begin van de Hogewoerd en Breestraat reeds 
is uitgevoerd. Ook is er gekeken naar veiligheid en 
doorstroming. Er komt een tweede rijbaan vanaf de 
Zijlsingel richting het Levendaal - Hoge Rijndijk. Dit 
om de doorstroming te verbeteren. De plannen zijn 
op een gemeentelijke bijeenkomst op donderdag 9 
november in het huis op de Waard vanuit de gemeente 
gepresenteerd. 

Er ligt een mooi en functioneel plan, zeker na 
aanpassing, welke door input op een voorgaande 
bijeenkomst van bewoners, is gerealiseerd.  Deze 
bijeenkomst was circa 1 jaar geleden.  Het is van belang 
dat buurtgenoten en belanghebbenden meepraten in 
dit soort plannen en besluitvorming, en dat er door 
input door de gemeente aanpassingen gedaan worden. 
Met name de bewoners van de Plantage, waarvoor dit 
het meest relevant is, hebben hierin meegesproken. 
De bewoners, onder andere van de Plantage, zijn er 
nu overwegend positief over.

De werkzaamheden houden in: de werkzaamheden 
starten aan de Plantagelaan - Utrechtsebrug - 
Utrechtseveer (gedeelte richting Zijlsingel tegenover 
het veerhuis) rond half januari 2018 of later. Dit 
is afhankelijk van de weersomstandigheden en de 
aanbesteding die er loopt bij de aannemers.  Geplande 
duur werkzaamheden zijn 5 weken. De eerste planning 
is start uitvoering rond half januari, maar dit kan en zal 
waarschijnlijk, ook later worden. De werkzaamheden 
moeten uiterlijk half mei 2018 gereed zijn. 

Het plan zal in enkele fasen worden uitgevoerd, hierbij 
worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer 
gedurende de werkzaamheden te begeleiden. Daarbij 
wordt de Zijlsingel 2 weken afgesloten i.v.m. het 
werk aan de Utrechtse Veer, tegenover het Veerhuis. 
Het Levendaal wordt 1 week afgesloten. Er komen 
omleidingsroutes zodat het verkeer om de afsluitingen 
heen wordt geleid. De informatie wordt nog door de 
gemeente aan de omwonenden verstrekt, zodra er 
meer bekend is over de uiteindelijke start. Doordat de 
aanbesteding met aannemers nog loopt is er nog geen 
exacte planning bekend.

Door Arjan Dekker



29

Historisch beeld / Geschiedenis over de wijk 
door Joop Gijsman

Wijkgebouw van de Christelijke Wijkvereniging Levendaal 

Op initiatief van de wijkpredikant Ds.S.H.J.de Wolff werd in 
1873 een oud fabriekje aan het Levendaal 103 gekocht van de 
textielfabrikanten van Wijk en le Poole. Voor ogen stond een 
ruimte waar Bijbellezingen, catechisaties e.d. gehouden konden 
worden. Het kostte nog heel wat moeite om naast de koopsom 
van f. 2750,- ook nog een bedrag van f. 5200,- bijeen te krijgen 
voor de verbouwing. Men kon nu beschikken over 2 lokalen en 
een spreekkamertje. Reeds 6 jaar later werd er gebruik gemaakt 
van de ruimten door een Broeder- en zusterkring, Zondagschool, 
Kinderkerk, Zangvereniging, Zangschool voor kinderen beneden 
9 jaar, Jongeliedenvereniging, Jongelingsvereniging, een afdeling 
voor Ziekenverzorging en een Meisjesvereniging. Later kwam 
daar nog bij een Moedervereniging, een naailesvereniging, 
breischool, tractaatvereniging bij. Uitbreidingen waren 
nodig en mogelijk zodra er weer geld bijeengebracht was, 
de eerste in 1886, een belangrijke verbouwing in 1896 en een 
uitbreiding in 1929 door de bijbouw van de nieuwe kliniek en 
een doktersspreekkamer ten dienste van de ziekenverpleging. 
Ook de evangelisatiearbeid kon zich uitbreiden o.a. met anti-
kermisvergaderingen in de Leidse kermisweek, in de crisisjaren 
met ontspanningsavonden voor werklozen, in 1914 een 
kantine in het Wijkgebouw ten dienste van gemobiliseerde 
soldaten en in 1939 een tijdelijk militair tehuis. Bekend is 
ook de Jongelingsvereniging Kunst en Genoegen, het latere 
K&G. Veel evangelisten hebben de wijkvereniging gediend en 
niet te vergeten Zuster Neeltje die op haar Solex bromfiets in 
haar zusters uniform de wijkbezoeken aflegde en in 1948 haar 
20-jarig jubileum mocht vieren.  Later zat de firma Goudsmit-
Hoff Behang in het pand waar nu Uitvaartcentrum Levendaal 
Janson & Bolland is gevestigd. 

Veel bijzonderheden worden vermeld 
in het Jubileumnummer “Levendaal” 
1875-1950, de predikanten Punselie 
en Vossers, de 6 evangelisten, de 
vele vrijwilligers, de steeds krappe 
financiële situatie en ook de 45 
advertenties leveren veel bekende 
namen op. 
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Beleving in het Plantsoen
door Aukelien van Hoytema

Het is weer zover: ik heb de hond, Beer, van mijn dochter 
en schoonzoon te logeren. Zij zitten met de kinderen 
in een zonovergoten oord met haar schoonmoeder, 
die meestal de hond voor haar rekening neemt. Nu 
niet en ik ben dus de klos. Na een paar dagen heb 
ik de routine weer beet. Vier keer per dag uitlaten, 
gewapend met poepzakken, in het park tegenover 
ons huis, Het Plantsoen. Nu is dat bepaald een groot 
genoegen want het park wordt buitengewoon goed 
verzorgd door de Leidse plantsoenendienst. Ik adem 
de zuurstof in onder de hoge, koele bomen, bekijk al 
dat schitterende groen en de bloemenpracht en prijs 
me gelukkig al dat schoons zomaar voor de deur te 
hebben.

Beer is het er helemaal mee eens. Kwispelend loopt hij 
braaf met me mee, doet zijn vele plasjes, en regelmatig 
neem ik de poepzakken ter hand. Ik doe mijn neus 
dicht en vind het niet meer zo vies als eerst. Beer komt 
zo wel aan zijn trekken, gromt hier en daar tegen een 
medehond (hij is een felle Jack Russell) en laat zich 
soms zelfs besnuffelen door een klein teefje. Ik weet 
intussen alles van de andere honden in het park en 
heb er weer een boel kennissen bij.

Bij mooi weer zitten de bankjes vol, overdag met  ouders 
met kinderwagens en tegen de tijd dat de scholen 
uit zijn, met teenagers met frisdranken, rokertjes en 
zakjes chips. Meisjes klitten bijelkaar, hebben het 
giechelend over jongens en speuren op hun mobieltjes 
naar berichten. Allemaal dragen ze zo’n miniscuul 
kort broekje, allemaal hebben ze hetzelfde lange haar 
en dezelfde omafietsen. Die liggen willekeurig om ze 
heen. Ook jongens zijn van de partij na schooltijd, 
weer sigaretjes, soms komt de lekkere hasjlucht me 
tegemoet. Ik vang soms hele serieuze gesprekken op. 

In het weekend verandert de bevolking van het park. 
Grote groepen jongelui vermaken zich met balspelen 
of doen yoga of gymnastiek, er is een koorddanser, die 
zich staande probeert te houden op een koord tussen 
twee bomen en sommige banken worden nu ook bezet 
door wat luidruchtiger volk, met loudspeakertjes 
met boem-boemmuziek, veel bier, handelend in 
geestverwijdende middelen. Ze racen knetterend op 
hun scooters op de paden en stralen hun overmacht 
uit. Dan zijn er nog de zwervers, die met schamele 
bezittingen de hoeken van het park bezoeken en elkaar 
een beetje gezelschap houden.

Het park biedt natuurlijk ook gelegenheid voor 
stelletjes om elkaars hand of iets meer vast te houden, 
verliefde gesprekken te houden of ook wel eens 
droevige. Soms zie ik in het voorbijgaan met Beer een 
traantje en een bedrukt gezicht. Misschien is er iets 
moois net uitgemaakt.

Vanochtend was het nog stil in het park. De bankjes 
waren nog niet bezet, zelfs niet met eenzame lezers. Op 
het bankje met het mooiste uitzicht op het singelwater 
lag tot mijn verbazing een rode roos. Zo eentje echt 
gekocht bij een bloemenwinkel. Hij was al een beetje 
verlept. Niemand in de buurt. Waarom lag die daar? 
Beer keek ook en rook er een beetje verwonderd aan. 
Mijn fantasie sloeg op hol. 

Zou hier iemand met roos in de hand op zijn knieën 
zijn gegaan voor een huwelijksaanzoek. Of zou er 
een verjaardag zijn gevierd en was de roos één van 
vele geweest en achteloos vergeten. Een teken van 
wanhoop/verdriet of gewoon gezellige vrolijkheid. 
Ik kom er vast en zeker niet achter. In ieder geval 
had die mijnheer van de plantsoenendienst, die 
overal rotzooi aan het rapen was, de roos eerbiedig 
laten liggen. Ja, want helaas wordt het prachtige park 
ontsierd door blikjes, chipszakken, plastic flessen en 
MacDonaldsbakjes. “We doen dat maar één keer per 
week, maar dan ligt er ook wel wat,” zei hij.  

Iemand achter een bureau op het stadhuis had 
de merkwaardige beslissing genomen om de 
prullenbakken bij de banken weg te halen en een paar 
containers aan de rand van het park te zetten voor 
het afval. Kennelijk is dat te ver lopen voor sommige 
bezoekers van het park. Beer had ondertussen een 
paar chipszakken beplast. Vond-ie leuk klinken. Hij 
kwispelde vrolijk. Morgen ga ik de buurt ronselen 
voor het verzoek containers náást de banken in het 
park te plaatsen. En ook nog een paar aan de rand van 
het plantsoen. Wie weet wordt er op gereageerd. 
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Krantenartikel over de wijk
‘Sint Jorissteeg wordt plein met terras’ door Loman Leefmans

De meest recente plannen voor de Hooigracht zijn door het 
stadsbestuur goedgekeurd, maar buurtbewoners hebben het 
eindresultaat nog niet in detail kunnen bekijken. Dat steekt 
bestuurslid Jaap van Meijgaarden van de wijkvereniging Pancras 
West. ’Ik vind dit een schending van gemaakte afspraken’, zo 
schrijft hij aan de gemeente. ’Volstrekt niet acceptabel.’

De binnenstedelijke noord-zuidverbinding - tussen Levendaal en 
Langegracht - gaat volgend jaar volledig op de schop. Alle bomen 
op de Hooigracht worden gekapt, alle riolen van de woningen 
vervangen, en als de kuilen eenmaal zijn gedicht, komen er smallere 
rijbanen, bredere stoepen, nieuwe bomen en nieuwe bushaltes 
voor R-net.

De Sint Jorissteeg ligt aan het begin van het tracé en wordt zo ingedeeld dat een plein met terras ontstaat. Even 
verderop langs de Hooigracht verdwijnen álle bestaande parkeerplaatsen. Bewoners krijgen een pasje om hun 
auto in de garage aan de Garenmarkt te stallen of in die bij de Ir. Driessenstraat.

Uit het Leidsch Dagblad van donderdag 23 november 2017
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Krantenartikel over de wijk
‘Na zessen geen plek te vinden’ door Aad Rietveld

Leiden  In de Haver- en 
Gortbuurt, in de Leidse binnenstad, 
konden bewoners die thuiskwamen 
uit hun werk vaak al met geen 
mogelijkheid een parkeerplaats 
vinden. Maar sinds er wordt 
gewerkt aan een parkeergarage op 
de Garenmarkt en parkeerplaatsen 
op de Oranjeboomstraat en het 
Levendaal zijn opgeheven, is 
het helemaal erg geworden, zegt 
wijkbewoner Tom Dijkwel. „Het is 
een parkeerinfarct!”

Op de Gerestraat, de 
Gortestraat, het Levendaal, de 4e 
Binnenvestgracht, de Kraaierstraat 
en het Plantsoen is volgens Dijkwel 
aan het eind van de middag geen 
parkeerplaats te vinden. „En dat is 
toch wel heel vervelend als je uit je 
werk komt na een dag hard werken. 
En mensen blijven niet eindeloos 
rondjes rijden, na een tijdje zetten 
ze hun auto dan maar op de stoep 
of op een laad- en losplaats. Dat 
is weer gevaarlijk voor fietsers, 
en voor voetgangers die slecht ter 
been zijn.’’

Dijkwel heeft de  indruk dat in zijn 
buurt meer parkeervergunningen 
zijn verstrekt dan er plaatsen 
zijn. „Je betaalt keurig voor een 
vergunning, maar je vindt alleen 
een plekje als je geluk hebt.”
De gemeente Leiden heeft het 
probleem volgens Dijkwel alleen 

maar groter gemaakt door bij 
de aanleg van dc ‘centrumroute’ 
veertien parkeerplaatsen op 
de Oranjeboomstraat op te 
heffen. „En nu de Garenmarkt is 
afgesloten voor de bouw van de 
parkeergarage zijn ook daar en 
op de Korevaarstraat heel veel 
parkeerplaatsen verdwenen. Het 
enige wat de gemeente lijkt te 
doen, is bekeuringen uitschrijven, 
in plaats van het probleem op 
te lossen met tijdelijke extra 
parkeerplaatsen.”

Bij het buurtcomité Hogewoerd en 
omgeving hebben veel bewoners 
geklaagd over het feit dat na zessen 
nauwelijks een parkeerplaats 
te vinden is in de buurt, meldt 
voorzitter Rob Erdbrink. Maar 
hij heeft niet gemerkt dat er meer 
klachten zijn door de bouw van de 
parkeergarage op de Garenmarkt.
Dijkwel heeft zijn klachten op 
papier gezet en aan de gemeente 
gestuurd. Daarin oppert hij onder 
meer de mogelijkheid om op 
de Oranjeboomstraat tijdelijk 
parkeren op de stoep toe te staan. 
„Die is bij de herinrichting heel 
breed geworden.”

De gemeente Leiden neemt 
het verhaal van Dijkwel heel 
serieus, meldt een woordvoerster. 
„Klachten zijn eigenlijk gratis 

adviezen”, zegt een woordvoerster. 
„Dit is een heel duidelijk verhaal 
en daar moeten we wat mee.”

De gemeente heeft ook al telefonisch 
contact opgenomen met de 
ontevreden buurtbwoner. Daarbij 
hebben zij alvast één misverstand 
uit de weg geholpen, aldus de 
woordvoerster. „Meneer meende 
dat hij met zijn parkeervergunning 
voor de binnenstad niet buiten de 
singels zou mogen parkeren. Dat 
denken heel veel mensen, maar dat 
is dus niet zo. Wie een vergunning 
heeft voor zone A, mag ook altijd 
in zone B parkeren. Dat gaan wij 
extra onder de aandacht brengen.”
Of er meer klachten zijn over een 
gebrek aan parkeerplaatsen voor 
vergunninghouders in de Haver- 
en Gortbuurt, kan de gemeente zo 
snel niet zeggen. „Dat zoeken we 
uit.”

Uit het Leidsch Dagblad van vrijdag 15 
september 2017

Cartoon door Maarten Wolterink
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Fietsen Een van de grootste ergernissen in de binnenstad? Fietsers in 
voetgangersgebieden.  Dagelijks zijn er vele klachten van omwonenden, winkeliers en 
uiteraard bezoekers van de voetgangersgebieden in de binnenstad. Deze gebieden zijn 
meestal gelegen in de winkelgebieden, waaronder ook de vele stegen die bijvoorbeeld op 
de Haarlemmerstraat en Breestraat uitkomen. Het gekke is dat zodra de mensen die door 
deze gebieden fietsen hier op aangesproken worden, de meeste beweren niet op de hoogte 
te zijn van het fietsverbod. Terwijl in praktisch elke stad of dorp in Nederland het niet is 
toegestaan om in winkelgebieden te fietsen maar in Leiden zou dit niet voldoende bekend 
zijn? Op verschillende plekken staan, naast de reguliere verkeersborden, grote stoepborden met daarop de 
tekst: “Winkels open, fietsers lopen!”

Sommige mensen fietsen deze borden bijna omver en rijden dan toch verder. Als ze dan een gemeentelijke 
handhaver of een politieagent zien springen ze snel van hun fiets af om vervolgens te beweren dat ze het 
niet wisten. “Maar waarom stapt u dan snel af mevrouw?”  Meestal blijft het dan stil. Ook een veelgehoorde 
opmerking is: “Oh, ik dacht al waarom kijkt iedereen toch zo boos naar mij?” dit nadat ze zich bijvoorbeeld op 
een drukke zaterdag al slalommend tussen het winkelende publiek door onder andere over de Haarlemmerstraat 
hebben begeven. 

Ik ben ervan op de hoogte dat het vanuit sommige stegen niet altijd duidelijk is of er in die bewuste steeg nu 
wel of niet gefietst mag worden, maar het verstandigste is het om zodra er ergens winkels, restaurants of andere 
horeca gevestigd is, ervan uit te gaan dat er niet gefietst mag worden.  Als we nu met ons allen eens hier wat 
meer op letten, scheelt dat elke dag weer een hoop ergernis.

Kort bericht over de wijk
door onze wijkagent Dennis Perdok
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Buurtpuzzel
door Lucia van Houte

Vul hieronder in de vakjes de antwoorden op onderstaande vragen in. 
De oplossing wordt van boven naar onder gevormd in de vetgedrukte vakjes.

1. Wie is onze wijkagent?
2. Er staat een aantal boekenkastjes in de wijk, geplaatst door het buurtcomité. Waar is het eerste   
 boekenkastje van de wijk te vinden?
3. Wie maakt voor iedere buurtkrant een (of soms meerdere) cartoon(s)?
4. Waar vindt de jaarvergadering met nieuwjaarsborrel plaats?
5. Met welke vereniging werkt dit buurtcomité waar mogelijk samen?
6. Bij welke buurtgenoot moet je zijn voor verhalen over de geschiedenis van onze wijk?
7. Welke jonge kat is er sinds een tijdje bijgekomen in het poezenverhaal over Welles en Nietes?
8. Welke ontmoetingsplek voor de buurt is te vinden op Hogewoerd 168?

Oplossing:............................................................................................................................................................................
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Poezenverhaal: wat gebeurt er toch?
Het wordt tijd om weer eens bij onze poezen te gaan kijken in het grote huis aan het Plantsoen. Ik denk dat 
ze weer eens lekker liggen te slapen. Het is buiten lekker koud en het waait ook behoorlijk hard. Dat is voor 
poezen altijd het moment om eens een lekker tukje te doen. Maar nee, de wit met zwarte en de zwart met witte 
poes en de rode kat liggen helemaal niet lekker te slapen. Ja-maar loopt rondjes in de kamer en hij loopt te 
mopperen en Welles en Nietes zitten rechtop op hun kussens een kijken heel ongerust om zich heen. Dat is ook 
niet zo gek, want het is een enorme herrie in huis, je hoort gebonk en geschuifel en er lopen allerlei mannen de 
trap op en af. De woonkamer waar ze zitten staat vol met grote stapels dozen. De stoelen en de tafel zijn weg De 
baasjes lopen ook heel zenuwachtig heen en weer. Ze zeggen telkens tegen de mannen dat er dingen ingepakt 
en meegenomen moeten worden. Wat een gedoe.

Ja-maar begint het eerst te praten. Wat is er aan de hand vraagt hij zich af. Welles weet het niet en Nietes ook 
niet. Ze zitten maar op hun kussentjes en snappen er helemaal niets van. Oh, kijk nu gebeurt er iets bij het 
raam. Er staat een lange ladder schuin tegen het huis aan en er komen allerlei bekende spullen langs naar 
beneden glijden.  Hee zegt Ja-maar, dat is toch het bed van onze baasjes.  “Ja”, antwoorden Welles en Nietes 
tegelijk. Ze kijken met open bekjes naar buiten, waar een groot gevaarte langs komt. Dat is het matras.

“Hoe zit dat toch?” vraagt Nietes, “Hoe kunnen we hier wonen als alle spullen worden weggehaald? Eigenlijk 
snap ik er helemaal niets van. Daar vliegt de kamerdeur open en een van de baasjes komt binnen stormen. “Zo 
poezen van me” zegt ze. “Weten jullie al dat we gaan verhuizen. We gaan ergens anders wonen en we nemen 
alles mee. Jullie gaan natuurlijk ook mee. En weet je wat zo leuk is, we gaan naar een huis met een achtertuin 
en daar kunnen jullie heerlijk naar buiten wanneer je maar wilt. Je zult het zien. Straks gaan jullie in jullie 
reismanden en dan mogen jullie mee”.
Ze vliegt de deur weer uit en neemt ondertussen nog een grote doos mee, waar allerlei kopjes en borden in 
zitten.

Welles, Nietes en Ja-maar kijken elkaar eens aan. “Willen jullie verhuizen?”, vraagt Welles en hij kijkt er nog 
steeds heel ongerust bij. “Ik weet helemaal niet of ik dat wel wil. Het is toch leuk hier en we kunnen hier toch 
ook af en toe naar buiten? Nou ik vind het maar lastig hoor, dat verhuizen. En al die mannen in huis en wij 
zitten hier maar de hele tijd opgesloten in de kamer. Nee, ik vind het eigenlijk helemaal niks”.

Ja-maar zegt ook dat hij verhuizen helemaal niet leuk vindt, Hij is zo gewend aan dit plekje. Alleen Nietes denkt 
dat het misschien toch wel leuk is om een heel ander huis te hebben en met een eigen tuin lijkt hem ook wel 
heel leuk.

Daar komt het baasje weer binnen om nog een doos te pakken. Ze kijkt naar de katten en ziet dat er twee heel 
ongelukkig zitten te kijken en dat alleen Nietes er wel een beetje opgewekt uitziet. “Wat zitten jullie somber te 
kijken. Het wordt echt heel fijn hoor, in ons nieuwe huis. En die tuin zullen jullie ook heus heel mooi vinden. 
Tja, we vonden dat het tijd wordt voor een kleiner huis. Dit huis is zo groot. Een beetje te groot voor maar twee 
mensen en drie poezen. Daarom verhuizen we dus”.

Tja, daar hadden Welles, Nietes en Ja-maar niets tegen in te brengen. Het huis was te groot. Nou ja, daar 
hadden ze nog nooit iets van gemerkt.  Ze werden meteen weer een beetje ongeruster. Zou het nieuwe huis wel 
groot genoeg zijn om eens lekker de trappen op en af te hollen en zou er wel een zolder zijn, waar je je lekker 
kunt verstoppen? Welles deed zijn bekje open om nog een keer te zeggen dat hij het allemaal maar eng vond 
toen de deur open ging en het baasje binnenkwam met drie poezenmanden.

Oh help, dat waren de manden waarin ze ook naar de dierenarts moeten. Het bleef maar een zorgelijke dag 
voor onze poezen. Ze werden snel opgepakt en ieder in een mandje gestopt. Daarna werden de manden op de 
achterbank van de auto gezet en het baasje ging achter het stuur zitten.

Autorijden is altijd wel leuk, dus Welles, Nietes en Ja-maar glimlachten eens flauwtjes naar elkaar. Hoe zou het 
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Drs. M.N.J. Moens
dierenarts

Levendaal 71
2311 JE Leiden
Tel. 071 512 50 57

Behandeling volgens afspraak

www.dierenkliniekmoens.nl

nieuwe huis eruitzien en zou het zonnetje daar ook zo 
lekker schijnen op de vensterbank?  Zoef daar gingen 
ze. Het duurde flink lang voordat de auto weer stopte 
en de poezen uitgeladen werden. De manden werden 
de nieuw huiskamer ingedragen en opengemaakt.

Langzaam klommen ze een voor een uit hun mand. 
Ze keken verbaasd om zich heen. Wat een bekende 
kamer. Kijk eens de bank met de zachte kussens en 
de stoelen en de tafel staan er ook. Ja daar staat ook 
een hele stapel dozen, maar toch ziet het er bekend 
uit. Kijk daar legt het baasje hun eigen kussens in de 
vensterbank. De drie poezen lopen de hele kamer 
rond en ruiken aan alle dingen. Het ruikt net als in 
het andere huis. Dat is fijn. De eerste dagen moeten ze 
binnen blijven. “Dat is om ervoor te zorgen dat jullie 
niet een, twee, drie   terug naar het oude huis lopen”, 
zegt het baasje. Jullie moeten hier eerst helemaal 
wennen en dan mogen jullie de tuin in”.

Die dag kwam al snel. Het was en mooie dag het 
zonnetje scheen en het waaide maar een klein beetje. 
“Komen jullie maar eens mee”, zei het baasje.  En 
daar mochten ze de tuin in. Oh, wat een heerlijke 
tuin, achterin staan flinke bomen waar je heerlijk in 
klimmen kan.

Welles en Niets en Ja-maar kijken elkaar aan. “Ik vind 
verhuizen helemaal niet erg”, zegt Ja-maar. “Het is leuk 
hier. Ik ga lekker klimmen. Nietes en Welles vinden 
verhuizen ook leuk. Alles lijkt een beetje op het oude 
huis en de tuin is heel mooi en fijn.

Door Selma Barnard

Ja, nu zijn de poezen verhuisd. Ze wonen te ver weg 
om te kijken hoe het met ze gaat. Dat betekent dat er 
helaas geen poezenverhalen meer in de buurtkrant 
komen.
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Handige en belangrijke telefoonnummers
Alarm        112
Politie   0900 8844
Meld Misdaad Anoniem 0800 7000

Geen nood, wel hulp?
Ambulance    523 3233
Brandweer    521 2121

Afval/woonomgeving
Kringloopbedrijf   524 0060
Servicepunt Woonomgeving                14071
 Dienst milieu- en wijkbeheer
 bedrijfsafval/ bestrating/ grofvuil/
 fietswrakken/ huisvuilinzameling/
 openbaar groen/ reinigingscontrole
 ongediertebestrijding/ zwerfvuil/
  volle prullenbakken in de straat/
  vegen in de wijk/ graffiti, etc.
Burgerzaken & belastingen 14 071

Dierenhulp
Dierenambulance   517 4141
Dierenpolitie  144
Dieren meldpunt (gevonden/vermist)   566 5500

Geluidsoverlast
Evenementen klachtenlijn 14 071
Geluidshinder en stankoverlast 
van bedrijven of industrie         0800 333 555
 
Hulp
Kindertelefoon   0800 0432

Korrelatie    0900 1450
Libertas Leiden 516 8168
Slachtofferhulp        0900 0101
Discriminatie meldpunt  512 0903
Veilig Thuis (mishandeling meldpunt)   0800 2000
Jeugdbescherming west  523 9740
Centrum voor Jeugd en Gezin 088 308 3056

Sociaal Wijkteam  516 4908
Wijkgroep Buur(t)contacten     06 1298 7960
BUUV     0717074242
Gezondheidszaken
Apotheek, avond/nacht dienst 566 5019

Dokterpost, spoed/avond     0900 5138039
 17:00 tot 08:00 uur
GGD    088 308 3000
LUMC    526 9111

Rioolonderhoud en waterbeheer
Klachten/vragen over riolering             14071
Hoogheemraadschap          306 3063

Parkeren
Parkeren: servicepunt          14 071

Buurtbemiddeling
buurtbemiddeling.libertasleiden.nl           06 52637119
Dennis Perdok (wijkagent) 0900 8844
René Verdel (wijkmanager)       071 516 7809 / 

06 54374769
Martin Oppelaar  (BOA)   06 52526032 

m.oppelaar@leiden.nl 

Adverteren in deze buurtkrant?
Heeft u belangstelling om in deze krant te adverteren, 
of heeft u interesse in een advertentie op de website, 
neem dan contact op met:
Richard van Dinter via info@dinterpolis.nl of 
redactie@hethoogstewoerd.nl. 
De tarieven voor het plaatsen van een advertentie in 
de buurtkrant zijn als volgt:

Adv. grootte Prijs
1/8e pagina    22,50
1/4e pagina    45,-         
1/2e pagina    75,-        
1 hele pagina    125,- 
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“Odessa wenst heel Leiden en vooral, 

of in het bijzonder, de buurtbewoners een fijne kerst 

en een heel gelukkig nieuwjaar!”


