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van de voorzitter
Beste buurtgenoten, 

De nieuwe buurtkrant ligt weer voor u klaar. De winter is achter 
de rug en we kijken terug op een heel geslaagde en vooral ook 
gezellige jaarvergadering die op 30 januari heeft plaatsgevonden. 
De opzet was dit jaar met succes aangepast naar een Wine & Dine 
jaarvergadering waarbij SSR voor een heerlijke hutspotmaaltijd 
heeft gezorgd. De opkomst was groot. Er waren dit jaar dubbel 
zoveel bezoekers als de voorgaande jaren wat ervoor zorgde dat 
er naast het officiële gedeelte ook ruimte was voor ontmoeting. 
Komt u volgend jaar ook?! 

Ontmoeting: dat is ook het thema voor het komende buurtfeest 
dat op zondag 23 juni plaats gaat vinden. Het feest vindt zoals 
traditioneel in de middag plaats vanaf 15.00 uur. Naast een hapje 
en een drankje pakken we weer uit met een band en activiteiten 
voor de kinderen. Ook gaan we peilen of er behoefte is aan een 
‘Buurt Ontmoetings Plek’ in onze wijk. Ook andere ideeën zijn 
daarbij zeker welkom. Samen maken wij de buurt! 

We hebben natuurlijk ook nog een serieuze taak: we voeren overleg met de Burgemeester, 
gemeente en politie. Aandachtspunten als verkamering, overlast door Airbnb en ‘verfestivalisering’ 
komen daarbij uitgebreid ter sprake. Buurtbewoners kunnen zich tot de gemeente wenden over 
bijvoorbeeld klachten, maar wilt u dan ook graag het buurtcomité informeren. Zo kan het buurtcomité 
een inventarisatie bijhouden van zaken die onze buurtbewoners bezig houden. Daarvoor kan 
het contact formulier gebruikt worden op de website van ‘Stichting buurtcomité Hogewoerd en 
omgeving’.  Als er iets is waar u mee zit aangaande de buurt, meld het ons dan ook. Wellicht 
kunnen we er iets mee. Daar zijn we voor! 

Ons buurtcomité is een stichting zonder leden. Wij bekostigen onze activiteiten zoals de buurtkrant, 
het buurtfeest en de vele andere activiteiten uit subsidie en de advertentie-inkomsten. Met uw 
vrijwillige bijdrage blijven wij in staat mooie activiteiten voor de buurt te doen. Verderop in deze 
krant meer uitleg hierover.

U kunt dit jaar weer rekenen op twee buurtkranten. Dit is de eerste.  De volgende verschijnt in 
december. Met leuke artikelen, interviews en andere wetenswaardigheden over en uit de buurt. 
Kijk trouwens ook eens op de website: www.hethoogstewoerd.nl. Deze is geheel vernieuwd, met 
dank aan Jan de Roo, die zich hiervoor heeft ingezet. Als u zelf iets leuks heeft te melden, aarzel 
dan niet om het ons te mailen: redactie@hethoogstewoerd.nl. 

23 juni: Houd deze dag vrij! Ik hoop u op 23 juni te mogen begroeten op het buurtfeest in Het 
Plantsoen. Een mooie gelegenheid om ook andere buurtgenoten te leren kennen! 

Hartelijke groet, 

Arjan Dekker, voorzitter Stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o. 
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VOORWOORD VAN EEN BUURTBEWONER
DOOR RESI VAN DER PLOEG

Als ik de was ophang op mijn balkon, dan kijk ik vaak richting 
het centrum en dan zie ik de Hooglandse Kerk boven de huizen 
uittornen. Als ik vanuit mijn woonkamerraam kijk, dan zie ik de 
groene bomen uit de tuin en de 4e Binnenvestgracht. Dat zegt alles 
over de reden waarom ik met veel plezier in onze wijk woon. Het is 
stedelijk en het is groen. Een fijne plek.

Leuk om nu eens het voorwoord te mogen schrijven voor onze 
buurtkrant die ik altijd met veel interesse lees. Nieuwsgierig als ik 
zelf ben naar de ervaringen van andere buurtbewoners, geeft het 
me ook de kans om een kijkje achter de schermen te geven van 
de bijzondere woonvorm waarin ik woon. In 1994 sleepte ik op een 
dag mijn dozen met huisraad de trappen op van de Stadsoase, het 
Centraal Wonen Complex dat deels aan de Gortestraat en deels 
aan de Gerestraat ligt. Ik trok in bij Warner, met wie ik inmiddels 25 
jaar ben getrouwd. 

De meeste buurtbewoners kennen het pand waarschijnlijk van 
de grote tuin die grenst aan de 4e Binnenvestgracht. Het is een 
L-vormig pand met 37 appartementen van verschillend formaat. Ieder appartement heeft eigen 
voorzieningen, maar we delen ook een aantal gemeenschappelijke voorzieningen, zoals onze tuin 
(waar we trots op zijn), een logeerruimte, kinderspeelplekken, gereedschap, wasmachines en een 
zaaltje als ontmoetingsplek waar ik bijvoorbeeld iedere dinsdagavond repeteer met het Hardkoor. 
Hoewel de bewoners van ons pand niet per se allemaal goede vrienden zijn hebben we wel meer 
contact met elkaar dan in een gemiddelde straat. Ik vind dat heel erg fijn. Onze kinderen, inmiddels 
volwassen en vertrokken naar Amsterdam en Wageningen, zijn opgegroeid in de Stadsoase. 
Midden in de stad, maar ze weten van jongs af aan ook hoe appels groeien en wat wormen zijn.

Hoewel we misschien een ‘eigen buurtje’ in de wijk zijn, ervaar ik ook veel buurtgevoel bij mensen 
in de straten om ons heen. Met name op het pleintje van de Gerestraat wordt druk gegroet en 
spreken we elkaar op straat. En wanneer we in de Stadsoase toe zijn aan bijvoorbeeld een 
jubileumfeestje worden de buren natuurlijk ook uitgenodigd. Een paar jaar geleden deed ik, als 
beeldend kunstenaar, mee aan een kunstproject van Fields of Wonder waarbij in de donkere 
decemberdagen een wandeling vol licht werd georganiseerd. Ik heb toen alle bewoners van de 
Gerestraat gevraagd naar hun sterrenbeeld. Die tekens heb ik vervolgens in lampjes vertaald en 
op het pleintje tentoongesteld. Met een warm glas Glühwein erbij was het een mooie ontmoeting 
tussen onze buurt en de wandelaars die aan het project deelnamen. 

In onze wijk ervaar ik wel de lusten, maar niet de lasten van het wonen in een prachtig en historisch 
stadscentrum. Op een steenworp afstand van alle goede dingen die de stad te bieden heeft, de 
zaterdagmarkt, vele musea, fijne terrasjes en restaurantjes, kan ik ook altijd de auto kwijt en ervaar 
ik bijvoorbeeld weinig geluidsoverlast. Alleen rond 3 oktober en soms op koningsdag bereikt het 
lawaai ook onze slaapkamer, maar als geboren Leidse houd ik daarvan.

We doen boodschappen in de wijk bij verschillende winkels, vertrouwen onze auto vaak toe aan 
Giovanni van Auto Peter, kopen onze fietsen bij Budget Bike en lopen op zondagmiddag regelmatig 
een ‘rondje Plantsoen’. Kortom, ik ben een blije wijkbewoonster en wens iedereen eenzelfde 
buurtgevoel. Wie weet komen we elkaar tegen op de jaarlijkse buurtborrel.
Groet, Resi van der Ploegers
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Financieel Jaarverslag 2018
We kijken terug op een positief 2018 waarin veel is gebeurd. We hebben een fantastisch 
buurtfeest georganiseerd en weer twee buurtkranten uitgegeven. Een nieuw bestuurslid 
hebben we verwelkomd en feestelijk afscheid genomen van twee zeer gewaardeerde 
bestuursleden. Niet alles verliep geheel vlekkeloos, De Burendag die we samen met 
Pien Lambermont van Buur(t)contacten en SSR hadden georganiseerd viel letterlijk in 
het water. Door heftige regenval was het helaas onmogelijk om het door te laten gaan. 

We sluiten het jaar 2018 af met een klein negatief resultaat van 360,01,-. Dit komt onder 
andere door de oplopende kosten en de afnemende advertentie inkomsten.

Toelichting Verlies en Winstrekening
De inkomsten vanuit de advertenties zijn dit jaar iets lager dan voorgaande jaren.  Deze inkomsten waren  
net niet genoeg om onze twee uitgaven van de buurtkrant geheel te kunnen bekostigen.Wij danken onze 
trouwe adverteerders hartelijk. Mede dankzij  uw bijdrage in de vorm van een advertentie, is het mogelijk 
om onze mooie buurtkrant te blijven uitgeven.

Van de gemeente Leiden hebben we dit jaar weer subsidie ontvangen, namelijk 2.501,62,- (Dit bedrag 
is gebaseerd op het aantal inwoners van de wijk.) Door problemen met onze buurtwebsite waren we 
genoodzaakt om een nieuwe domeinnaam en Hosting te regelen. Gelukkig is het weer opgelost en wordt 
er hard gewerkt om de website optimaal te laten functioneren en weer te vullen met nieuwe, voor onze wijk, 
relevante informatie.

In samenwerking met studentenvereniging SSR en Vereniging Het Plantsoen hebben we op 10 juni ons 
jaarlijks terugkerend buurtfeest georganiseerd. Dit jaar was het thema ‘Buurtpraatjes’. Het weer was 
fantastisch. De hapjes die buurtbewoners hadden gemaakt smaakten heerlijk. Samen met ook een drankje 
en een ‘buurtpraatje’ werd  het buurtfeest wederom een groot succes.  In het bijzonder willen we Fonds 1818 
voor hun financiële bijdrage en de gemeente Leiden voor de verstrekte subsidie bedanken. En natuurlijk 
ook vereniging Het Plantsoen voor het mede organiseren en hun financiële bijdrage en studentenvereniging 
SSR voor hun enthousiaste inzet, het verzorgen van het kinderprogramma en het meehelpen bij het 
opzetten en opruimen van alles. Het buurtfeest heeft in totaal 3292,06,- gekost. Hiervan zijn alle kosten 
zoals o.a. vergunning, verzekering, muziektent en springkussen betaald.  ‘Necessary’, de huisband van 
studentenvereniging SSR heeft een kleine bijdrage gekregen voor hun onkosten. Verder is alle inzet en het 
organiseren van het buurtfeest op vrijwillige basis gedaan.

Nog een aantal uitgaven op een rij zoals; de algemene jaarvergadering 109,33,- bankkosten,  125,86,- 
administratie, verzekering en algemene kosten bedroeg 407,86,-. De bestuurskosten, dit jaar 842,10,- zijn 
hoger dan normaal. Dit komt omdat wij feestelijk afscheid hebben genomen van twee zeer gewaardeerde 
bestuursleden namelijk onze voormalig voorzitter Rob Erdbrink en secretaris Selma Bernard. Zij hebben 
lange tijd in het buurtcomité zeer actief geparticipeerd.  Wij danken hen nogmaals voor hun jarenlange 
inzet. Wilt u verder onze balans van 2018 inzien dan kunt u die opvragen bij het buurtcomité.

Vooruitblik 2019
Maandelijkse zal er een buurtcomitévergadering plaats vinden. Actuele 
ontwikkelingen die van belang zijn voor onze wijk,  worden dan doorgesproken. 
Ook staan weer twee buurtkranten op de planning en onderhouden we onze 
buurtwebsite  “Hethoogstewoerd.nl” evenals Facebook”Buurtcomité Hogewoerd 
e.o.”. Deze proberen we zo actueel mogelijk te houden. Ons jaarlijks buurtfeest 
zal dit jaar op zondag 23 juni plaatsvinden. Samen met studentenvereniging 
SSR en Vereniging Het Plantsoen zijn we alweer druk bezig met het organiseren 
hiervan. Kortom; er was veel goeds om te melden. We zetten ons allen weer in 
om van 2019 een succesvol buurt(comité) jaar te maken.

Rineke Ramakers, penningmeester van Stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o.
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WIJKgroep buur(t)Contacten
DOOR HERMAN SCHOLTEN 

Afscheid Pien Lambermont
Bijna 3 jaar geleden viel er ineens een flyer op de deurmat. Het was een 
initiatief van de werkgroep ‘Burenhulp’ om in kaart te brengen welke 
vragen wijkbewoners hadden en of er behoefte was aan burenhulp. Als 
u daarop reageerde was er een grote kans dat Pien Lambermont als 
een van de initiatiefnemers bij u over de vloer kwam voor een informatief 
praatje. Ook waren er toen twee bijeenkomsten voor buurtgenoten, bij 
de SSR en bij de Stadsoase. Waarna de ‘wijkgroep buur(t)contacten’ 
ontstond.

Uit de gesprekken en bijeenkomsten bleek dat er onder andere behoefte was aan een inloop-/
koffieochtend, aan samen met andere mensen eten en aan meedoen aan creatieve activiteiten. 
Dit alles leidde tot een aantal koffieochtenden in de Stadsoase, maar ook tot de bekende en alom 
gewaardeerde en altijd smakelijke buurtmaaltijden. Veel buurtgenoten en studenten hebben 
indertijd meegeholpen, en doen dat nog steeds. Maar zonder Pien Lambermont als drijvende 
kracht was er niet veel van de goede bedoelingen terecht gekomen. 

Pien is een vrouw met het doorzettingsvermogen en het optimisme om altijd door te gaan. Zonder 
haar was de maandelijkse buurtmaaltijd er zeker niet gekomen. Maar ook Pien wordt een dagje 
ouder (hoewel je dat niet zou zeggen) en ze heeft dan ook besloten om een stapje terug te doen. 
Met de buurtmaaltijd van 28 april heeft ze afscheid genomen, maar gelukkig treffen we haar nog 
wel maandelijks aan bij de komende buurtmaaltijden. Vanaf deze plaats willen we Pien hartelijk 
danken voor haar inzet voor de wijk en haar bewoners.

Wat verandert er?
Door het terugtreden van Pien verandert er eigenlijk niet veel. Sophie Diatchenko, Trix Verschoor 
en Herman Scholten nemen de taken van Pien over. Het e-mailadres buurcontacten@gmail.com 
blijft hetzelfde. Via dit e-mailadres kunt u zich aanmelden voor de buurtmaaltijden. U kunt zich ook 
telefonisch aanmelden, maar dat nummer is wel veranderd. De wijkgroep is nu bereikbaar via het 
mobiele nummer (06) 54 606 879.

De komende buurtmaaltijden
Het gezellige café De Plantage blijft de plaats, waar we samen eten en genieten van de overheerlijke 
maaltijden die door de diverse koks worden klaargemaakt. Iedere derde zondag van de maand om 
18:30 uur kunt u aanschuiven. Maar u moet zich wel van tevoren aanmelden. Zonder aanmelding, 
geen plaats! Aanmelding kan tot uiterlijk de woensdag voor de maaltijd. Noteer al vast de volgende 
data in uw agenda: 19 mei, 16 juni, 15 september, 20 oktober en 17 november. Omdat de 
boodschappen de afgelopen tijd duurder zijn geworden, zijn we helaas genoodzaakt om ook de 
prijs van de buurtmaaltijd iets te verhogen, van 6 naar 7 euro. De maaltijden worden altijd bereid 
door enthousiaste vrijwilligers, die u graag van hun kookkunsten laten meegenieten. Lijkt het u wat 
om ook eens te koken, laat het ons weten. En kent u iemand die graag kookt en dat wil delen, ook 
dat horen we graag van u.
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Dit overleg vindt driemaal per jaar plaats. Aan dit overleg nemen de buurtverenigingen, van de 
binnenstad, de  wijkagenten, de medewerkers van de afdeling ‘Handhaving’ en vertegenwoordigers 
(buurtregisseur) van de gemeente deel. Tijdens dit overleg proberen wij als buurtcomité zo goed 
mogelijk voor de belangen van onze bewoners in de wijk op te komen. Deze keer was ons aandeel 
voor een groot deel gebaseerd op de post-it’s met wensen, vragen, tips en opmerkingen  die 
buurtbewoners tijdens onze jaarvergadering van 30 januari 2019 konden ‘plakken’, melden dus.

We hebben gevraagd of er bij de politie/gemeente een registratie wordt bijgehouden van het aantal 
ongevallen op de kruising Hogewoerd/Veerstraat/Plantage/4e Binnenvestgracht. Dit blijkt niet het 
geval te zijn. Volgens de politie omdat er niet opvallend veel ongelukken worden gemeld en zij 
niet gebeld worden bij blikschade en/of  ernstig letsel. Benoemd werd dat bewoners deze kruising 
als onveilig ervaren. Er is aangegeven dat er  vooralsnog geen aanleiding is tot het plaatsen van 
spiegels voor beter zicht.

De trottoirs op de Hogewoerd zijn ondanks de herinrichting,  nog steeds 
onbegaanbaar door de vele fietsen. Dit geldt ook voor de Utrechtse 
Veer. Dit wordt punt wordt ook meegenomen in het zogenaamde 
‘Voorzittersoverleg‘ waarin de voorzitters van de buurtverenigingen 
van de binnenstad participeren tijdens een overleg met B & W. De 
‘cleansweep’ van vorig jaar was een groot succes. Veel fietsen zijn 
toen verwijderd. Helaas was dit eenmalig. We hebben benoemd deze 
eenmalige actie jammer te vinden. 

Onze wijk blijft last houden van te grote vrachtwagens die zich 
vervolgens klemrijden in de straten. Deze  veroorzaken nog wel eens 
schade aan geparkeerde auto’s en scheuren in muren van huizen. 
Behalve de voertuigen van supermarkt ‘Dirk’ (die heeft blijkbaar een 
ontheffing) mogen vrachtwagens boven een bepaald gewicht en 
lengte de wijk niet in. 

Het navigatiesysteem van deze vrachtwagens lijkt geen rekening te 
houden met dit verbod en de grootte van de straten.  En handhaving 
hierop gericht is ook niet optimaal. Tijdens de volgende vergadering 
zal dit weer ter sprake komen. In de binnensteden van o.a. Amsterdam 
en Rotterdam zijn camerasystemen die dergelijke situaties vast 
leggen en daardoor de bestuurders automatisch bekeurd worden. U 
als bewoner kan altijd, wanneer u dergelijke situaties signaleert, de 
afdeling handhaving bellen van de gemeente. De medewerkers daar 
zijn tijdens kantooruren bereikbaar.

Opgemerkt werd ook dat bedrijven die  pakketten komen leveren 
zoals TNT, Picnic etc., niet de moeite nemen om netjes te parkeren 
en blokkeren daardoor de gehele weg. Men weet hiervoor een, twee, 
drie geen oplossing behalve dat ook dit lastig te handhaven is. 

De Zeeheldenbuurt heeft na lang lobbyen eindelijk hun prullenbakken 
terug. Wij willen deze graag ook terug. Vanuit de Zeeheldenbuurt zal 
de naam van de betreffende gemeente functionaris doorgegeven 
worden. Die zullen wij hierover benaderen.

Verslag buurtkaderoverleg van 23 februari 2019

Cartoon door Maarten Wolterink

Cartoon door Maarten Wolterink
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Men wil graag meer oplaadpalen voor elektrische auto’s. De vraag is gesteld , waarom de 
aanvraagprocedure zo omslachtig is. Dit wordt meegenomen in het nieuwe parkeerplan waar men 
druk mee bezig is. Dit punt zal ook besproken worden tijdens ‘het Voorzittersoverleg’. 

“De binnenstad vuurwerkvrij’. Binnenkort zijn de buurtverenigingen uitgenodigd voor een overleg 
vanuit B &W om hierover mee te praten. 

Melding vanuit de wijkagent: er is een ‘pop-up politiebureau’ eind februari op Hoogstraat 3 (vlak bij 
Annie’s). Bij een eventueel succes wordt dit herhaald. 

Er werd een interessante presentatie gehouden door de straatpastor Femke Post. Zij is verbonden 
aan het Diaconaal Centrum de Bakkerij. Zij gaat letterlijk de ‘straat op’ en probeert in gesprek te 
komen met mensen die dak- en thuisloos zijn. Zie voor meer informatie het stukje dat Femke heeft 
geschreven voor deze buurtkrant. 

Helaas kunnen we niet alles op korte termijn oplossen omdat we afhankelijk zijn van andere instanties 
maar we blijven uw punten onder de aandacht brengen en proberen ‘druk uit te oefenen’. Dus blijf 
vooral zaken waar u als bewoner tegenaan loopt melden bij de betreffende instanties ( vaak de 
gemeente) en informeer ook het buurtcomité hierover.  Op deze wijze kunnen wij de vinger aan de 
pols houden.  

Door Yvonne de Roo
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VERENIGING HET PLANTSOEN
DOOR Anne HoFSTEDE

DE VERENIGING HET PLANTSOEN…..
misschien beter bekend als de Plantsoenvereniging, of de Vrienden van het Plantsoen.

Gelukkig weten velen van de lezers van Het Hoogste Woerd wel waar deze vereniging voor staat, 
omdat ze al lang lid zijn. Voor degenen die dit (nog) niet zijn, of dit niet meer zo helder voor ogen 
hebben nog even een korte uitleg.

Het stadspark ‘Het Plantsoen’ is voor publiek opengesteld in 1836. Het was toen groter, want de 
huizen langs het Plantsoen stonden er nog niet en het gedeelte langs de Plantage hoorde er ook 
bij.

In het park stonden een muziekgebouw en een volière. Als u meer wilt weten van de geschiedenis 
van het park, kunt u kijken op onze website www.hetplantsoen.nl. Het park werd in 1997 een 
gemeentelijk monument (Besluit B en W van 12 augustus 1997). Ongetwijfeld met goede 
bedoelingen werd een stevige renovatie ingezet. Deze had echter voor het park desastreuze 
gevolgen. Er werd enorm gesloopt in de struiken, de bomen gingen zienderogen achteruit. Dit 
was voor een aantal omwonenden in 2003 de aanleiding om een vereniging op te richten met 
als doel de bescherming van het gemeentelijk monument. Hierdoor zouden juridische stappen 
mogelijk worden om vermoedelijk schadelijke ingrepen aan het park te voorkomen. Hoewel door 
de gemeente grote zorg wordt besteed aan het Plantsoen en dit er, in onze ogen heel mooi bijstaat, 
bleek het zo nu en dan toch nodig om de juridische kaart te trekken. U hebt hier in dit blad over 
kunnen lezen. Gelukkig is alles in goede harmonie met de gemeente opgelost.   

Wij hebben in de loop der jaren een prettige samenwerking met het Buurtcomité Hogewoerd e.o 
opgebouwd. Zo denken en praten wij mee over het jaarlijkse buurtfeest in het Plantsoen. Ook 
betalen wij een deel van de kosten. Twee leden van onze vereniging leveren voor het feest vanuit 
hun huis de elektriciteit die nodig is voor, bijvoorbeeld, de muziek en het springkussen voor de 
kinderen.Dit jaar is er nog een heel bijzondere bijdrage van Plantsoenzijde.

Voor de muziek zal worden gezorgd door de Nanne van Hoytema band. Een lang bestaande band 
die vele feesten heeft opgeluisterd met jazz en later ook popmuziek. Ze begeleiden ook musicals 
en cabarets. De band bestaat uit Nanne van Hoytema, bas, David van Hoytema, drums, Aukelien 
en Sophie van Hoytema, zang en Carel Schweig, piano. De kinderen van Nanne en Aukelien, 
David en Sophie, zijn aan het Plantsoen opgegroeid.
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SSR in de wijk
Beste buurtbewoners,

Ondertussen zijn we een halfjaar verder sinds mijn vorige bericht in de buurtkrant en hebben er 
een aantal mooie activiteiten plaatsgevonden bij SSR-Leiden. 

Om maar te beginnen met de jaarvergadering van het buurtcomité in januari. De jaarvergadering 
werd dit jaar met een Wine & Dine in een heel nieuw jasje gestoken en was zeker een succes. 
Daarnaast hebben we samen met Taskforce QRS Leiden en andere verenigingen de Leidsche 
Reanimatieweek georganiseerd. Zondag 14 april vond in het Leids Volkshuis de kick-off voor de 
week plaats en op donderdag 18 april kon men de gehele middag reanimatiecursussen bij SSR 
volgen. Vanuit de verenigingen en de gemeente zijn veel belangstellenden langs geweest. Dankzij 
de Leidsche Reanimatieweek hebben we ervoor kunnen zorgen dat er 180 nieuwe personen in de 
gemeente kunnen reanimeren. 

Naast het leren hoe je levens kunt redden proberen we ook bewustheid te creëren rondom het 
naar de stembus gaan. Of het nu om studentenraden, provinciale- of europese verkiezingen gaat. 
We proberen leden bewust te laten zijn van het leven buiten de studentenbubbel, om het maar zo 
te zeggen. Zo was er het evenement waarbij Frans Timmermans over duurzaamheid kwam praten 
in de Marekerk en dinsdag 14 mei in de stadsgehoorzaal ‘De Kiesmannen’ plaatsvonden. Dit zijn 
drie Amsterdamse vrienden die door middel van interactie en enthousiasme, in hun shows mensen 
proberen te informeren over maatschappelijke thema’s.

Komende tijd zal zeker niet stil gezeten worden. Er stonden nog een mooi aantal evenementen 
op de agenda. Zaterdag 18 mei vond de jaarlijkse buurtbarbecue plaats. U was van harte 
uitgenodigd voor deze mooie dag. Er werd gezorgd voor live muziek, kinderamusement en lekker 
eten en drinken. Mocht u niet aanwezig geweest zijn, niet getreurd. Het weekend erna staat ons 
jaarlijks GrootMaatschappelijkEvenement op de planning. Op zaterdag 25 mei zal SSR-Leiden 
in het Museum Volkenkunde van 11:00-17:00 uur een programma organiseren die volledig in het 
teken van mentale gezondheid zal staan. Met als thema “Mentaal Centraal” zullen er verscheidene 
lezingen en workshops gehouden worden met aanvullende (interactieve) informatietafels.  

Hopelijk heeft u zo een beter beeld gekregen bij hetgeen SSR-Leiden allemaal onderneemt. Mocht 
u vragen hebben, dan kunt u altijd bij mij terecht via praeses@ssr-leiden.nl of 071-5120900.

Door Carmen van der Maarel
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Verschil buurtpreventie-whatsapp(groep) en Nextdoor
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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
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overlegsituatie met de gemeente. Wat wordt er besproken?
Sinds circa 2 jaar is er intensief contact tussen de diverse wijkverenigingen in de binnenstad 
van de direct aangrenzende wijken. Hiervoor komen de voorzitters van de volgende buurt- en 
wijkverenigingen regelmatig bijeen: De Put in de Oude Morsch, Hogewoerd e.o, Maredijkbuurt, 
Maredorp de Camp, Noordvest/Molenbuurt, Pancras West, Pieters-en Academiewijk en Levendaal-
West, Transvaal, Tussen de Rijnen en Zeeheldenbuurt. Er worden dan diverse thema’s besproken.  

Ook met de gemeente, burgemeester en wethouders (B&W) zijn diverse overleggen. 
Het komende overleg vindt ( als u dit leest ‘vond’)  plaats op 14 mei met burgemeester Henry 
Lenferink en wethouder Yvonne van Delft. 

Vanuit de gemeente worden er diverse bijeenkomsten georganiseerd waarbij inventarisaties worden 
gedaan en evaluaties van verschillende thema’s. De initiator hiervan is de heer René Verdel (de 
wijkregisseur van de gemeente Leiden) die wij hiervoor hartelijk danken 
Door dit overleg ontstaat er een nauwer contact met de gemeente. Hierdoor krijgen de ontwikkelingen 
en de problematiek welke er spelen,  meer aandacht en hebben wij gelegenheid om input te geven. 

Hierbij is ook uw inbreng van belang. Geef vooral bij ons aan als er een thema is dat u belangrijk 
vindt of als er knelpunten zijn die in de wijk spelen. We moeten het met zijn allen doen, om te blijven 
werken aan een mooie woonomgeving. 

Enkele belangrijke thema’s die de aandacht hebben zijn: 
•	  ‘Parkeervisie Leiden’ waaronder ook het fietsparkeren. 
•	  Bouw en ontwikkeling van de parkeergarage aan de Garenmarkt en het nieuwe plein daar. 
•	  Uitvoering van de centrumroute Fase 2 (St. Jorissteeg, Hogewoerd/Kaardesteeg,   

 Hooigracht,  Pelikaanstraat). Deze gaat van start in het 1e kwartaal (de voorbereiding) en  
 in het 2e kwartaal 2019 start de uitvoering. 

•	  ‘Evenementenbeleid’ binnen de gemeente; denk hierbij aan het aanscherpen van de   
 geluidsniveaus en de locatieprofielen. Gestreefd wordt om het voor bewoners leefbaar te  
 houden. 

•	  De ‘Ruimtelijk-economische Horecavisie en Cultuurbeleid’ krijgt regelmatig aandacht. 
•	  Verkamering en Airbnb; waarbij wij aandringen om dit politiek draagvlak te geven.   

 Uw input is hierbij hard nodig.  Ik bedoel daarmee om adressen te melden  die    
 overlast bezorgen en wanneer er verkamering van panden plaats vindt zonder    
 vergunning. Deze kunt u doorgeven,  melden,  bij de gemeente en de afdeling    
 ‘Handhaving’ van de gemeente. Een kopie aan ons buurtcomité wordt op prijs gesteld   
 voor onze inventarisatie. 

•	  Ook het ‘Programma Binnenstad 2.0’ wordt nauwgezet gevolgd. 

Kortom: als buurtverenigingen hebben wij aandacht voor wat er in de wijk (en binnenstad) speelt. 
Ik wissel de participatie in deze bijeenkomsten af met vice-voorzitter Peter Wieberneit. 

We moeten met elkaar blijven werken aan een mooie woonomgeving.  Voor de inspraak en visie 
hebben wij uw input nodig. Dus meld het ons! Dit kan via de mail naar; secretaris@hethoogstewoerd.
nl of via het contact formulier op onze website.  

Door Arjan Dekker
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“Club Jaune wenst heel Leiden en vooral, 

en in het bijzonder, de buurtbewoners een hele 

fijne en zonovergoten zomer toe!”

Neem vooral een kijkje op de nieuwe site:

www.jaune.nl

Jaune - A place to study and more!



17

Krantenartikel over de wijk
‘Toegang met speciale App’

Bert Jansen opende op donderdag 17 januari 
de deuren van Jaune, de opvolger van Odessa

Overdag kan er gestudeerd worden en ‘s 
avonds gedanst. Toegang krijg je uitsluitend 
met een QR-code via een speciale app op de 
mobiele telefoon. Donderdagmiddag om 17.00 
uur opent Bert Jansen zijn nieuwe onderkomen 
Jaune aan de Hogewoerd in Leiden, waar 
eerder Odessa en Mas y Mas gehuisvest waren. 
„Laat ik het een groen café noemen”, zegt de 
Leidenaar. „Een soort third place. Niet je werk, 
niet thuis, maar een plek waar je daarnaast op 
je gemak bent.”

Bijna veertig jaar draaide hij Odessa, een 
dampende studentenkroeg waar regelmatig 
op de bar gedanst werd. Dat is verleden tijd. 
„Hoogstens de vrijdagavonden zullen nog 
herinneren aan wat eens Odessa was. Voor 
de rest is die tijd voorbij.  Een nieuw concept, 
een nieuwe naam, met regelmatig feestjes 
voor   21+ en soms ook 30+. Ik doe daar ook 
geen concessies aan. Zaterdag is er een feest 
voor boven de 21. Kreeg ik een telefoontje van 
iemand die zei: ‘ik ben 20 maar ik kwam altijd in 
Odessa’. Helaas. 21 is 21. 21-plussers hebben 
ook minder adrenaline. De frontale cortex is wat 
meer ontwikkeld, zeg maar.”  

Bij de sluiting van Odessa gaf Jansen - 
nauwelijks een maand geleden – al aan dat de 
uitgaansmarkt verschuift, Vroeger hoefde hij 
de deur alleen maar open te doen en de men 
sen kwamen. Op vrijdag zat het inderdaad 
altijd stampvol, maar op andere dagen kon hij 
soms een kanon afschieten zonder slachtoffers 
te maken. Tegenwoordig willen de mensen 
van tevoren weten waar ze aan toe zijn en dat 
betekent dus themafeesten. Die zullen beperkt 
blijven tot de donderdag, vrijdag en zaterdag. 
Zaterdag overdag worden er voor het winkelende 
publiek ‘live’ taarten gebakken. Op maandag 
biedt Jaune onderdak aan de internationale 
studenten. Op dinsdag is de tent voorbehouden 
aan de dinsdagavondclub, Leidens jongste 
studentenvereniging, die zijn oorsprong in 
Odessa vond. Overdag kan er tegen een kleine 
vergoeding gestudeerd worden aan lange 

tafels.  „Die tafels blijven er in principe ‘s avonds 
ook staan. Het is een mooie ontmoetingsplaats. 
Alleen op dansavonden gaan ze aan de kant.”

App
Jaune is geen vereniging, maar gaat wel 
met ‘leden’ werken. Jansen hoopt dat binnen 
afzienbare tijd 5000 mensen de app hebben 
gedownload. De app is niet ‘te koop’. „Je moet 
uitgenodigd worden door andere ambassadeurs. 
Dat maakt ons een soort sociëteit. In de app 
zit een agenda en in de app kun je je kaartje 
kopen. De prijzen zijn varia-bel, maar maximaal 
een tientje, want ik kan alles met de verkoop 
van drank terugverdienen. Je ziet in de app ook 
eenvoudig of een feest uit verkocht is of niet. Ik 
kan maximaal 280 mensen kwijt, meer dan het 
dubbele aantal dat in Odessa kon.  Met een 
QR-code kom je binnen.”  Door de app kan hij 
ook ‘omgekeerd balloteren’. „Aan korte lontjes 
heb ik niets. Met dat soort mensen is het geen 
feest. Ik ga niet iedereen een sleutel geven en ik 
kan sleutels intrekken als mensen vervelend zijn 
geweest en anderen hebben ‘lastiggevallen. 
Bang dat die klanten me andermans telefoon 
toch weer binnenkomen, ben ik niet. Volgens 
mij leen je eerder je auto uit aan iemand dan je 
telefoon?’

Uit het Leidsch Dagblad van 16 januari 2019
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Jaarvergadering Buurtcomité Hogewoerd e.o. Wine & Dine 30 januari 2019 

Iedereen verveelt zich weleens tijdens vergaderingen, naast gevoelens van ongeduld en ergernis 
slaat de spanning toe. Om dat voor te zijn heeft het Buurtcomité Hogewoerd en omgeving samen 
met de praeses van studentenvereniging SSR daar een goede remedie tegen gevonden. Alle 
ingredienten.voor een ongecompliceerde gezellige avond waren dan ook aanwezig.

Locatie: mensa studentenvereniging SSR aan de Hogewoerd
Diner en hapjes: bereid door studenten SSR, idem opruimen
Drankjes: geserveerd door studenten SSR
Verzorgen van beeld en geluid: student SSR

Het doel van deze bijeenkomst is: 

1. Informatie geven over wat het Buurtcomité voor de bewoners doet
•	 - 2 x per jaar de Buurtkrant Het Hoogste Woerd
•	 - buurtfeest ‘BuurtOntmoetingsPlek’ zondag 23 juni in het Plantsoen
•	 - buurtkaderoverleg tussen gemeente, politie en andere wijken
•	 - overleg met alle wijkvoorzitters en de gemeente. 
•	 - diverse informatie- en inspraakbijeenkomsten met de gemeente. 
•	 - Whatsapp groep buurtpreventie.

2. Betrokken zijn, samenwerken waar kan door interactie en in gesprek gaan met elkaar. 

Onder het genot van een drankje en een hapje worden de buurtgenoten, bestuursleden van 
omringende buurtcomités, de wijkagent en afgevaardigden van de Gemeente Leiden hartelijk 
welkom geheten en de bestuursleden van het Buurtcomité Hogewoerd e.o.voorgesteld door 
voorzitter Arjen Dekker. Arjen geeft uitgebreide informatie over de activiteiten van het Buurtcomité 
inclusief de verwijzing naar de nieuwe website. 

Hij vraagt de aanwezigen vooral ad hoc te reageren en om ideeen of voorstellen op de daarvoor 
geplaatste post-its te schrijven, welke later op de avond op een white board verzameld en op een 
later tijdstip teruggekoppeld zullen worden. 

Na een duidelijke onderbouwde uitleg over inkomsten en uitgaven in 2018 door Rineke Ramakers 
komt Carmen van Maarel op het podium om inzage te geven in de SSR activiteiten. Ria Vreeburg 
en Melcher van Nieuwkoop geven, op humoristische wijze, in een powerpoint presentatie de 
activiteiten weer die plaatsvinden en plaatsgevonden hebben, waarop actief gereageerd wordt 
door de toehoorders. 

Nu gaan onze magen toch wel een beetje knorren en we nemen willekeurig plaats aan de gedekte 
tafels. Heerlijke brochettes vergezeld van uitstekende wijn, frisdrank en een biertje gevolgd door 
een hutspotmaaltijd valt ons ten deel. Tussen de happen door worden post-its beschreven en wordt 
er kennis gemaakt met tafelgenoten die elkaar nog nooit gesproken hebben. Er heerst geestdrift en 
betrokkenheid, wat we zeker koesteren. 

Eindconclusie is dat de formule werkt en we uitzien naar volgend jaar met weer zo’n goede opkomst.

De terugkoppeling van de ingeleverde post-its vindt u op pagina 20.

Door Marjo van der Luit
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Terugkoppeling post-its Jaarvergadering
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Het zoete land: duurzame voeding uit je eigen buurt
door Siebrand van der ploeg

Stadsbewoners zijn zich steeds meer bewust van het 
belang van duurzame voedselproductie. Wereldwijd zie 
je dan ook dat biologische stadslandbouw in opkomst 
is. Onder andere in de vorm van moestuinen waar 
stadsbewoners sterk bij betrokken zijn en vaak actief aan 
meedoen.  In de vijf jaar van zijn bestaan heeft Het Zoete 
Land bewezen dat ook in Leiden een stadstuinderij in een 
grote behoefte voorziet.

Natuurvriendelijke voedselproductie
Het Zoete Land is het eerste project van de Stichting Leiden Oogst, die is 2013 is opgericht door Jessica 
Zwartjes en Marijtje Mulder. Belangrijke doelen van de stichting zijn: consumenten meer bewust maken 
waar ons voedsel vandaan komt, meer grond beschikbaar krijgen voor natuurvriendelijke voedselproductie 
en meer aandacht voor een gezonde bodem en biodiversiteit. 

Enorme variatie
In 2014 konden we concreet aan de slag met Het Zoete Land, een stuk grond in de hoek van de 
Zoeterwoudsesingel en de Cronesteinkade. De leiding ervan is in handen van Jessica. Zij is professioneel 
tuinder en heeft de Warmonderhof gevolgd, de opleiding voor biologisch dynamische landbouw. Onder 
haar leiding telen we de 0,38 ha van de stadstuinderij een enorme variatie aan ecologische groenten, 
bloemen, kruiden en fruit. Daaronder ook oude, vergeten rassen. De randen van de perken en paden zijn 
beplant met bloembollen en vaste planten als voedsel voor insecten, waaronder ook waardplanten voor 
natuurlijke vijanden van ‘schadelijke’ soorten. Daardoor blijft het natuurlijk evenwicht van de verschillende 
soorten goed in stand. Hiermee leveren we een bijdrage aan de biodiversiteit en het ziet er nog mooi uit ook.

Ideale plek
De huidige plek aan de Zoeterwoudsesingel is in alle opzichten ideaal wat betreft omvang en bereikbaarheid. 
Iedereen komt te voet of op de fiets. Maar ook ecologisch en klimatologisch vanwege de gunstige ligging. 
Vlakbij het centrum met aansluiting op Het Plantsoen is het een pareltje langs het Singelpark. De tuinderij 
versterkt bovendien de groene hoofdstructuur van de stad, die vanaf de Singel via de Cronesteinkade 
de stad uit loopt. Ook is Het Zoete Land onderdeel van het aangewezen bijenlint. Bovendien staan er op 
de tuinderij twee bijenkasten met bijen die puur voor de bestuiving zijn. Ze mogen dus hun eigen honing 
opeten. 

Oogstdeelnemers: groeiende wachtlijst
Sinds afgelopen jaar zijn er 125 oogstdeelnemers. Dat zijn vrijwel altijd meerpersoons huishoudens. Voor 
een eenmalige bijdrage aan het begin van het jaar oogsten zij 30 weken lang wekelijks  gemiddeld zes 
soorten groente, bloemen, kruiden en fruit. Zelf oogsten en van dichtbij meemaken hoe natuurlijk alles 
groeit, is een belangrijk onderdeel van het plezier. Op oogstdagen is Het Zoete Land dan ook een gezellige 
ontmoetingsplek voor veel gezinnen met kinderen, die graag meehelpen. Hoe geliefd Het Zoete Land is, 
bewijst de wachtlijst. Eind vorig jaar stond de teller op 50 zonder enige vorm van werving! Als je je nu 
inschrijft voor oogstdeelname ben je op zijn vroegst in 2021 aan de beurt.

Mag Het Zoete Land blijven?
Kortom, Het Zoete Land is meer dan een gezamenlijk 
onderhouden en bekostigde moestuin. We streven daarnaast 
ook andere idealen na. Veel stadsbewoners erkennen dit. 
Toch was het de afgelopen tijd spannend of Het Zoete Land 
kon blijven bestaan. Er waren plannen om een groot deel 
te bedekken met kunstgras voor een sportterrein. Gelukkig 
ligt er nu een voorkeurscenario van B&W waarbij Het Zoete 
Land in zijn huidige vorm behouden kan blijven. Dit past 
ook bij de groenste Raad en het groenste College ooit!
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NIEUWE BEDRIJVEN IN DE WIJK
Trattoria da Luca

Trattoria da Luca heeft begin maart de deuren 
geopend van een pand aan de Sint Jorissteeg. 
Nu we er toch zijn, nemen we direct even een 
kijkje.

We worden hartelijk ontvangen door de eigenaar 
van dit nieuwe Italiaanse restaurant. Hij is zelf 
ook Italiaans, maar woonachtig in Leiden en hij 
vertelt ons dat de zaak is vernoemd naar zijn zoon 
Luca. Samen met zijn vrouw is hij begin maart 
dit nieuwe avontuur aangegaan. Bij Trattoria da 
Luca kun je van dinsdag tot zondag dineren. 
“Elke dag is het menu weer anders, want ik wil 
alleen maar werken met verse producten. Maar 
het zijn wel altijd Italiaanse gerechten uiteraard.”

In de toekomst zal dit Italiaanse stekje langer 
open zijn en er zijn plannen voor een groot 
terras voor het pand. Wij zien onszelf hier wel 
zitten hoor, met een lekkere vino.

Geschreven door Carin van der Meij op www.
indebuurt.nl op 14 maart 2019 

True Story Tattoo Parlour

Zit je er over na te denken om een nieuw 
inktplaatje te nemen? Dan hebben wij interessant 
nieuws voor je: er is een gloednieuwe tattooshop 
in town.

Wij houden je niet langer in spanning: True Story 
Tattoo Parlour opent heel snel de deuren van 
het pand aan Hogewoerd 33, waar voorheen 
kledingwinkel Kaa’s zat. Jan-Paul is de eigenaar 
van de zaak en komt oorspronkelijk uit Leiden. 
Na dertig jaar in Amsterdam te hebben gewoond, 
komt hij nu terug naar de sleutelstad. “Ik heb 
altijd al mijn eigen zaak willen beginnen, dus nu 
lijkt het mij een mooi moment.”

Bijna open
Jan-Paul werkt al 18 jaar als tatoeëerder en heeft 
een traditionele en grafische stijl. Wanneer gaat 
de winkel open? Zeer binnenkort. “Ik verwacht 
elk moment open te gaan, ik moet nog even 
op de goedkeuring van de GGD wachten.” 
Dit bezoekje is op vrijdag 15 maart, dus de 
tattooshop eigenaar verwacht maandag 18 
maart open te gaan. Benieuwd naar wat meer 
informatie? Check dan de Instagramaccount 
van de shop (@truestorytattoo).

Geschreven door Carin van der Meij op www.
indebuurt.nl op 14 maart 2019 
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VERWONDER SINGELPARK
DOOR SELMA BARNARD

Bij de in- of zo je wilt de uitgangen van het Singelpark 
zijn inmiddels stalen aanwijzingen geplaatst, met 
de namm van de locatie.  Zo kan iedereen weten 
waar hij zich in het park bevindt. Er staat namelijk 
ook een bord met een kaart bij iedere in/uitgang. 
Omdat het Singelpark rondom de stad loopt kun je 
de richting wel eens verliezen. Dat geldt natuurlijk 
vooral voor mensen van buiten de stad. Maar mocht 
je eens avonturen in een heel ander deel van het 
park, dan kan die informatie heel handig zijn.

Nog fijner is, dat dezelfde kaart ook op papier 
bestaat. Dan kun je hem meenemen en thuis 
bestuderen. En er staat veel nuttige informatie op, 
evenals een agenda met de geplande activiteiten.  
De kaart heet “verwondersingelpark” en is op veel 
plekken in de stad te vinden. Zo wordt het Singelpark 
een steeds zichtbaarder groene omlijsting van de 
stad. Ons eigen Plantsoen doet dit voorjaar ook 
weer enorm zijn best. Met prachtige bloesem en 
honderden narcissen. Nu nog warme zonneschijn 
erbij en genieten.

Stripwinkel Dumpie

Sinds kort is de stripwinkel Dumpie verhuisd 
naar Hogewoerd 21. Kijk op de site voor meer 
informatie: https://www.stripwinkeldumpie.nl/

De Automatiek Lendfers & De Jong

Op de Hogewoerd 64 zit sinds kort ‘De 
Automatiek’. Een delicatessenwinkel, een 
vergaderlocatie, een proeflokaal, voor 
aanschuifdiners en catering. Kom vooral een 
keer langs!
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Bel 071 - 5 23 42 75 
voor een afspraak.

Uw Stadsmakelaar

http://www.kompasmakelaardij.nl/

info@kompasmakelaardij.nl
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EEN VRIJWILLIGE BIJDRAGE VOOR HET BUURTCOMITÉ?
Stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o. vindt dat iedereen 
er baat bij heeft om gratis deel te kunnen nemen aan de 
georganiseerde buurtactiviteiten en om gratis betrouwbare 
informatie digitaal en via de buurtkrant Het Hoogste Woerd 
te krijgen.

Sommige buurtbewoners willen echter graag een financiële 
bijdrage geven voor onze vrijwillige diensten. Dat waarderen 
wij zeer.

Daarom staat er tijdens het Buurtfeest op 23 juni 2019 in de 
kraam van de BuurtOntmoetingsPlek een spaarvarken voor 
vrijwillige bijdragen.

Wilt u liever overmaken dan kan dat natuurlijk ook op: rekening nummer NL30INGB0000139742 
t.n.v. Stichting buurtcomité Hogewoerd en omgeving (Leiden). U bepaalt zelf óf en hoeveel u 
doneert.

Van de bijdragen wordt jaarlijks verantwoording afgelegd tijdens de openbare jaarvergadering. 
Alvast hartelijk dank.

Door Stichting Buurtcomité Hogewoerd en Omgeving

Cartoon door Maarten Wolterink
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RE/MAX Makelaarsgilde Leiden
makelaarsgilde@remax.nl
071-5162370
http://www.remax.nl/makelaarsgil-
deleiden

Het Hoogste Woerd is er uit: ik neem afschijt… o nee: afscheid!
Na heel lang en met heel veel plezier in het bestuur gezeten te hebben van onze buurtkrant, geef ik 
er als redactrice de brui aan. ’t Is mooi geweest! Jarenlang heb ik de redactie gevoerd van de krant 
waar menig buurt jaloers op is. Naast interviews met (nieuwe) bewoners, historische artikelen, 
buurtperikelen en praktische informatie vind je er aankondigingen over festiviteiten,  thema avonden 
en andere gezelligheid. Natuurlijk moest er wel eens geleurd worden om kopij: iedereen heeft het 
immers altijd druk. Ook was het zo dat niet altijd alles even gestructureerd werd aangeleverd. Aan 
mij de taak om het ingestuurde dan te transformeren tot een coherent geheel met kop en staart en 
in correct Nederlands, waar mensen van mijn generatie nog aan hechten. Als taalfreak heb ik dat 
altijd met veel liefde gedaan. Maar de rek is er een beetje uit. Ik heb zin om andere dingen te doen. 
Eindelijk die mooie grote reis maken bijvoorbeeld of gewoon helemaal niks doen en lekker lezen in 
mijn tuintje en genieten van het ochtendrood of de avondzon. Geen deadlines meer, heerlijk! Ik blijf 
natuurlijk in de buurt wonen en zal nieuwe informatie nu niet meer uit de eerste hand horen, maar 
lezen als Het Hoogste Woerd bij me op de deurmat valt. Er is vast een bewoner uit een volgende 
generatie die mijn ‘pen’ wil overnemen. 

Met een lieve groet,
Ria Vreeburg-Molkenboer

Watersteeg 1 en 3
DOOR Stichting diogenes Leiden

Bij Hogewoerd 30 en Watersteeg 5, 7 en 9  horen 
ook achterhuizen aan de Rijn. Hier een stukje 
voorgeschiedenis. Nadat de gemeentelijke plannen 
voor een grote verkeersdoorbraak in de binnenstad iets 
bescheidener waren geworden, kon Diogenes enkele 
voor sloop bestemde en inmiddels zeer bouwvallig 
geworden panden kopen. In 1975 werden de voormalige 
achterhuizen van Hogewoerd 30 en 32 onder leiding 
van de architect Taco Mulder gerestaureerd. Bij de 
restauratie werden de achterhuizen zelfstandige 
woningen. Ze zijn bereikbaar via een poort in de 
Watersteeg en hebben de adressen Watersteeg 
1 en 3 gekregen. Een foto is gemaakt tijdens de 
restauratiewerkzaamheden.
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Straatpastoraat Leiden
DOOR FEMKE POST

Leiden telt zo’n 400 daklozen. Mensen 
worden om zeer uiteenlopende redenen 
dakloos. Soms door relationele of financiële 
problemen, door verslavingen, psychische 
problemen of simpelweg doordat ze pech 
hebben. Sommigen van hen verblijven bij 
vrienden of familie, anderen op straat of in 
de maatschappelijke opvang van Stichting 
De Binnenvest. Het straatpastoraat 
heeft als doel geestelijke ondersteuning 
te bieden aan dak- en thuislozen in en 
rondom Leiden. 

Mijn voornaamste taak als straatpastor is om aanwezig te zijn daar waar het leven van dak- en 
thuislozen zich afspeelt. Ik ben aanwezig in de daklozenopvang en op straat. Dan ben ik beschikbaar 
om een gesprek te voeren. Deze gesprekken kunnen gaan over het weer, over problemen waar 
iemand mee zit en graag hulp bij zou hebben of vragen over het doel van het leven of de vraag om 
samen te bidden. Ik ben er dus vooral voor de geestelijke ondersteuning; het luisterend oor en de 
mogelijkheid om in alle vrijheid het verhaal te vertellen. 

Soms word ik gevraagd om mee te gaan naar gesprekken bij bijvoorbeeld de gemeente of de 
politie. Ook daarbij ben ik graag aanwezig om waar mogelijk hulp te bieden. 
Ook organiseert het straatpastoraat een aantal activiteiten. Zo is er iedere laatste zondag van de 
maand om 15 uur een viering in Diaconaal Centrum De Bakkerij. En wordt er jaarlijks een kerstdiner, 
een beautydag en een boottocht georganiseerd. 

Voor vragen of als u denkt dat een dakloze die bij u in de buurt verblijft geestelijke zorg zou kunnen 
gebruiken, kunt u mij bereiken via pastor@straatpastoraatleiden.nl 
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Krantenartikel over de wijk
‘Actie tegen stadsherrie’

Zeven buurtverenigingen vragen gemeente om 
afname lawaai

Het lawaai dat de steeds grotere reeks aan 
feesten, evenementen en festiviteiten in de Leidse 
binnenstad maken, moet aan banden worden 
gelegd. Daarvoor pleiten zeven wijkverenigingen uit 
het   centrum in een brief aan de gemeente. Want: 
‘bewoners ondervinden steeds vaker overlast.’  
Het betreft de wijken De Put in de Oude Morsch, 
Hogewoerd, Maredorp-De Camp, Noordvest-Molen 
buurt, Pancras West, Pieters- en Academiewijk en 
Tussen de Rijnen. De zeven benadrukken in een 
gezamenlijke brief dat ze wel degelijk het belang 
inzien ‘van een bruisende, aantrekkelijke stad’, 
maar ze vin den ‘een aanscherping van het huidige 
geluidbeleid voor evenementen noodzakelijk.’ 

De buurtclubs doen hun oproep omdat een nieuw 
evenementennota bij de gemeente wordt opgesteld 
voor de periode 2019-2023. In het stadscentrum 
worden meer en meer evenementen en festiviteiten 
georganiseerd. Van culturele activiteiten tot 
braderieën en van muziekoptredens te water tot 

sportontmoetingen op de weg. Daarbij wordt steeds 
vaker versterkte muziek afgespeeld. Vooral de 
bastonen dreunen door in de woon- en slaapkamers 
van inwoners van het centrum. ‘De (geluid)overlast 
ontstaat ook door een toename van toerisme 
(Airbnb), verkamering, horeca en terrassen. Dit leidt 
bij een aantal   binnenstadsbewoners tot slaap- en 
gezondheidsproblemen’, zo staat in de brief.

Daarom moet het ‘geluidbeleid’ in Leiden worden 
aangescherpt. Het aantal decibellen dat per 
festiviteit wordt toegestaan, moet naar beneden. 
Per locatiemoet worden gekeken hoeveel woningen 
er in de buurt staan. Ook het maximaal aan tal 
evenementen per locatie moet opnieuw worden 
vastgesteld. Bovendien, zo stellen de zeven 
verenigingen, ‘functioneert de klachtenlijn van horeca 
en evenementen niet. Klachten moeten voortaan 
direct aan politie en omgevingsdienst worden 
doorgeven’. Gemeenteraad en verantwoordelijk 
wethouder Yvonne van Delft (GroenLinks) bespreken 
het evenementenbeleid later dit voorjaar.

Uit het Leidsch Dagblad van 18 maart 2019
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Eenzaamheid in de buurt en de behoefte aan een buurtontmoetingsplek

Eenzaamheid vanuit de wetenschap
Eenzaamheid komt op alle leeftijden voor. In 2016 gaf 43% van de volwassen Nederlanders aan dat zij 
matig eenzaam zijn. Eén op de tien mensen voelt zich zelfs ernstig tot zeer ernstig eenzaam. Behalve dat 
het niet fijn voelt, heeft eenzaamheid ook nog eens een negatief effect op de je gezondheid. 

Sociale contacten als medicijn
De aandacht voor het effect van eenzaamheid op gezondheid, is de laatste decennia wetenschappelijk 
gezien enorm toegenomen. Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen met weinig sociale contacten meer 
fibrinogeen in hun bloed hebben. Fibrinogeen is een indicator voor ontstekingsgerelateerde ziekten. Deze 
mensen zijn ook gevoeliger voor hart- en vaatziekten en hebben vaker last van een hoge bloeddruk, hoog 
cholesterol of overgewicht. Sociale contacten zijn dus echt belangrijk. Hoe meer sociale contacten je hebt, 
hoe hoger je levensverwachting is. Vriendschappen zijn niet alleen fijn, ze hebben daadwerkelijk een 
positieve invloed op je gezondheid. 

Om eenzaamheid te voorkomen, moet je omgeving gunstig zijn voor het hebben van contacten. 
Tegenwoordig is dat echter wat minder vanzelfsprekend. Familie woont niet altijd meer in de buurt en je 
collega’s/medestudenten komen uit alle windstreken. Elkaar zien of samen iets leuks gaan doen vergt meer 
inspanning en daardoor zien we elkaar minder vaak. De generatie die opgegroeid is met sociale media 
onderhoudt contacten vooral digitaal vanaf hun telefoon. Zij komen minder het huis uit en spreken minder 
vaak af met hun vrienden. Deze ontwikkelingen zien we ook terug in het tijdsbestedingonderzoek dat het 
Sociaal en Cultureel Planbureau sinds 1975 om de vijf jaar uitvoert. Dat onderzoek toont aan dat de tijd die 
we besteden aan het bij elkaar op bezoek gaan, gehalveerd is. En dat terwijl elkaar “ in het echt zien” zo 
wezenlijk is voor het ontwikkelen en onderhouden van vriendschappen. 

De buurt verandert
Dat we elkaar minder zien, heeft ook te maken met het feit dat er vandaag de dag minder ontmoetingsplekken 
zijn. Ging je vroeger naar de buurtsuper, of dronk je een biertje in het café om de hoek, dan was de kans 
groot dat je een bekende tegenkwam en dat je even een praatje had. Dat is nu anders: grote winkels hebben 
de kleine winkels verdrongen en veel horeca heeft zich (al dan niet noodgedwongen) geconcentreerd in de 
stadscentra. Buurten worden daardoor al snel plekken waar alleen gewoond wordt en waar verder weinig 
gebeurt. Vooral ouderen en mensen die minder mobiel zijn, hebben hierdoor minder makkelijk sociale 
contacten dicht bij huis. In die omgevingen zie je de eenzaamheid toenemen. 

Ontdek de ontmoetingsplek
Gelukkig is er een wederopstanding van de buurt gaande. Verschillende wijken werken met wijkteams 
waar mensen terecht kunnen met allerhande vragen. Door op buurtniveau te werken, ken je elkaar en is 
het makkelijker om elkaar te helpen. Eigenlijk zou iedere buurt een buurthuis moeten hebben waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten. Dat zou veel problemen voorkomen. Het park blijft ook een goede omgeving om 
mensen te ontmoeten. Toch blijft er altijd een stap die je zelf moet zetten: je moet wel je huis uit komen! 

Buurtontmoetingsplek in onze wijk “De Hogewoerd e.o.”?
Mensen zijn kuddedieren, wij zijn geselecteerd op het goed kunnen functioneren in een groep. Maar gek 
genoeg zijn we evolutionair gezien minder goed in het creëren van zo’n groep en in het maken van vrienden. 
Het maken van (nieuwe) vrienden is dan ook vaak makkelijker gezegd dan gedaan. 
Gelet op bovenstaande vragen wij ons als Buurtcomité af of er behoefte is aan een buurtontmoetingsplek 
in onze wijk. Vandaar dat het thema van ons jaarlijkse buurtfeest in het Plantsoen dit jaar “buur(t)
ontmoetingsplek” is. Tijdens het buurtfeest willen we namelijk “verkennen” of die behoefte aan zo’n plek er 
is en wie aan het ontstaan en bestaan van zo’n plek zijn steentje zou willen bijdragen. Graag ontmoeten wij 
u op 23 juni aanstaande vanaf 15.00 uur om hierover van gedachten te wisselen!

Bronvermelding: Sociaal en Cultureel Planbureau
                            Magazine ThuisActief
                            Henk de Vos, Emeritus Sociologie Rijksuniveriteit Groningen Door Yvonne de Roo



32

Krantenartikel over de wijk
‘Maximaal aantal kamers per straat’

Leiden volgt methode van andere studentensteden

Leiden stelt een maximum in voor het aantal 
(studenten)kamers per straat. Daarmee hoopt het 
stadsbestuur, dat het besluit gisteren presenteerde, 
de zogeheten verkamering een halt toe te roepen. 
In straten in de binnenstad mag hooguit vijftien 
procent van de huizen in kamers worden omgezet. 
In   de buurten direct rond het centrum geldt dat acht 
procent van de woningen mag worden opgedeeld 
en in de Leidse buitenwijken geldt een quotum van 
vijf procent per straat. Mogelijk dat in de Merenwijk 
en de Stevenshof een nog lager percentage gaat 
gelden.

Leiden is al jaren op zoek naar een methode om 
verkamering tegen te gaan. In bijvoorbeeld Transvaal 
zijn dusdanig veel woningen door de eigenaars 
omgebouwd tot studenten huizen, dat de buurt meer 
op een campus dan een woonwijk is gaan lijken. 
Ook in andere Leidse buurten wordt geklaagd over 
het fenomeen dat leidt tot verschillende vormen van 
overlast zoals nachtelijk lawaai, stapels fietsen en 
een verpauperde aanblik. Of, zoals de gemeente 
het omschrijft: ‘de leefbaarheid van verschillende 
buurten is ernstig on der druk komen te staan.’

De stroom klachten werd vorig jaar dusdanig 
omvangrijk dat het stadsbestuur een tijdelijke stop 
zette op de uitgifte van onttrekkingsvergunningen. 
Die zijn nodig om een huis in apart verhuurbare 
kamers te mogen ombouwen. Sindsdien is 
gezocht naar een definitieve methode om verdere 
verkamering, die wordt aangewakkerd door een 
tekort aan woonruimte voor studenten en Oost-
Europese werkkrachten, tegen te gaan. Dat is een 
straatquotum geworden, iets waar enkele andere 
studentensteden al meer werken. 

De gemeente gaat ook optreden bij appartementen en 
huizen die na 2007 illegaal zijn verbouwd tot kamers. 
Het is niet ondenkbaar dat de tussenwandjes weer 
afgebroken moeten worden. Tegen het ombouwen 
van kantoorpanden tot studentenkamers is de 
gemeente beduidend minder streng, omdat geen 
woonruimte wordt onttrokken.  Om het plan voor 
een beperkt aantal kamers per straat ook juridisch 
houdbaar te maken, gaat het besluit gepaard met 
een flink aantal extra subregels en bepalingen. 
Het geheel aan voorgenomen besluiten wordt de 
komende weken aan de inwoners voorgelegd en 
daarna beslist de gemeenteraad.

Uit het Leidsch Dagblad van 8 mei 2019
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COLUMN
Door Hans Heestermans

Kles Het was een mooie mei-dag. Peinzend 
keek ik naar de bruine beuk aan de overkant van 
mijn weg. Wat een bladerpracht! Opeens zag 
ik drie vrouwen de tuin waarin die beuk stond 
binnenwandelen. Ze gingen alle drie naast elkaar 
op hun hurken zitten. Het was overduidelijk wat 
ze daar gingen doen. Plassen! Maar hoe deden 
ze dat precies? Ze hadden wel hun rok omhoog 
gedaan, maar geen broekje omlaag. Geboeid 
door dit interessante probleem bleef ik naar 
de zittende vrouwen kijken, die mij vervolgens 
vriendelijk begonnen toe te wuiven. Ik zwaaide 
guitig terug. Toen begreep ik het. Zij hadden van 
die damesonderbroeken aan waar geen kruis 
in zit. Een kles heet zo’n handig kledingstuk in 
Leiden. Ik kan er met de beste wil van de wereld 
niet achter komen wat de herkomst van het woord 
is. Kles is ook een ‘ontuchtige vrouw’. En van 
een ope kles is sprake als de ramen en deuren 
wagenwijd open staan of als er een zeer laag 
uitgesneden decolleté wordt waargenomen.

De Raamsteeg loopt van de Korevaarstraat 
naar de Doezastraat. In de 16de eeuw was het 
hele gebied ronde de Raamsteeg onbebouwd 
en uitsluitend bezet met ramen, houten gestellen 
waarop het gevolde laken werd gespannen 
om het op te rekken en te drogen. Na 1600 
verhuizen al deze ramen naar een terrein bij 
de Zoeterwoudseweg en naar een stuk grond 
buiten de Hogewoerdspoort.
De stoffen aan de ramen stonden kennelijk 
vaak bloot aan vernieling, vandaar het verbod 
“om eenige Manifacturen aan de Raemen 
te beschadigen”. Zij, die de overtreders 
aanbrengen ”sullen werden beloont met eene 
somma van vijf en twintich guldens en haere 
Naemen secreet (= geheim) gehouden”.

De Schoolmeester was het pseudoniem van 
Gerrit van de Linde (1808 Rotterdam - 1858 
Londen). Hij studeerde in Leiden theologie, 
nam deel aan de Tiendaagse Veldtocht (tegen 
België) en moest in 1834 uitwijken naar Londen: 
hij had een kind verwekt bij een volksmeisje, 
had financiële schulden en een verhouding 
met de vrouw van een hoogleraar scheikunde. 
Tegen zijn vriend Jacob van Lennep schreef 
hij over die verhouding: ik heb niets ander 

gedaan dan een braakliggend stuk van de 
scheikunde ontgonnen. Hij schreef zogenaamde 
‘knittelverzen’, speelse onzinverzen waarin 
wordt gespot met alle regels van rijm, ritme en 
regellengte. Hier een paar grafschriften:

Op Leydschen held
Wy waren drie broêrs, doch daar ik gesneuveld 

ben in ’t beleg van Leien,
zo zijn we nu nog maar met ons beien. 

Op Poot
Hier ligt Poot:
Hy is dood.

Op iemand beleefd
UEd. hebt u moei geloopen, wandelaar, en ik 

heb mij moei gelegen.
Zullen we malkaêr eens aflossen, of hebt UEd. 

er ook iets tegen?

Lus. Zijn er echt Leidse woorden voor 
geslachtsdelen en voor de handelingen die 
daarmee verricht kunnen worden, om het maar 
eens netjes te zeggen? Ik ken twee woorden voor 
het mannelijk geslachtsdeel. Het eerste is een 
zeer interessante: lus. Zo op het eerste gezicht 
zou je denken dat lus iets te maken zou hebben 
met lus in de zin van ‘tot een oog gedraaid deel 
van een touw of lint om iets daarin te kunnen 
steken of het om iets heen te kunnen slaan’. 
Vanwege dat eindje touw. Onzin, natuurlijk. Het 
zou eerder de aanduiding voor het vrouwelijk 
geslachtsdeel kunnen zijn, gezien het laatste 
deel van de omschrijving. Nee, lus de Leidse 
verbastering is van lust. De Leienaar heeft 
immers de neiging om bij bepaalde woorden 
de slot-t weg te laten. Lust betekent ‘genot’, 
vermaak’ en er zijn redelijk wat woorden met die 
betekenis die de aanduiding voor het mannelijk 
of vrouwelijk geslachtsdeel’ zijn. Enno Endt geeft 
in zijn Bargoens Woordenboek onder andere 
het woord vermaak met als voorbeeldzinnetje 
‘ik snij hem z’n vermaak af (Jordaanse tegen 
wijkverpleegster)’.
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Buurtpuzzel
DOOR LUCIA VAN HOUTE

o o s w i n t e r 

t w e s t o p t b 

s i u h f l a t a 

h u i r a d s b l 

o v e n u e e s k 

o a t t o s f b o 

t n l k a t t e n 

s i w r e u v e m 

a e r e r i t i z 

k e u k e n u o t 

t m e e e r m a t 

v a e l i e f d e 

k h a n r e m a k 

t d e e l k t i e 

 
Huis-tuin-en-keukenpuzzeltje 
woordzoeker 
 
Zoek alle gegeven woorden in het letterveld. U kunt ze horizontaal, diagonaal en verticaal 
vinden. De woorden kunnen zowel boven als onder en zowel links als rechts beginnen. Sommige 
letters worden voor meerdere woorden gebruikt. Als u alle woorden hebt weggestreept, blijven 
er letters over die samen de oplossing vormen. 
 
auto 
balkon 
bed 
flat 
huis 
kamer 
kast 
katten 
keuken 
kleed 
krekel 
lente 
liefde 
onweer 
oven 

plant 
ruim 
rust 
tafel 
terras 
thee 
tof 
tuin 
van 
winter 
zomer 
 
 
 
 

 
 
 
 

Oplossing: 
.... …. ….. …. .. …… 
… ……..? 
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HISTORiE UIT DE WIJK
DOOR PIETER DE JONG
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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 met:
Richard van Dinter via info@dinterpolis.nl of 
redactie@hethoogstewoerd.nl.

De tarieven zijn vanaf september 2019  als volgt:

A7  1/8  27,-
A6  1/4  54,-
A5  1/2  90,-
A4  1  150,- 

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 14 071
 Milieu- en wijkbeheer,
 afval, fietswrakken,
 reinigingscontrole,
 volle prullenbakken
 et cetera
Burgerzaken & belastingen 14 071

Dierenhulp
Dierenambulance   517 4141
Dierenpolitie    144
Dieren meldpunt   566 5500

Geluidsoverlast
Evenementen klachtenlijn  14 071
Geluidshinder & stank           0800 333 555

Hulp     
Kindertelefoon   0800 0432
Korrelatie    0900 1450
Libertas Leiden   516 8186
Slachtofferhulp   0900 0101
Discriminatie meldpunt  512 0903
Veilig Thuis    0800 2000
Jeugdbescherming   523 9740
Centrum voor Jeugd en gezin 088 308 3056

Sociaal Wijkteam   516 4908
Wijkgroep Buur(t)contacten 06 1298 7660
BUUV     071 707 4242

Gezondheidszaken
Apotheek (avond/nacht)  566 5019
Dokterpost (spoed/nacht)  0900 513 8039
GGD     088 308 3000
LUMC     526 9111

Rioolonderhoud en waterbeheer
Klachten/vragen over riolering 14 071
Hoogheemraadschap  306 3063

Parkeren
Servicepunt    14 071

Buurtbemiddeling
Libertas Leiden   06 5263 7119
Dennis Perdok (wijkagent)  0900 8844
René Verdel (wijkmanager) 071 516 7809
Martin Oppelaar (BOA)  06 5252 6032
    m.oppelaar@leiden.nl

Mist u een handig of belangrijk 
telefoonnummer? Stuur een mail naar 
redactie@hethoogstewoerd.nl met het 
(nieuwe) nummer! 

Handige en belangrijke telefoonnummers
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BUURTFEEST
U I T N O D I G I N G

Zondag 23 juni 2019
van 15.00 tot 18.00 uur
in het Plantsoen
Stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o.
Vereniging Het Plantsoen en SSR 
organiseren het jaarlijkse buurtfeest 
voor al onze buurtbewoners.

De muziek wordt verzorgd door de
Nanne van Hoytemaband.

Er zijn stands met hapjes en drankjes
en een programma voor de kinderen
met onder andere een springkussen.
 
Leer uw buurtbewoners beter kennen 
onder het genot van een hapje 
en een drankje.

U KOMT TOCH OOK?


