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Van de voorzitter
Beste buurtgenoten,

Wij zijn blij deze zomereditie van de buurtkrant weer te kun-
nen uitgeven. Het is een bijzonder jaar geweest, het afgelo-
pen jaar.  Geen buurtfeest in 2020, geen jaarvergadering met 
Wine & Dine in januari. Maar alles lijkt weer langzaamaan de 
goede kant op te gaan. Wij hopen dat het jullie goed is ver-
lopen en wensen de mensen met wie het minder goed is ge-
gaan veel sterkte en voorspoed toe. Op naar betere tijden! 

Ook dit jaar zijn wij nog niet in 
de gelegenheid het buurtfeest 
te organiseren. Al hopen wij 

oprecht dat we u de komende maan-
den toch kunnen melden dat er wel 
weer wat kan. Dan gaan wij zeker 
de handen uit de mouwen steken en 
voor een mooi samenzijn zorgen. Wij 
zullen u hier dan via posters, sociale 
media, de website en nieuwsbrief over 
informeren.  

Hier volgt een update over de ver-
anderingen binnen ons bestuur en 
de ontwikkelingen die zich hebben 
afgespeeld: 
Na ruim 10 jaar als trouw bestuurs-
lid aan ons buurtcomité te hebben 
deelgenomen heeft Peter Wieberneit 
besloten te stoppen met zijn taken. 
Wij danken Peter voor zijn inzet op 
diverse terreinen. Peter heeft veel 
kennis in de gemeentelijke overleggen 

ingezet en heeft zich naast het maken 
van de boekenkastjes op heel veel 
andere gebieden ingezet.  

Daarnaast zijn wij verheugd twee 
nieuwe leden te mogen verwelkomen: 
Ted Steinebach en Hanna Groen. Ted 
zal zich gaan inzetten voor de sociale 
media, nieuwsbrief en op diverse an-
dere gebieden. Hanna zal zich onder 
andere inzetten in de overleggen met 
de gemeente. Wij zijn blij met deze 
mooie aanvulling. 

Daarnaast zijn wij nog op zoek naar 
nieuwe bestuursleden. Zelf vervul 
ik een dubbelrol als voorzitter en 
het beheer van de advertenties. Ook 
Yvonne de Roo heeft een dubbele 
taak, te weten redactie en secretari-
aat. Voor diverse posities zijn wij op 
zoek naar ondersteuning of vervan-
ging. We kunnen dan weer zorgen 

voor doorstroming waardoor er een 
frisse blik blijft in ons bestuur. Heb 
je belangstelling informeer dan eens 
vrijblijvend bij ons! 

Verder wens ik jullie allen een heel 
goede zomerperiode toe. Wij hopen 
jullie op een later moment toch te 
kunnen treffen bij een aangepaste 
bijeenkomst in het Plantsoen of op een 
andere locatie in de buurt. 

Met hartelijke groet, 
Namens alles bestuursleden van het 
buurtcomité Hogewoerd e.o.  

Arjan Dekker

Donatie
Een vrijwillige bijdrage voor het buurtcomité?

Stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o. vindt het be-
langrijk om gratis voor buurtbewoners ons jaarlijkse 
buurtfeest en Wine & Dine Jaarvergadering te orga-
niseren. Sommige buurtbewoners willen ons hierbij 
financieel ondersteunen en een bijdrage geven voor 
onze vrijwillige diensten. Dat waarderen wij zeer. 

Donaties kunnen worden overgemaakt naar 
rekeningnummer NL30 INGB 0000 139742 t.n.v. 
Stichting Buurtcomité Hogewoerd en omgeving 
(Leiden).

Uiteraard bepaalt u zelf of en hoeveel u wilt done-
ren. Van de bijdragen wordt jaarlijks verantwoor-
ding afgelegd tijdens de openbare jaarvergadering. 

Alvast hartelijk dank voor uw donatie.

Advertentie drukkerij
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De Blue Deal Leiden Waterstad
Leiden is ontstaan op de plek waar de rivier de Mare in de Rijn stroomt en beide Rijnarmen, 
Oude en Nieuwe Rijn, weer bij elkaar komen. Niet ver daar vandaan stroomde de Vliet van-
uit het zuiden de Rijn in. De Romeinen hadden hier vlakbij hun twee castellums, Matilo en 
Valkenburg. 

Op deze strategische plek werd 
eerst de Burcht gebouwd 
en daarna het Gravensteen, 

beide met een eigen gracht voor de 
verdediging. Daaromheen ontstond 
de stad Leiden, allereerst bestaande 
uit de Pieterswijk, het Hogeland en 
Maredorp. Grachten werden gegraven 
voor de verdediging: het Rapenburg, 
de Steenschuur, de Hooigracht en 
later de Herengracht en de Oude Sin-
gel.  Bij latere uitbreidingen na 1574 
kwamen daar de singels rondom heen 
en werden Mare en Vliet als trekvaar-
ten de snelwegen naar Haarlem en 
Amsterdam en naar Den Haag, Delft 
en Rotterdam. 

Water was voor Leiden de levensader: 
voor de afvoer van het  overtollig 

regenwater, het riool kwam uit op het 
water, al het vervoer en transport ging 
over water en de vele bierbrouwerijen 
en de industrie gebruikte het water. 
De verdediging van de stad was geba-
seerd op het water met de stadsmuren 
daarachter. Na verloop van enkele 
eeuwen liep dit veelzijdige gebruik 
van het water helemaal vast. Er was 
geen schoon drinkwater meer, vaak 
veel stank en er braken besmettelijke 
ziektes uit.

De oplossing voor de stad was het 
dempen van de smalle grachtjes en 
het aanleggen van riolering. Van de 
meest waterrijke stad van Holland 
werd het de meest versteende stad met 
een hoge bevolkingsdichtheid. Voor 
het verkeer en de tram werden meer  

grachten gedempt of overkluisd. Veel 
van de toenmalige verkrotting werd 
gesloopt.

In de jaren 70 kwam er vooral door 
het optreden van wethouder Cees 
Waal een totale ommekeer. Renovatie 
en restauratie kregen voorrang. Het 
verkeer moest zich aan de stad aan-
passen in plaats van andersom. Nadat 
ook de al gedempte Rijn en Schiekade 
weer open gegraven werd kwam er 
een roep om ook andere gedempte 
grachten weer te ontdempen met als 
eerste de Lange en Stille Mare. Tot  
nu toe is dit nog niet gebeurd. Toch 
wordt de historische stad ook nu nog 
aangepast aan het verkeer zoals mo-
menteel gebeurt met de Hooigracht en 
de Langegracht. Laten we hopen dat 
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dit de laatste grote aantasting is van 
de binnenstad.

Hier komt ook het Waterambacht 
Leiden om de hoek kijken. Het Wa-
terambacht Leiden (WAL) wil meer 
aandacht voor het water in Leiden. 
Alhoewel water belangrijk is in Lei-
den speelt het geen rol in de besluit-
vorming van de Leidse gemeenteraad. 
Twee jaar geleden organiseerde het 
Waterambacht  een symposium in de 
Marekerk om bij de herinrichting van 
de Mare voor een open Lange Mare 
te gaan. De rivier de Mare moet weer 
in de oude luister hersteld worden. 
Tot nu toe is dit nog niet gerealiseerd 
alhoewel de burgemeester op het 
symposium zijn voordracht besloot 
met ‘De Lange Mare moet weer open’. 
Binnenkort is er een herkansing bij de 
herinrichting van het Kort Rapenburg. 
Samen met onder meer de wijkvereni-
ging wil het Waterambacht weer een 
open verbinding tussen het Rapenburg 
en de Rijn. 
Naast de schoonheid, gezondheid en 
waterafvoeraspecten heeft het water 
in Leiden nog veel andere functies. 

Denk aan het klimaat en de biodiver-
siteit die de laatste jaren enorm onder 
druk staan maar ook aan de mogelijk-
heden voor het vervoer en transport. 
Ook moet het water in de wijken bui-
ten het centrum veel meer aandacht 
krijgen en waar mogelijk aangesloten 
worden op het open water. Voor de in-
tegrale benadering van het water heeft 
het Waterambacht Leiden de Blue 
Deal Leiden Waterstad opgesteld.

In deze Blue Deal Leiden Waterstad 
zijn in 8 doelstellingen de belangrijk-
ste aspecten van het water opgenomen 
met een aantal voorbeelden waarin 
die aspecten uitgewerkt zijn. Deze 
doelstellingen zijn veilig en schoon 
water, klimaatadaptatie, biodiver-
siteitsbescherming, emissievrij 
transport en vervoer, vrije en nieuwe 
vaarwegen, beleving van het water, 
kennisontwikkeling en een watertoets 
voor kansen voor het water. Voorbeel-
den van de uitwerking zijn zwemmen 
in het water, waterberging en verkoe-
ling, grachtreservaten, waterbusdienst 
naar Katwijk en Alphen, open Kort 
Rapenburg en Lange Mare, kades vrij 

van parkeerplaatsen en een water-
kenniscentrum en waterlespakketten 
voor scholen. Dit zijn zaken die soms 
al in beleidsplannen staan maar nog 
niet gerealiseerd zijn. De visie en de 
plannen voor het water moeten geïn-
tegreerd worden in de Omgevings-
visie 2040 die momenteel door de 
gemeente opgesteld wordt en waarin 
de visie van de gemeente hoe Leiden 
er in 2040 uit moet zien gepresenteerd 
wordt.

Het Waterambacht Leiden wil met de 
verschillende partijen in Leiden zoals 
de wijkverenigingen, Centrumma-
nagement, Hoogheemraadschap Rijn-
land, Leidse Milieuraad, Singelpark, 
de politieke partijen en de gemeente 
een actieagenda opstellen voor het 
water. Daartoe organiseert het WAL 
een tweede symposium op 27 oktober 
2021 weer in de Marekerk. U bent 
daar van harte welkom. Het program-
ma volgt later in de lokale bladen.

Ton van der Zon, 
Waterambacht Leiden
www.waterambachtleiden.nl
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Het wezen achter de rode deur:

Een interview met de beroemdste doch 
mysterieuze kabouter van Leiden
Vorige zomer verscheen plotseling in een prachtige Plataan in het Plantsoenpark een klein 
deurtje. Maar, wie er woonde bleef een mysterie. Er werd veel gespeculeerd over de iden-
titeit van de bewoners achter het deurtje. Verscheidene groepen online deelden de kleine 
beetjes aan informatie die ze hadden, maar het hele verhaal bleef uit.
 
Tot nu

Na lang overtuigen is het nu 
eindelijk aan mij de eer om 
jullie voor te stellen aan mijn 

vriend: De bewoner van het tot monu-
ment verklaarde kabouterhuis.

Cerian: Goedemorgen. Voordat we 
beginnen, zou je je naam kunnen 
noemen en iets over jezelf kunnen 
vertellen?
Elmer: Waarom? Je weet toch hoe ik 
heet, Cerian. Waarom vraag je dat?

Cerian: Ík weet het wel, Elmer, maar 
de meeste lezers waarschijnlijk niet.
Elmer zucht: Oké dan… jullie reuzen 
zijn ook wel een beetje gek. Mijn 
naam is Elmer en ik ben een boska-
bouter. En in juni word ik 237 jaar 
oud (red: ongeveer 40 mensenjaren).

Cerian: Dankje, en waarom ben je 
verhuisd naar het Plantsoenpark? 
Waar kom je eigenlijk vandaan?
Elmer: Poeh, ik heb op veel plaatsen 
gewoond in mijn leven. Wij boskabou-
ters staan bekend om ons nomadisch 
bestaan. Maar voordat ik hier ging 
wonen, leefde ik in een kabouterdorp-
je in Spanje.

Cerian: Oh, dat is best ver weg! Hoe 
heb je zover kunnen reizen?
Elmer: Ik ben zeker niet komen 
lopen! Haha! Nee, ik kon gelukkig 
meeliften.

Cerian: Meeliften? Met wie?
Elmer: Ik ben bevriend met een stel 
eenden die elk jaar naar het zuiden 
gaan: Pancho en Pancha. Je hebt ze 
waarschijnlijk wel eens hier in de 
buurt gezien. Die met witte veren? 
Ze ruziën altijd met elkaar? Maar ze 
zijn eigenlijk heel grappig als je ze 

leert kennen. Wacht, kunnen jullie 
wel praten met eenden? Of alleen met 
honden?

Cerian: Geen van beide. We praten 

tegen honden, maar we begrijpen hun 
geblaf niet.
Elmer: Serieus? - Elmer schudt 
lachend zijn hoofd - Dat meen je niet! 
Elke keer dat ik denk dat ik jullie 
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reuzen een beetje begrijp, komen 
jullie met zoiets aanzetten. Maar was 
ik gebleven?

Cerian: Bij Pancho en Pancha.
Elmer:  Ah ja, nou meestal duurt het 
even voordat ik een goede plek heb 
gevonden wanneer ik ergens net land. 
Maar toen we landden in het Plant-
soenpark was ik meteen verkocht.

Cerian: Dus je begon je huisje te 
bouwen?
Elmer: Ja en nee. Ik kan heel goed 
kleine dingen bouwen, zoals meubels 
en gereedschap enzo, maar ik moet 
toegeven dat een huis mijn puntmuts 
te boven gaat. Dus, de magische 
gemeenschap had mij de aannemer 
Wouter K.A. Bouwter aangeraden.

Cerian: Die naam herken ik! Veel 
mensen denken dat hij in jouw huis 
woont.
Elmer: Ah ja dat kan ik snappen. 
Hij heeft hier een paar keer geslapen 
tijdens de constructie en we zijn goed 
bevriend geraakt, dus hij komt regel-
matig langs.

Cerian: Echt waar? Waarom heb ik 
hem dan nog nooit gezien?
Elmer: Je weet hoe wij kabouters 
zijn. We laten ons niet graag zien 
aan reuzen. De enige reden dat jij en 
ik bevriend zijn geraakt, is dat ik zo 
geconcentreerd tuba zat te spelen dat 
ik vergat op de omgeving te letten.

Cerian: Klopt. Ik herinner het me nog 
goed: je schrok zo erg toen je me zag. 
Ik ben blij dat je niet wegrende en dat 
ik van je muziek kon genieten. Hoe 
kom je aan die tuba? 
Elmer: Het was een cadeautje! Ie-
mand had het voor mijn deur gelegd. 
Ik kreeg er zelfs bladmuziek bij. Ik 
moet zeggen, jullie reuzen zijn erg 
gul.

Cerian: Dus je krijgt veel leuke ca-
deautjes?
Elmer:  Oh zeker. Nou, behalve…

Cerian: Behalve wat?
Elmer:  Hm, het voelt een beetje stom 
om dit te zeggen, maar ik schrik me 
elke keer een hoedje als ik uit huis 
ga en een levensgroot standbeeld van 
een kabouter voor mijn deur zie. Eerst 
dacht ik dat het gewoon een rare tradi-

tie was van jullie, maar ik heb jullie 
huizen gezien en ik heb nog nooit een 
plastic evenbeeld van jullie reuzen 
gezien. 
Ik waardeer het gebaar, daar niet van, 
maar ik laad ze meestal in mijn krui-
wagen en plaats ze in het kabouterbos 
aan de Vestestraat.

Cerian: Sorry daarvoor. Krijg je nog 
meer cadeautjes?
Elmer: Ik heb nog zoveel meer 
cadeautjes gekregen! Een bijl, hamer, 
zaag, bezem, hark… en nog wat leuke 
tuinornamenten. Oh, en eten! Ooit 
kreeg ik een grote ketel hutspot die zo 
groot was dat ik het moest delen met 
de buren. 

Cerian: Dus je hebt vrienden in het 
park?
Elmer: Natuurlijk! (Elmer grinnikt 
ondeugend) het park is vol magische 
wezens, als je maar weet waar je moet 
zoeken. Een vriendin van me, Fiona 
de Fee, is op dit moment haar huis aan 
het bouwen, 15 stammen ten westen 
van hier. Heel veel aardige reuzen 
hebben zelfs meegeholpen met geld 
verzamelen voor haar! Met je… hoe 
noemde je dat nou? Vlindernet? (red: 
met een crowdfunding via internet is 
er geld opgehaald voor Fiona’s huisje). 
Mooie omgeving daar, behalve dan 
die Zwarte toren des Doods.

Cerian: De ‘Zwarte toren des doods’?
Elmer: Ja, zo noemen we het. Het is 

een enorm lelijk ding, met scherpe 
punten en hekken. Ik hoorde dat het 
ooit wordt afgebroken. Dat kan niet 
snel genoeg gebeuren, als je het mij 
vraagt! Het breekt de hele atmosfeer 
van het park. Maar zij gaat dus haar 
huisje daar dichtbij plaatsen en het 
wordt werkelijk beeldschoon.

Cerian: Dat is dan weer leuk om te 
horen. Is er nog iets wat je wil vertel-
len?
Elmer:  Nou, ik vind het heel leuk 
als kinderen voor mijn huis zingen. Ik 
kom niet naar buiten, omdat ik nogal 
verlegen ben, maar als je goed luistert 
kun je misschien wel het geluid horen 
van twee houtjes die tegen elkaar 
slaan: Dat is hoe wij kabouters klap-
pen voor een goede voorstelling. Maar 
misschien is het geluid te zacht voor 
reuzen, misschien dat je even je ogen 
dicht moet doen om het te kunnen 
horen. 

Cerian: Heel erg bedankt voor het 
interview, Elmer.
Elmer: Graag gedaan en vuurvliegjes 
aan iedereen! 

Door Cerian de Key

 
Volg de activiteiten van Elmer en 
zijn magische vrienden op ‘insta-
gram.com/magisch_plantsoen.’ 
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Vuilcontainer adopteren
Een ondergrondse container adopteren kon in Leiden al een paar jaar, maar sinds kort kun-
nen inwoners van Leiden ook een eigen afvalsleutel krijgen. Dragers van de Leidse afvalsleu-
tel kunnen nu zelf klemmende afvalcontainers openmaken en daarmee een hoop problemen 
verhelpen. De eerste sleutel is inmiddels in onze buurt uitgedeeld.

Maandelijks komen er ruim zevenhonderd meldin-
gen bij de gemeente binnen over ondergrondse 
afvalcontainers die klemmen of omringd zijn 

door vuilniszakken. Nu kunnen Leidenaren dus een contai-
ner adopteren én een afvalsleutel krijgen.

Wanneer je een container adopteert, ben jij diegene die in 
de gaten houdt of al het vuilnis nog in de container past. En 
zo nodig ruim je het zwerfafval eromheen op. Daarnaast 
sein je de gemeente in wanneer er problemen zijn.

Aanvullend op het adopteren van een container, kunnen 
mensen nu ook een ‘Leidse afvalsleutel’ krijgen. Met 
de sleutel van de container kan direct actie ondernomen 
worden als een container klemt. De containers klemmen 
regelmatig, omdat iemand er bijvoorbeeld een te volle 
vuilniszak in heeft gestopt. De gemeente krijgt hier geen 
automatische melding van. Zij krijgen pas een melding 
wanneer de bak vol zit. Het gevolg is dat mensen dan hun 
vuilniszak naast de containers achter laten wat weer zorgt 
voor allerlei overlast van onder andere stank en meeuwen.
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Dringend gezocht

NIEUWE BESTUURSLEDEN 
Wij zijn een stichting en ontvangen geen geld voor het werk dat wij verrichten voor 
het buurtcomité. Vorig jaar zijn helaas twee bestuursleden gestopt met hun 
werkzaamheden voor het buurtcomité. We willen graag zo goed mogelijk onze buurt blijven verte-
genwoordigen in allerlei overleggen. 

We organiseren ieder jaar voor alle buurtbewoners het buurtfeest in het Plantsoen samen met Ver-
eniging Het Plantsoen. Verder organiseren wij de jaarvergadering in de vorm van een Wine & Dine 
of anders. En tot slot brengen we tweemaal per jaar (in principe) de buurtkrant Het Hoogste Woerd 
uit. In al deze werkzaamheden gaat behoorlijk wat tijd zitten naast onze (fulltime) banen. We doen 
het met veel liefde en plezier maar het wordt voor de huidige bestuursleden een beetje veel alle-
maal. 
We zouden het fijn vinden als mensen uit de buurt ons bestuur zouden willen komen versterken. Dus 
bent u diegene die een betrokken buurtbewoner is? Die het leuk zou vinden om een steentje bij te 
dragen aan werkzaamheden die onze wijk prettig houden om er te wonen en te werken, het organi-
seren van het buurtfeest etcetera? Laat het ons weten via secretaris@hethoogstewoerd.nl 
Het lid zijn van het bestuur is niet aan leeftijd gebonden. 

Wat bieden wij u: geen loon, maar wél deelname aan een gezellige club van mensen met hart voor 
de wijk waar we in wonen. 

Als u zich opgeeft komen we graag bij u langs voor een kennismakingsgesprek.

Als je een vuilcontainer wil adopteren kan dit via de site 
aandeslag@leiden.nl. Er wordt gevraagd of je een for-
mulier wil invullen en terugmailen. Vervolgens komt een 
ambtenaar van de gemeente uitleggen hoe de afvalsleutel 
werkt en je krijgt zaken uitgereikt als een bezem en hand-
schoenen en dergelijke. 

Inmiddels heeft een studentenhuis aan de Veerstraat/Snoo-
kerplein daar de vuilcontainers geadopteerd. Zij ergerden 
zich al langere tijd aan de achtergelaten vuilniszakken en 
dergelijke. Ze belden dan de gemeente maar het duurde al-
tijd een aantal dagen voordat het geregeld werd. Nu zij een 
afvalsleutel hebben, kunnen ze het meteen oplossen. Zij 
geven aan dat de sleutel heel makkelijk werkt.  Ze draaien 
het slot om en maken de container voorzichtig open. Ver-
volgens kan aan de onderkant makkelijk het afval eruit en 
vervolgens de klep weer sluiten. Het is een kleine moeite 
en ze hebben er zelf ook veel plezier van. Verder is er bij de 
studenten altijd wel iemand thuis waardoor ze meteen het 
probleem kunnen oplossen. 

De studenten vinden het een aanrader om (een) container(s) 
te adopteren. Wil jij dit ook als wijkbewoner stuur dan een 
mailtje naar aandeslag@leiden.nl en samen houden we 
onze wijk weer wat netter en schoner!
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Uit de oude doos
We hebben letterlijk een oude doos gekregen met oude uitgaven van Het Hoogste Woerd. 
Ontzettend leuk en we houden ons aanbevolen als buurtbewoners nog oude uitgaven heb-
ben. Dit komt uit een uitgave van 1996.
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Interview Maarten Wolterink

Cartoonist
Lezers van het Leidsch Dagblad zal het niet zijn ontgaan: de cartoons van Maarten Wolterink. 
Met snelle pen weet hij de actualiteit of hete hangijzers van onze tijd in grappige, rake en 
soms confronterende tekeningen te vangen.

Maarten woont in Duitsland 
maar bezoekt regelmatig 
onze mooie stad, waar hij in 

het verleden ook heeft gewoond. Via 
de telefoon (in dit geval niet vanwege 
coronamaatregelen) stelde ik hem eind 
mei voor de Buurtkrant een aantal 
vragen over zijn werk en zijn leven.
De in 1964 in Leiderdorp geboren 
Maarten heeft Leidse roots van de 
kant van zijn moeder. ‘In Leiden ging 
ik naar het Agnes College en in die 
tijd woonde ik in Hazerswoude-Rijn-
dijk. Tijdens mijn middelbareschool-
tijd ontdekte ik mijn talent en passie 
voor tekenen. Omdat ik geen behoefte 
voelde om later een ‘gewone baan’ 
in te rollen, koos ik maar voor de 
Kunstacademie in Rotterdam. Daar 
kon ik mijn talent voor tekenen verder 
ontplooien, mijn doel was onafhanke-
lijk cartoonist te worden. Aan het eind 
van deze opleiding woonde ik weer 
een aantal jaar in Leiden Vanaf 2008 
woonde ik opnieuw in Leiden. Vanuit 
Duitsland bezoek ik regelmatig Lei-
den omdat mijn stiefdochter nog altijd 
in de wijk Hogewoerd e.o. woont.’
Vanaf 1991 komt zijn carrière goed op 
stoom. ‘Ik begon met cartoons maken 
voor diverse grote regionale dag-
bladen zoals de Haagsche Courant, 
Haarlems Dagblad, Almere Dichtbij… 
en natuurlijk het Leidsch Dagblad. 
Voor die krant teken ik al vanaf 1997 
cartoons en deze verschijnen nog 
altijd wekelijks in de zaterdageditie.’
Ook werkt Maarten voor andere 
opdrachtgevers, naast regionale 
kranten. ‘Vanaf 2006 ongeveer maak 
ik tekeningen voor Singelloop-posters 
en -medailles. Online zijn ook veel 
van mijn cartoons te vinden zoals op 
het opinieplatform Joop van BNN/
VARA. Daarnaast maak ik ook 
tekeningen in opdracht van bedrijven 
die dan in bedrijfsbladen verschijnen. 
Het grote publiek krijgt die natuurlijk 
niet te zien. En ook teken ik soms in 
opdracht van particulieren.’

Op mijn vraag of hij ook stripbun-
dels uitbrengt (of heeft uitgebracht) 
geeft Maarten aan ‘dat dit een lastige 
branche is aangezien er al ontzettend 
veel stripbundels worden uitgebracht 
door bekende tekenaars. Het is lastig 
om daar tussen te komen. Maar qua 
inkomsten heb ik wel genoeg aan alle 
lopende opdrachten.’

Zijn cartoons gaan over herkenbare 
situaties en gebeurtenissen die ons in 
de huidige tijd bezighouden. Uiteraard 
ben ik benieuwd in hoeverre specifiek 
Leids nieuws ook aan bod komt, zeker 
in een krant als het Leidsch Dagblad. 
‘Specifiek Leidse onderwerpen zijn 
echter niet altijd makkelijk weer te 
geven zonder wat extra uitleg voor 
niet-Leidenaars’, aldus Maarten. ‘En 
hoe meer tekst en uitleg, hoe meer 
kracht van de tekening zelf verloren 
gaat. Wil je bijvoorbeeld iets dat in 
Katwijk speelt in een tekening van-
gen, dan heeft ook een Leidenaar daar 
meestal wat uitleg bij nodig. Ik richt 

me dus veel meer op landelijke en we-
reldwijde actuele thema’s die minder 
toelichting nodig hebben.’
Heel soms gebeurt het wel eens dat 
een cartoon wordt geweigerd om-
dat deze te gevoelig ligt. Daar heeft 
Maarten wel een mooi voorbeeld van: 
‘Toen Leiden jaren geleden voor de 
verkiezingen overging naar stemmen 
via de computer (inmiddels is het rode 
potlood allang weer terug) maak-
te ik een keer een cartoon waarbij 
een potloodventer zijn jas opent ten 
overstaan van een vrouw, die daarop 
reageert dat ze geen ‘potlood’ meer 
nodig heeft.’

Uiteraard is een interview met een 
cartoonist niet compleet zonder wat 
van zijn tekeningen toe te voegen, die 
hij dan ook zeker belooft te zullen op-
sturen voor onze mooie buurtkrant….

Jan Maarten Leentvaar
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Herinrichting Veerplein als onderdeel 
van het Singelpark
Het Singelpark is inmiddels niet meer weg te denken uit Leiden. De route van zo’n 6 km is 
op allerlei plekken aangepakt en heringericht, maar op een aantal plekken is nog winst te 
behalen om de route zo nog mooier te maken. Het stuk tussen het Plantsoen en de nieuwe 
Singelparkbrug over de Nieuwe Rijn, genaamd het project ‘Veerplein’ is een van deze stuk-
ken. 

Sinds de zomer vorig jaar wordt er aan het ontwerp 
gewerkt. Het uitgangspunt is om het gebied zo veel 
mogelijk te vergroenen en de Singelparkroute op 

deze plek duidelijker te maken. Na een fysieke participa-
tieavond op het Veerplein en een online-bijeenkomst met 
omwonenden en andere betrokkenen zijn de kaders voor 

de herontwikkeling van het gebied duidelijk. Op basis van 
deze wensen en input is de afgelopen tijd hard gewerkt aan 
een ontwerp. 

Het Veerplein

Het Veerplein is nu nog een versteend pleintje aan de 
Utrechtse Veer, maar dit plein wordt vergroend. Op het 
Veerplein komen veel inheemse planten en bloemen en 
nieuwe stoeltjes. Een aantal bewoners, onder leiding van 
het buurtcomité, heeft meegedacht over de inrichting en 
het onderhoud van het groen. Ook blijft het goede behou-
den: er blijft ruimte voor fietsparkeren, de vuilnisbakken 
en de leilindes.

De Veerstraat

De Veerstraat wordt autoluw ingericht. De straat blijft toe-
gankelijk voor auto’s, maar door de straat en de stoep op 1 
niveau aan te leggen en meer groen toe te voegen krijgt het 
meer een ‘auto te gast’-gevoel. 

De Plantage

Ter hoogte van Plantage 2 en 4 komen groenvakken. De 

Impressie vergroening Hogewoerd/Plantage:

Referentiebeeld Veerstraat:
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parkeerplaatsen die daardoor vervallen worden dichtbij in 
de straat gecompenseerd. Verder komt er extra beplanting 
op de Plantage en een pad door het grasveld. Het zebrapad 
tussen de Plantage en het Plantsoen wordt iets verlegd, en 
er komt een middenberm om zo de oversteek te verbeteren 
en de Plantage meer te verbinden met het Plantsoen. 

Vervolg

Het ontwerp is nu uitgewerkt tot definitief ontwerp. Na de 
zomer wordt het uitvoeringsbesluit voor vaststelling aan 
het college van burgemeester & wethouders aangeboden. 
Naar verwachting starten de werkzaamheden vervolgens 
in het eerste kwartaal van 2022.

Referentiebeeld Veerplein: groen pleintje/hofje met enkele paadjes (rou-
te Singelpark, toegang woningen en poolcentrum)

Even introduceren: 

nieuw buurtcomité lid Hanna
Beste buurtbewoners,

Per 1 april jongstleden ben ik - Han-
na Groen - lid van het buurtcomité 
Hogewoerd e.o. En wie ben ik? Dat 
vertel ik u graag op deze pagina. Als 
geboren Leiderdorpse heb ik Leiden 
van jongs af aan veel bezocht en in 
mijn middelbareschooltijd ook in de 
nachtelijke uurtjes verkend. Even 
nostalgisch, wie herinnert zich nog 
de magnetron-lasagne bij Odessa 
en de harde feestjes bij het LVC op 
de Breestraat? Ik heb een geweldige 
jeugd ervaren in deze stad en vrien-
den voor het leven gemaakt, maar 
op mijn 18de wilde ik toch even een 
slag groter. In Amsterdam vond ik 
de studie Neurobiologie en heb er 
acht prachtige jaren gewoond. Na 
een positie op het Amsterdam UMC, 
werk ik sinds 2016 in Den Haag bij 
een organisatie die innovatieprojecten 
op het gebied van gezondheid en zorg 
faciliteert en financiert. 

Mijn werkplaats in combinatie met de 
behoefte om het individuele karak-
ter van de grote stad te ontvluchten, 
bracht me weer in Leiden. Dit keer 
midden in het hart: op de Hogewoerd. 
Daar, vlak naast het oude Odessapand 
staat een het gebouw van een oude 
wijnhandel (G. Kuperus), waarin ver-
schillende appartementen en studio’s 
zijn gerealiseerd in de jaren 90. Met 
veel plezier woon ik in het (officieu-
ze) hofje tussen de Hogewoerd en de 

Nieuwe Rijn en ken al mijn 14 directe 
buren goed: sinds kort hebben we 
zelfs een gezamenlijke hofjestuin. 
Deze prachtige plek heb ik te danken 
aan de gouden tip van de eigenaresse 
van ‘Het Klaverblad’ - het koffie- en 
theewinkeltje op de Hogewoerd. Hier 
kwamen mijn ouders al in hún studen-
tentijd begin jaren 80. De tip leidde 
me naar mijn huidige huisbaas, de 
eigenaar van meubelzaak ‘De Woerd’, 
eveneens in deze straat. 

In mijn afwezigheid is de stad zicht-
baar opgebloeid en biedt werkelijk een 
scala aan culturele en sociale activitei-
ten. Zo heb ik een We are Public-pas 
en een Museumjaarkaart en bezoek 
ik graag evenementen zoals Jazz in 
de Kamer, Gluren bij de Buren, de 
Leidse Jazzweek, Dag van de Bouw, 
Monumentendag, Hofjesconcerten 
en zo kan ik nog wel even doorgaan. 
Sinds een jaar is mijn coronahobby 
‘windsurfen’ bij Windsurfvereniging 
Vlietlanden - één van de recreatie-
gebieden buiten deze stad - en op 
donderdagavond fiets ik mee met de 
social rides van Raas bikes op de 
Middelweg, in de onze aangrenzende 
buurt.

Ik vind het belangrijk om me in te 
zetten voor mijn de buurt en hoop de 
komende jaren te kunnen bijdragen 
aan het versterken van de sociale 
cohesie in de wijk. We wonen op een 
prachtige postzegel in Nederland, 

maar in de huidige pandemie en met 
een mix van bewoners in de wijk, is 
het belangrijker dan ooit om elkaar 
te kunnen ontmoeten. Ik ben trots op 
de mooie onderdelen van het Singel-
park - Plantsoen en Veerplein - dat 
door onze wijk loopt en de boeken-
kastjes die bewoners uitnodigen tot 
het doorgeven van gelezen boeken. Ik 
hoop me vanuit het buurtcomité me 
de komende jaren te kunnen inzetten 
voor een duurzame relatie met de 
Gemeente Leiden en een wijk waar 
voor al haar bewoners ruimte is en 
blijft. Wellicht ontmoet ik u tijdens het 
struinen door de wijk - schroom niet 
om me even aan te spreken. 

Voor ideeën en opmerkingen over 
wijk-gerelateerde zaken kunt u altijd 
contact leggen via de secretaris op 
secretaris@hethoogstewoerd.nl. 

Groetjes van uw buurtbewoner, 
Hanna Groen



20

Interview Robin de Korte

Eigenaar snackbar De Sleutels
Decennialang zat in het hart van onze wijk - op de hoek Levendaal/Kraaierstraat - de welbe-
kende snackbar Risa. Op een kwade dag brak er brand uit in het pand en werd alles anders. 
Wat is er sindsdien gebeurd en hoe heeft de huidige snackbar (De Sleutels) de plek ingeno-
men van de voormalige Risa? Ik vroeg het aan eigenaar Robin de Korte (23) op een mooie 
zonnige dag begin juni.

In zijn kantoortje achter in de 
snackbar vertelt Robin dat na de 
brand het pand lang leeg heeft 

gestaan. ‘De eigenaars van Risa wil-
den een doorstart maken en hebben 
het pand vanbinnen verbouwd. Het 
liep echter niet meer naar hun zin en 
hebben het op een gegeven moment 
te koop aangeboden. Een Egypte-
naar, mijn voorganger, heeft het toen 
gekocht maar een succes is het nooit 
geworden. Na een aantal jaar stond 
het pand opnieuw te koop was ik de 
gelukkige om de nieuwe eigenaar te 
worden.’

Robin werkte aanvankelijk bij een 
restaurant in Noordwijkerhout, daarna 
bij snackbar Lage op de Lage Rijn-
dijk, maar hij wilde graag iets voor 

zichzelf beginnen. Eenmaal in bezit 
van het pand heeft hij dit grondig 
aangepakt. ‘We zijn met zes man een 
week bezig geweest om alles op te 
knappen, te schilderen, de verlichting 
aan te passen… Alles was vies en vet, 
het was altijd erg donker binnen en 
er was ook geen vitrine. Dat vond ik 
altijd heel gek, een snackbar zonder 
vitrine, het leek wel een reisbureau!’
‘Uiteindelijk is het geworden zoals het 
is, inclusief bezorgen’, vervolgt Robin 
zijn verhaal. ‘Als je tegenwoordig niet 
bezorgt, ben je nergens.’ Hij heeft 
drie eigen scooters en een fiets (voor 
bezorgingen dichtbij) voor zijn zaak 
staan. Je kunt bestellen via Thuisbe-
zorgd en ook via zijn eigen website 
(snackbardesleutels.nl). Hij het 
bezorgt in het grootste deel van Lei-

den, in Leiderdorp en Zoeterwoude. 
Veel snacks maakt hij zelf zoals het 
stoofvlees en diverse andere vleesge-
rechten. Hij doet dit alles echter niet 
alleen, hij heeft 4 mensen in dienst.
De Sleutels is na zes maanden open 
te zijn een succes geworden, maar, 
benadrukt Robin, ‘daar heb ik wel wat 
voor moeten doen. Ik ben ook actief 
op social media om mijn zaak bekend 
te maken en te houden. Ook was ik 
te zien in het tv-programma ‘Ty-
pisch Leiden’ (uitgezonden afgelopen 
voorjaar) samen met orgelman Fabian 
Krul.’

Want naast het runnen van zijn snack-
bar heeft hij ook iets met draaiorgels. 
Op het bureaublad van zijn computer 
staat ook een grote foto van een orgel. 
‘Dat is al jaren mijn hobby en ik ben 
er van kinds af aan al gek van’, vertelt 
Robin. ‘Ik ging altijd mee met een 
kameraad, Fabian, en op een gege-
ven moment kon ik mijn eerste eigen 
orgel kopen, die zie je hier op de foto. 
En daarna is het alleen maar gekker 
en meer geworden, ik heb er nu drie 
staan’. ‘De overeenkomst met het 
werken in een snackbar is het contact 
met mensen’, geeft Robin als toelich-
ting op zijn twee heel verschillende 
passies.
Het (horeca-)ondernemen heeft er bij 
Robin altijd wel ingezeten. Zijn ou-
ders zijn ook ondernemers, zij hebben 
vroeger onder meer een eigen passa-
giersschip gehad. ‘Ik heb altijd iets 
met horeca gehad, heb het daarnaast 
altijd leuk gevonden om met mensen 
in contact te staan. En ik heb mijn 
koksdiploma. Het is leuk om zelf je 
snacks een beetje naar je eigen hand 
te zetten. Daarmee onderscheid je 
je ook een beetje van de vele andere 
snackbars die er zijn.’

Jan Maarten Leentvaar
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Column door Hans Heestermans
Begraafplaats Groenesteeg 
126

In 1813 kreeg het toenmalige Neder-
duits Gereformeerde Kerkgenoot-
schap, nu de Kerkvoogdij van de 
Nederduits Hervormde Gemeente 
geheten, het recht om op het zoge-
naamde Nieuwe Bolwerk een begraaf-
plaats aan te leggen. In 1829 ontwierp 
de stadsarchitect Salomon van der 
Paauw de aula, die in 1859-’60 sterk 
verbouwd werd. In de zijgevel is een 
cartouchevormige gevelsteen aange-
bracht met het opschrift ‘Gedenk den 
armen’. Hiertussen bevindt zich een 

gleufje waarin men een bijdrage kan 
deponeren. Op deze begraafplaats 
liggen onder andere de moeder van 
Vincent van Gogh en Matthias de 
Vries, de initiatiefnemer tot het Woor-
denboek der Nederlandsche Taal, 
begraven.

‘Stichters met adamslijk. 
Uit de verboden vrucht 
groeide de boom voor het 
kruishout.’ 
Dat stond op de zwarte lijst van het 
langwerpige paneeltje dat bevestigd 
was aan de onderkant van het midden-

paneel van het drieluik van Cornelis 
Engebrechtsz in de Lakenhal. Toen ik 
voor het eerst in dat museum kwam 
en dat schilderij zag dat er zo wonder-
lijk onderaan bengelde, vergat ik dat 
hele drieluik daarboven met wenende 
vrouwen op Golgotha. Om het goed 
te bekijken hurkte ik erbij neer alsof 
ik een van de stichters was die daar 
met vrees en beven rechts en links 
van dat lijk van Adam lagen. Aan-
dachtig keek ik naar dat uitgeteerde 
lichaam dat eigenlijk al een skelet was 
met een groezelig vel eromheen.. Uit 
de ingevallen buik, uit die rottende 
ingewanden waarin de resten van de 

Pareltje in de wijk: Wijnhandel G. Kuperus 
Hogewoerd 12

Eén van de meest gefotografeerde gevels in Leiden bevindt zich in onze buurt. Je ziet het 
echter niet vanaf haar adres aan de Hogewoerd, maar je kunt het per voet of boot vanaf de 
Nieuwe Rijn aanschouwen: de voormalige wijnhandel G. Kuperus. 

In dit historische pand (zie foto 
1) huisde een groot deel van de 
twintigste eeuw een drankenhan-

del die de dranken toegeleverd kreeg 
vanaf het water. Leidenaren konden 
bij Kuperus binnenstappen voor 
wijnen, likeuren én -grappig genoeg- 
limonade. Een reclame uit 1934 uit de 
Leiden Courant beschrijft dan ook een 
prijsvraag waarbij als eerste prijs “12 
flesschen wijn of limonade” te winnen 
was. De G. komt naar alle waarschijn-
lijkheid van ‘Gosse’, de wijnhandelaar 

destijds. Op de rechter foto zien jullie 
hoe jongens de flessen schoonmaken.
In de jaren negentig is het pand 
omgebouwd tot moderne studio’s en 
appartementen, maar de iconische, 
oude reclameschildering werd in ere 
gehouden. De schildering van de 
flessen advocaat, limonade en crème 
de cacao staan op vele toeristische 
kiekjes. Op het binnenterrein vindt 
men nog een kelder waar grote vaten 
drank koel en donker bewaard konden 
worden. 

Geïnteresseerd in meer (foto)archief 
vanuit dit deel van de Hogewoerd? 
Neem dan eens een kijkje op de 
website www.historiehogewoerd.
jimdofree.com van F. A. J. (Fred) de 
Groot. 
Woon jij in een pareltje in onze buurt 
en lijkt het je leuk om deze in één 
van edities van het Hoogste Woerd te 
belichten? Mail dan naar 
secretaris@hethoogstewoerd.nl.

Hanna Groen

Foto (bron: onbekend) Foto (bron: F.A.J. de Groot)
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vrucht van de boom der kennis lagen 
te vergaan, groeide een boompje om-
hoog met een stevige stam tot aan de 
lijst van het middenpaneel, waarop het 
kruis stond opgericht met Christus er-
aan genageld. Ik was er zo van onder 
de indruk dat ik er geknield voor bleef 
liggen tot mijn knieën pijn begonnen 
te doen en ik moeizaam opstond. 
Op mijn onderduikkamertje ging ik 
meteen allemaal adamslijken tekenen 
met een ronde bladerkruin uit hun 
lichaam.’(Jan Wolkers, De verboden 
vrucht. Uit De walgvogel).

Mores

Bij het afstuderen kent de Leidse 
universiteit haar eigen ongeschreven 
regels. Wanneer een student bij het 
doctoraalexamen door de pedel uit het 
zweetkamertje wordt opgeroepen met 
de woorden ‘meneer of mevrouw die 
en die met gevolg’ dan betekende dit 
dat de kandidaat geslaagd was. Het 
zweetkamertje zelf is uniek. De stu-
dent wacht hier bibberend tot hij naar 
de examencommissie wordt geleid. Is 
hij geslaagd, dan zet hij er z’n handte-
kening. Einstein, Chuchill en prinses 
Beatrix gingen hem of haar voor.
Ook bij de promotie is een bepaald 
woordgebruik veelzeggend. Spreekt 
de voorzitter van de commissie in 
termen van ‘op voortreffelijke wijze 
verdedigd’ of ‘bijzondere verdiensten’ 
dan weet de kandidaat dat het predi-
kaat cum laude gegeven gaat worden.

Dooieverrklikkerr

Ik zal een jaar of tien geweest zijn, 
toen er op een middag werd aan-
gebeld. Ik deed open. Voor de deur 
stond een man in een deftig zwart 
pak met prachtige zilveren tressen. 
Hij had een hoge, zijden en eveneens 
zwarte hoed op. Hij deelde mede dat 
mevrouw Landa op jonge leeftijd was 
overleden en voegde daaraantoe wan-
neer de begrafenis zou plaatsvinden. 
Hij deed dit op een zeer gedragen en 
droefgeestige toon. 
Bij het weggaan liet hij een kaartje 
achter waarop de boodschap nog eens 
in het kort was samengevat. Later 
leerde ik dat zo’n man een aanzeg-
ger of aanspreker wordt genoemd. 
(Maarten ’t Hart heeft een mooi boek 
geschreven met de titel ‘De Aanspre-
ker’, de moeite waard om te lezen).

In Leiden en omstreken heet hij heel 
beeldend dooieverrklikkerr. Volgens 
mij is het een uitgestorven beroep. 
Gelukkig ook maar, want ik werd 
altijd een beetje melancholiek als ik 
zo’n zwartgerokte figuur zijn onheil 
zag verkondigen.

Vrouwenkerk

Achter de Haarlemmerstraat, ter 
hoogte van de Vrouwenkerkchoor-
steeg stond vroeger de Onze-Lie-
ve-Vrouwenkerk. Deze kerk werd na 
de Reformatie gebruikt voor de dienst 
van de Waalse hervormde gemeente. 
Ze raakte in de loop der tijd zo verval-
len dat ze aan het begin van de 19de 
eeuw moest worden afgebroken. Nu 
staat er nog alleen het restant van de 
muur van het koor. Twee grote 16de- 
eeuwse geleerden waren er begraven: 
Scaliger, de filoloog en Clusius, de 
bioloog. Hun grafstenen en epitafen 
zijn te vinden in de Pieterskerk.

Kakkepoerresie

Ik ben nooit erg dol geweest op 
speeltuinen. Ik verveelde me stierlijk 
op zo’n wip. Saaier bezigheid was 
nauwelijks denkbaar. Je afzetten met 
je voeten. Omhoog gaan en dan weer 
omlaag. Mijn hemel, wat een ongein! 
Schommelen was nog wel interessant, 
maar je mocht nooit zo hoog gaan als 
je wilde. Dan was er zo’n angsthaas 
van een opzichter die je tot de orde 
riep. Bang dat je viel. Nou, je viel toch 
zelf! Maar de glijbaan kon me wel 
bekoren. Zeker als je daar met grote 
vaart, op je hurken, van afroetsjte. 
Dat was lekker gevaarlijk. Want je 
kon zo, hurkend op je matje, uit de 
sleuf ‘donderen’. In het Leidse dialect 
heet dat op je hurken van de glijbaan 
glijden ‘kakkepoerresie spele’ Met 
de klemtoon op ‘poe’. En dat is wel 
begrijpelijk, want die hurkhouding 
lijkt verdacht veel op de poephouding. 
En het woord wordt nog doorzichtiger 
als we ons realiseren dat het waar-
schijnlijk een verbastering is van het 
Vlaamse kakadoor dat ‘kakstoel’ 
betekent. 

Eind augustus 1574 
ontstond er oproer in 
Leiden
Burgers liepen te hoop bij het stad-

huis. Ze eisten voedsel of geld. Noch 
dramatischer werd ’t toen een groep 
vroedvrouwen zich ging beklagen en 
op hoge toon de stadsregering verant-
woordelijk stelde voor de dood van 
vele ongeboren kinderen. 

Een deel van de stadsregeerders trok 
zich de kritiek aan en zocht naar mo-
gelijkheden om met de vijand te on-
derhandelen. Vooral nadat gouverneur 
Dirck van Bronckhorst plotseling was 
overleden, zagen zij wel mogelijkhe-
den daartoe; met hem was immers een 
van de steunpilaren van Willem van 
Oranje weggevallen. Maar de neven 
Janus en Jacobus Dousa, aanhangers 
van Oranje, behielden de macht; ze 
waren de opvolgers van Van Bron-
ckhorst. De klachten haalden niets 
uit en met het tactisch inzetten van 
de schutterijen hield men de onvrede 
beheersbaar.

Wim Kan debuteerde in de 
Leidse Schouwburg

Hij schrijft er in 1968 heel liefdevol 
over: ‘Veertig jaar geleden kwam ik 
hier als ‘leerling eerste klas toneel-
school Amsterdam’ huiverig en 
bevreesd de eerste maal voor het 
voetlicht. Het rook er naar schminck 
en ouwe successen. In de foyers keken 
portretten van Theo Mann- 
Bouwmeester, Jan C. de Vos en Alida 
Tartaud-Klein meewarig op ons neer. 
Een 18-jarige klasgenoot van me, 
die iets Royaardsachtigs bij zich van 
binnen voelde kloppen zei, toen we 
samen in de zaal stonden: ‘Dat ding 
moet eerst afbranden, wil je hier ooit 
iets kunnen brengen dat aanspraak 
mag maken op het woord ‘Theater’!’ 

Ik werd er stil van…Ach, ik hou m’n 
hart vast, als ik aan je toekomst denk, 
goeie, ouwe, scheve Leidse Schouw-
burg! Maar een heel klein lichtpuntje 
in de donkere nacht, die voor je ligt, 
zie ik toch wel: Als de jeugd van van-
daag morgen de glorie van gisteren 
ontdekt door onverwacht het huis van 
haar bet-overgrootvader binnen te 
stormen, om er een grandioze happe-
ning te houden…, dan is er een mooie 
kans dat die ouwe scheve schouwburg 
opeens heilig wordt verklaard… want 
dan is hij niet meer ‘ouwerwets’, maar 
‘antiek’- en u weet het: Antiek is in!’
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BEER logeert weer, nu in coronatijd
We hebben Beer de hond een hele tijd niet te logeren gehad. Mijn dochter had geen werk 
als cabaretière. Wel zes maanden lang niet. Dus oppassen op haar hond hoefde niet. Ze kon 
ook geen leuke reisjes over de grens maken, tot haar grote verdriet. Opnamen voor haar 
ski-tv-programma, Snowmagazine voor RTL4, gingen natuurlijk ook niet door. 

Dus Beer bleef gewoon bij haar 
en haar gezin thuis in Am-
sterdam. Haar verdiensten 

waren gereduceerd tot nul. Tijdens de 
periode van de avondklok veroorloof-
de zij zich om net óver het nippertje 
thuis te komen, want ze had Beer bij 
zich in de auto en die fungeerde als 
coronahond.

Mijn man en ik misten Beer een klein 
beetje. Niet zijn geblaf bij elke hap die 
we in onze mond stopten (onze eigen 
schuld volgens de dochter, ‘moeten 
jullie hem maar geen hapjes voeren 
onder jullie eigen maaltijd’), ook niet 
de late wandeling nog net voor het 
naar bed gaan of zijn ruzie met onze 
poezen. Beer pleegt zich iedere keer 
hongerig te storten op hun etensbak-
jes, die hij wellustig leeg slobbert vlak 
voor hun verbouwereerde kopjes. 
Wat we wel hebben gemist, zijn onze 
wandelingen met hem in het heerlijke 
Plantsoen, zijn blijheid wanneer hij 
daar weer naar hartelust mag snuf-
felen en iedere keer zo’n wandeling 
weer als een ontdekkingsreis door zijn 
ogen te kunnen zien.

Maar, zoals u begrijpt, hij is er weer 
en we maken trouw onze wandelin-
gen met onze logeerviervoeter. Dat 
deden we trouwens ook zonder hem. 
Het Plantsoen bleek in deze tijd van 
afzien ook voor ons een miniparadijs. 
We zagen de lente komen, we zoch-
ten de koelte onder de bomen in die 
tropische zomer, we genoten van de 
kleuren van de herfst en overwonnen 
onze angst voor kou en nattigheid 
in de winter. En toen kwam er weer 
lente en het park werd voller en voller. 
Overal die kringen van vrolijke jonge 
mensen, die elkaar in de buitenlucht 
opzochten en zo hun sociale leven een 
beetje op peil hielden. De angst voor 
besmetting was ver te zoeken. 
We waren eigenlijk wel blij dat Beer 
er niet was en het gras niet kon bevui-
len of boterhammen kon stelen van de 
picnickers. 

Het park werd ook opnieuw ontdekt 
door gezinnen met kleine kinde-
ren die daar de broodnodige frisse 
lucht kwamen opdoen en wat kalme 
beweging. Op een gegeven moment 
was de Kalverstraat er niets bij. De 
wandelaars werden zo talrijk, dat we 
onze buitenlucht dus maar buiten 
het park zochten en zo ontdekten we 
de rest van Leiden ook eens te voet. 
Iedere dag een andere buurt en we 
genoten, van de oude grachtenhuisjes 
tot de modernste wijken. Dat hadden 
we anders nooit gedaan. Favoriet werd 
voor ons de Groenesteeg vanaf die 
prachtige romantische begraafplaats 
tot diep in de binnenstad en we zagen 
hoe de bewoners hun straat versierden 
met planten en bloemen in bakken, 
emmers, tonnen en wat er maar als 
plantenhouder kon dienen.
Maar terug naar het park. Kwispelend 
herkende Beer zijn favoriete plekjes 
weer, hoewel hij op zonnige dagen 
vaak moest uitwijken voor grote ge-
zelschappen jonge kringzitters. 
Stomverbaasd bleef hij staan voor een 
merkwaardig bouwsel, even hief hij 
vlug zijn poot ertegen op. Ik las hem 

de gebruiksaanwijzing op het bordje 
bij het bouwsel voor. Beer hield zijn 
kop scheef en begreep er duidelijk 
niets van. Ik trouwens ook niet. Het 
werk heet Human Bounderies, legde 
ik hem uit, en moet tot ‘nadenken sti-
muleren over het beschermen van ei-
gen ideologie, religie of denkbeelden.’ 
Nu is Beer weinig ‘human’, (hoewel 
hij dat ontkent) en de uitleg ging hem 
veel te ver. Hij zag alleen maar een 
akelige, bedreigende wachttoren die 
hem het uitzicht op zijn favoriete 
bomen ontneemt. Gelukkig leest hij 
geen geschiedenisboeken en kranten, 
zodat de grimmige en pijnlijke asso-
ciaties met wachttorens hem bespaard 
blijven.

Mijn dochter heeft gelukkig weer veel 
werk. Ze is expert geworden in ‘zoo-
men’ en ‘webinars’ en zit voortdurend 
‘online.’ Ze kan Beer daar niet altijd 
bij gebruiken. Vandaar onze her-
nieuwde ontdekkingstochten met hem 
door ons heerlijke park. We genieten 
ervan.

Aukelien van Hoytema
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Financieel Jaarverslag 2020
Algemeen
Zoals voor ieder is het jaar 2020 een bizar jaar, alles staat 
in het teken van het Covid-virus en door de daartegen ge-
nomen maatregelen zijn er veel dingen niet doorgegaan. Zo 
is ook onze buurtkrant dit jaar maar één keer uitgebracht 
en is ons jaarlijks buurtfeest helaas niet doorgegaan. 

Toelichting Verlies en Winstrekening

Het eenmaal uitbrengen van de buurtkrant heeft daardoor 
ook de advertentie-inkomsten gehalveerd. Alle adverteer-
ders hartelijk dank voor hun trouwe bijdrage, dit maakt het 
mogelijk onze mooie buurtkrant uit te geven. De kosten 
om de buurtkrant uit te geven zijn gestegen, de drukkosten 
voor één uitgave bedraagt € 1621,92, de vergoeding voor 
de opmaak € 300,00 en om de opmaak mogelijk te maken 
hebben we ook een Adobe abonnement van € 294,30 per 
jaar afgesloten. Om onze gegevens goed te kunnen opslaan 
hebben we een externe harde schijf aangeschaft. 
Dit jaar hebben we van de gemeente Leiden weer subsidie 
ontvangen, namelijk  € 2.475,45 (dit bedrag is gebaseerd op 
het aantal inwoners van de wijk). Van twee wijkbewoners 
hebben wij een donatie ontvangen, heel leuk en hartelijk 
dank daarvoor!

Onze jaarvergadering op 22 januari kon gelukkig 
doorgaan wederom in de succesvolle 
Wine & Dine uitvoering.
We mochten rekenen op een 
grote opkomst in het SSR 
gebouw. In het officiële gedeelte 
werden het financieel jaarverslag 
en relevante zaken van onze wijk 
besproken en hebben we met leuke 
anekdotes, bloemen en een cadeau 
afscheid van ons zeer gewaardeerd 
bestuurslid Ria Vreeburg genomen. Ria 
heeft zich jarenlang voor de redactie van 
de buurtkrant met veel enthousiasme ingezet 
en wij danken haar daar hartelijk voor, we gaan 
haar zeker missen.
Na de rondvraag is het officiële gedeelte afgerond en 
is het tijd om de stamppotmaaltijd, klaargemaakt door 
de leden van SSR, te laten smaken. De totale kosten van 
de jaarvergadering bedragen € 456,16.
Nog een aantal uitgaven op een rij zoals: bankkosten 
€ 126,43, administratiekosten zoals cartridges en de exter-
ne harde schijf € 460,80, bestuurskosten € 568,80, verzeke-
ring en algemene kosten € 224,39. Voor het buurtinitiatief 
‘Boekenkastjes in de wijk’ hebben we wegens groot succes 
drie nieuwe grotere boekenkasten voor het bedrag van € 
894,00 aangeschaft. 
Verdere toelichting van de cijfers kunt u terugvinden in de 
balans van 2020. U kunt die opvragen bij het Buurtcomité.

Vooruitblik 2021

Maandelijks, elke eerste woensdag van de maand, is er 

een online buurtcomitévergadering.
Actuele ontwikkelingen die van belang zijn 
voor onze wijk worden doorgesproken, elke 
vergadering wordt door de Praeses van SSR 
genotuleerd. Er staan twee buurtkranten in 
de planning en het actualiseren en onder-
houden van onze buurtwebsite ‘Hethoogste-
woerd.nl’ en de Facebook-pagina ‘Buurtco-
mité Hogewoerd e.o.’ blijven belangrijke 
punten.
Zodra het is toegestaan hopen we ons 
jaarlijkse buurtfeest in een aangepaste vorm 
samen met studentenvereniging SSR en Vereni-
ging Het Plantsoen te kunnen organiseren.

We zetten ons allemaal weer in om van 2021 een 
succesvol Buurtcomité-jaar te maken.

Rineke Ramakers 
Penningmeester van Stichting Buurtcomité 
Hogewoerd e.o.
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Help jij mee aan een groener Levendaal?
Het Levendaal kan echt meer zijn dan alleen een doorgaande 2-baansweg die Garenmarkt 
Oost met de Hoge Rijndijk verbindt.

Wij zijn bewoners van het Levendaal en dragen 
deze straat een warm hart toe. Wel lopen wij al 
een tijd met ideeën rond over hoe het hier groe-

ner, sfeervoller en rustiger kan worden. Hoe er meer balans 
gecreëerd kan worden tussen wonen, werk en verkeer. 

Daarom zijn we blij met de ontwikkelingen 
in de Leidse binnenstad 

Denk aan de realisatie van het Singelpark en onlangs de 
enorme opknapbeurt van de Hooigracht en nu de Lan-
gegracht. Binnenkort zijn ook de Jan van Houtkade en 
de Hoge Rijndijk aan de beurt. Kortom, groen en duur-
zaamheid hebben hoge prioriteit. Het sein staat op groen: 
de gemeente nodigt bewoners voortdurend uit om mee te 
denken, te praten en ideeën aan te reiken. 

Voor het Levendaal heeft de gemeente 
echter nog geen plannen

Terwijl het Levendaal een belangrijke historische entree 
is van de binnenstad. Wij vinden dat die plannen voor 
het grondig opknappen van het Levendaal er wel moeten 
komen.   

Om die reden nemen we dit initiatief voor 
een werkgroep

Om het Levendaal bij de gemeente op de kaart te zetten 
moeten we eerst kenbaar maken dat deze wens leeft in 
onze straat en wijk. 

We zoeken versterking! 

Je bent van harte welkom en zijn benieuwd naar wat je 
zou kunnen bijdragen. We zijn in ieder geval op zoek naar 
iemand met ervaring op het gebied van het opzetten van 
een online nieuwsbrief in combinatie met een website. Dit 
gaat helpen om snel te kunnen communiceren met iedereen 
in de straat en de buurt. 

Neem contact op met Christine Postma 
Te bereiken via: 
levendaalgroen@outlook.com

Wil je vooralsnog alleen op de hoogte 
blijven?

Meld je dan alvast aan voor de nieuwsbrief door een mail-
tje te sturen naar: levendaalgroen@outlook.com. 

We hopen je in september op de buurtborrel te ontmoe-
ten 
Dat is een mooie gelegenheid voor een update. Leuk! 

Wordt vervolgd!

Hartelijke buren-groet,

Jasper de Boer, 
Clara van den Bosch, 
Christine Postma

De zomer is er en de zon doet 
zijn best om ons te plezieren
Het heeft even geduurd, maar langzamerhand lijkt het erop dat het gewone leven weer te-
rugkeert.

Weet u het nog, de eerste 
lockdown vorig jaar? Het 
was voorjaar en de zon 

scheen stralend. Iedereen ging lekker 
buiten rennen, wandelen of gewoon 
genieten. Het Plantsoen werd in-
eens een populaire verblijfsplek. Het 
Singelpark veranderde in een drukke 
wandelroute, waar vaak in file moest 

worden gelopen. Dat was ook het mo-
ment dat we met de buurtmaaltijden 
in café Plantage moesten stoppen.

Na die eerste lockdown, die we alle-
maal blijmoedig ondergingen, volgde 
de ontspanning. We mochten weer 
gewoon doen, de zomer deed vrolijk 
mee. Terrassen zaten vol en wij dach-

ten al na of we de buurtmaaltijden 
weer zouden kunnen opstarten. 
Maar dat bleek te optimistisch ge-
dacht, want het ging opnieuw mis. 
Langzaam liepen de cijfers op en de 
ziekenhuizen vol. Te snel hadden we 
gedacht dat we het ergste wel achter 
de rug hadden. Maar dat bleek een 
verkeerde inschatting.
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De cafés moesten weer dicht en de 
buurtmaaltijden werden op de lange 
baan geschoven.

Na een sombere winter volgde een 
donker en guur voorjaar. Vorig jaar 
genoten we nog volop van een zonnig 
voorjaar, maar dit jaar kregen we 
steeds meer een opgesloten gevoel. 
Het humeur daalde, maar er was een 
lichtpuntje… de vaccins!

Aanvankelijk ging er nogal wat mis, 
maar nu is alles op stoom gekomen. 
Met enig geluk heeft elke volwassene 
aan het eind van de zomer een eerste 

prik gehad. Inmiddels zijn de cafés 
en restaurants weer opengegaan en 
kunnen we ons weer ontspannen.
Met zijn allen hopen we dat we de 
herfst en de winter met vertrouwen 
tegemoet kunnen zien. Het is natuur-
lijk nog even afwachten of (en hoe) 
het virus terugkeert. 

De buurtmaaltijd kenmerkte zich 
altijd door het gezellige samen eten. 
Met zijn allen aan lange tafels en 
samen genieten van een door buurtge-
noten gemaakte maaltijd. Eenvoudig 
doch voedzaam, zou heer Bommel 
zeggen.

Omdat we nog niet weten hoe een 
en ander zich ontwikkelt, hebben we 
nog geen besluit genomen over de 
buurtmaaltijden. We kijken het even 
rustig aan en gaan te zijner tijd wel 
in overleg met café Plantage over de 
mogelijkheden.

Via onze nieuwsbrief zullen we u 
hiervan op de hoogte houden.

Voor nu wensen we u allen een hele 
fijne zomer toe en wellicht straks tot 
ziens aan de buurttafel!

De Wijkgroep Buur(t)contacten

Bijzondere gebeurtenissen zijn vaak aanleiding om een 
boom te planten. Meestal komt er dan een bordje bij te 
staan met informatie over de aanleiding voor de aanplant 
en het tijdstip waarop die heeft plaatsgevonden. Dat is in 
Leiden en dus ook in het Plantsoen vaak het geval geweest. 
Maar als het bordje verdwenen is? Wie weet na verloop van 
jaren hier nog van? Je moet het dan van-horen- zeggen 
hebben.

 

Dat is het geval met de linde die 
op zo’n dertig meter van de 
toegang Korevaarstraat staat. 

Bij oudere omwonenden nog bekend 
als de Beatrix-linde. Het verhaal was 
dat hij geplant zou zijn door Prinses 
Beatrix, toen zij in Leiden studeerde; 
de tweede helft van de jaren vijftig 
dus. Maar klopt dit verhaal wel? 
Voor mij was dit aanleiding om een 
poging te doen dit te achterhalen. 
Omdat ik in het archief van Erfgoed 
Leiden, bij de Leidse kranten en in 
almanakken van studentenvereni-
gingen niet verder kwam, heb ik me 
uiteindelijk maar gewend tot de Prin-
ses zelf. Of zij zichzelf met de vraag 

heeft beziggehouden weet ik niet 
maar ik kreeg snel antwoord van een 
medewerker van de Dienst Konink-
lijk Huis. Een brief met een duidelijk 
antwoord: nee, prinses Beatrix heeft 
de boom niet zelf geplant. Hoe zou ze 
dat ook hebben kunnen doen, want 
de boom is de dag na haar geboorte 
in 1938 geplant, dus lang voordat ze 
in Leiden kwam studeren. Als bewijs 
daarvan is aan de brief een kopie bij-
gevoegd van een artikel in het Leidsch 
Dagblad van 2 februari 1938 waarin 
verslag wordt gedaan van de plechtige 
aanplant. 
In de Nieuwe Leidsche Courant van 1 
oktober 1955 werd opnieuw aandacht 
geschonken aan deze boom. Hij had 
de oorlog overleefd maar begon te 
kwakkelen, was door diverse omwo-
nenden geconstateerd. Gelukkig had 
de heer A. Galjaard, hoofd van de 
Plantsoenendienst van de gemeente 
Leiden, dit ook al gemerkt. Hij was al 
bezig met maatregelen om de boom te 
redden. 
De boom heeft zich na 1955 goed 
ontwikkeld en is nu een prachtige 

reus.  Het antwoord van de Dienst 
Koninklijk Huis was voor mij reden 
burgemeester Lenferink te informeren 
over de aanwezigheid van de ‘Beatrix-
geboorteboom’ in het Plantsoen. Hij 
vond deze ontdekking heel bijzonder 
en wilde hier wel aandacht aan schen-
ken met een festiviteit bij de boom. 
Helaas heeft corona sindsdien in de 
weg gezeten. 

Toch is er wel iets gebeurd. In het 
Singelpark worden bordjes met een 
bijzonder verhaal geplaatst bij diverse 
bomen. Op Koningsdag, 27 april, 
mocht ik in een klein gezelschap 
namens de gemeente een bordje bij 
de boom onthullen. Tevens heeft de 
‘Beatrixgeboorteboom’ planten met 
oranje bloemen (Nagelkruid, Geum 
coccineum) rond de stam gekregen. 

Rinny E. Kooi

De Beatrix-boom in het Plantsoen
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Berichten van Het Zoete Land
Boeren staan erom bekend dat ze altijd klagen over het 
weer. Zo niet onze Jessica, tuinder van Het Zoete Land in 
een voorjaar dat maar traag op gang kwam: ‘De afwisseling 
van regen en zon is prachtig. Ik geloof dat ik als tuinder de 
enige ben die dat vindt, want ik las in de krant dat het weer 
van de afgelopen tijd slecht is. 

Maar de tuin of eigenlijk de 
hele natuur vaart er wel bij. 
Het neerslagtekort, dat in 

de afgelopen droge jaren is ontstaan, 
is bijna opgeheven en de weidevogels 
vinden weer genoeg voedsel om hun 
jongen te voeden. En dat is heel goed 
nieuws. Dat weegt zelfs op tegen het 
missen van een stranddag!’

Toch leek het even fors tegen te 
zitten. Begin mei viel er een stevige 
hagelbui boven Leiden. Het resultaat: 
geperforeerde spinazie en sla en zelfs 
gewassen die nog onder bescher-
mende klimaatdoek lagen, hadden 
scheurtjes in de bladeren. Jessica hield 
haar hart vast. Maar wat bleek: de zon 
erop en de plantjes hieven moedig hun 
bladeren en knoppen weer opwaarts 
en gingen door met hun taak. Jessica: 
‘Dat is groeien! En daar kan een mens 
toch telkens weer veel van leren. Niet 
klagen, maar doorgaan. Wat een veer-
kracht!’ Ook de oogstdeelnemers en 
de bezoekers hebben niets te klagen. 
Door het groeizame weer schiet alles 
de grond uit. Alleen de bloemen zijn 
trager dan gewoonlijk. Maar als deze 
editie uitkomt, is er ongetwijfeld veel  
moois te zien. Wandelaars zijn van 
harte welkom om te komen kijken. 

Een nieuwe wegwijzer lokt ze naar 
ons toe …

Wegwijzer naar Het Zoete 
Land op zoutkist

Wie kent niet de Leidse onderwa-
tergodin Aaf Verkade, beschermster 
van het leven in en langs de Leidse 
grachten? Ook boven water voert zij 
leuke projecten uit. Bijvoorbeeld het 
voorzien van zoutkisten van prachti-
ge educatieve afbeeldingen over van 
alles wat er in en om het water leeft. 
Dit onder het motto: Wat ziet u in 
onze blauwgroene stadsnatuur? Zie 
ook www.zoutkistenroute.nl. Een van 
de nieuwe afbeeldingen is te zien op 
de zoutkist bij de Van Disselbrug die 
door Het Plantsoen naar de Zoeter-
woudsesingel loopt recht op Het Zoete 
Land toe. Met dank aan een bijdrage 
van het Ouderencontact van de Prof-
burgwijk. Hiermee krijgt Het Zoete 
Land extra nadruk als pareltje in de 
Singelparkroute, al ligt het buiten de 
singel. Maar dit is historisch verant-
woord. In de 19e eeuw is Het Plant-
soen aangelegd om Leidenaren de 
mogelijkheid tot ‘eene aangename pu-

blieke wandeling’ te bieden*. Lopend 
over de voormalige verdedigingswal 
hadden zij uitzicht op de moestuinen 
die buiten de singels lagen. Zoals de 
tekst op de zoutkist vermeldt, haalt 
Het Zoete Land die tijd weer een beet-
je terug. Gaaf Aaf!

Groentepark Bontekoe 
gaat als een tierelier

Ook Groentepark Bontekoe, de moes-
tuin aan de Bontekoestraat waar we 
groente telen voor de Voedselbank**, 
profiteert na een trage start nu van het 
groeizame weer. We zijn inmiddels 
aan het tweede seizoen bezig en de 
Voedselbank en haar klanten zijn er 
nog steeds erg blij mee. Omdat we 
alles ecologisch telen (geen kunstmest 
en bestrijdingsmiddelen), smaakt 
alles extra lekker. En dat horen we 
zelfs over de meest gewone gewassen. 
‘Nog nooit zulke lekkere aardappelen 
geproefd!’ Wijkbewoners die met of 
zonder hond langswandelen, groeten 
of maken een praatje. Ze zijn geïnte-
resseerd en vinden het leuk dat dit in 
hun wijk gebeurt. Met de rijke oogst 
die vrijwilligers onder leiding van de 
tuinders Lena Kilian en Jelger Wal-
raven binnenhalen, kunnen we twee 
derde van de klanten van de Voed-
selbank wekelijks van verse groente 
voorzien. We zijn in overleg om er 
nog een stukje bij te trekken, zodat 
we ze allemaal kunnen laten meege-
nieten. Loop vooral eens langs, op 
maandag- en donderdagochtend zijn 
we er aan het werk.

*) Zie Eene aangename publieke wandeling, 
een schets van historische stads- en singelpar-
ken, Clemens Steenbergen, Erik de Jong, Ed 
van der Vlist, Walburg Pers 1997

**) Met steun van de Gemeente Leiden, het 
H.L.Druckerfonds, de Leidsche Maatschap-
pij van Weldadigheid, het Fonds 1818 en het 
WOZfonds.

Hard aan de slag op Het Zoete Land

Tuinder Lena en vrijwilliger Henk op Groen-
tepark Bontekoe met handenvol blije spinazie 
voor de Voedselbank

De zoutkist op de Van Disselbrug (Plantsoen) 
die verwijst naar Het Zoete Land
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Bruggen van toen ......
Kraaierbrug
In 1659 is de Crayersbrugge, nu Kraaierbrug, gebouwd. 
Het onderstel is nog van de waterpoort en stadsmuur. In 

die tijd lagen 
er drijfbo-
men in het 
water om de 
doorvaart te 
belemmeren. 
Eerst accijns 
betalen en 
dan verder 
varen. Later 

werd de stadsgrens verlegd en voeren de schepen vanaf het 
Utrechtse Jaagpad de Zijlsingel op richting haven.

Hogewoerdsbrug

De eerste brug op deze plaats stamt uit de middeleeuwen, 
zo rond 1200, toen de Leidse nederzetting werd omgeven 
met grachten. In 1664 werd de brug verbreed en in 1862 

werd hij 
grondig 
aangepakt. 
Dat kwam 
ook goed uit 
want in 1885 
deed de 
paardentram 
zijn intre-
de. In 1938 

werd de overkluizing van het Gangetje (in het verleden 
had het de naam Korte Steenschuur en Karnemelkstraatje) 
uitgevoerd. De tram is in 1960 helaas uit het stadsbeeld 
verdwenen.

Van Disselbrug

Begin negentiende eeuw was de zuidzijde nog Zoeter-
wouds grondgebied. Er was toen nog geen geld voor een 
brug. Op 29 mei 1901 was er een actie begonnen van 
twintig bewoners van de Zoeterwoudsesingel die met een 

petitie aan 
wilden geven 
dat er een 
oeververbin-
ding moest 
komen. Na 
lange tijd 
werd de 
knoop door-
gehakt, mede 

en dankzij ds.dr. E.F. van Dissel, die een ontwerp maakte 
voor de brug, die uit natuurlijk hout bestond net als verder-
op de Patersbrug. In de Tweede Wereldoorlog werd de brug 
afgebroken. Daarna kwam een houten noodbrug en in 1963 
de officiële (huidige) brug.

Karnemelksebrug
In eerste instantie was het een smalle houten brug die 
meestal dertig jaar mee gaat. In 1656 besloot de Raad de 
Kaeremelxbrugge brug te verbreden. In 1677 kreeg de brug 
ijzeren leunin-
gen. In 1716 
werd de brug 
geheel ver-
nieuwd. En in 
1856 waren er 
volop plannen, 
maar de Raad 
besloot tot een 
grondige reno-
vatie. In 1938 werd besloten, mede door de overkluizing 
van het Gangetje, een brede brug te maken van acht meter 
breed. En zo ontstond een nieuwe Karnemelksebrug.

Utrechtsebrug

Deze brug zou eigenlijk de Hogewoerdsbrug moeten heten, 
omdat hij eeuwen onlosmakelijk was verbonden met de 
Hogewoerdspoort. De Utrechtsebrug was een prachtige 
dertienbo-
genbrug. De 
brug had nog 
een vroegere 
variant, die 
lag tot 1659 ter 
hoogte van de 
Bolwerksteeg. 
In 1681 kwam 
er een geheel 
nieuwe oeververbinding, mede door het opengraven van de 
Zijlsingel en de Zoeterwoudsesingel. En in 1935 werd de 
brug grondig aangepakt en ligt er nog steeds zo bij.

Jan van Houtbrug

De Jan van Houtbrug is in 1923 speciaal gebouwd om 
de Blauwe Tram vrij baan te geven door Leiden. Jan van 
Hout (1542-1690) was een kleurrijk figuur uit de zestiende 
eeuw die een 
belangrijke rol 
gespeeld heeft 
bij het beleg 
en ontzet van 
Leiden. In de 
omgeving van 
de brug, aan 
de ingang van 
het Plantsoen, 
werd ter herinnering aan die bewogen periode een mo-
nument opgericht. Vier mannen, onder wie Jan van Hout, 
staan er op de sokkel.

Pieter de Jong
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Anton de Gruyl 

Wijkambassadeur Duurzaamheid
Buurtcomité lid Ted Steinebach sprak met Anton de Gruyl in zijn kantoor op de Hogewoerd 
en sprak over Anton’s rol als wijkambassadeur Duurzaamheid.

Kun je jezelf even voorstellen?
Ik ben Anton de Gruyl, ik ben duur-
zaam architect. Ik doe alleen maar 
bouwprojecten waar duurzaamheid 
een rol in speelt. Dus bijvoorbeeld het 
verbouwen van je monument: ver-
duurzamen, groter, kleiner, aanbouw, 
opbouw, kelders, samenvoegen, etc. 
Bovendien ben ik wijkambassadeur 
en probeer de mensen te verbinden. 
Daarbij, als mensen willen verduurza-
men, probeer ik daarmee te helpen.

Hoe ben je ertoe gekomen om wijkam-
bassadeur te worden?
Het begon eigenlijk allemaal toen ik 
een avond organiseerde in het pand 
van SSR over hoe je je huis kunt iso-
leren. Even daarop werd er een actie 
uitgeschreven door de gemeente om 
op zoek te gaan naar een wijkambas-
sadeur duurzaamheid in de Zeehel-
denbuurt. 
Ik schreef me in, maar later bleek 
deze gewonnen te zijn door het raads-
lid dat de actie zelf had uitgeschreven! 
Belachelijk natuurlijk, maar ik heb 
wel aangegeven dat de volgende plaats 
als wijkambassadeur voor mij was. 
Ik ben toen de wijk binnenstad gaan 
doen: het moeilijkste deel voor ver-
duurzaming, omdat er eigenlijk niks 
mag. Niemand heeft hierdoor veel aan 
hun huis kunnen doen, dus daar ligt 
ook een uitdaging.

Wat doe je als wijkambassadeur ver-
duurzaming?
Gevraagd en ongevraagd iedereen de 
meest duurzame initiatieven voor-
schotelen en als iemand daar vragen 
bij heeft, zo volledig mogelijk beant-
woorden.

Hoe vertaalt jouw rol zich in onze 
buurt?
Het is heel belangrijk om daadwerke-
lijk hier in de buurt te zitten. Ik heb 
mijn kantoor gewoon op de Hoge-
woerd en je kan langskomen als er wat 
is. Zo blijf ik aanspreekbaar.

Wanneer komen bewoners met jou in 
contact?
Meestal is het zo dat bewoners een 
duurzaamheidsadvies vragen aan 
Erfgoed Leiden, die hen doorverwij-
zen naar mij. Zij volgen dat advies 
trouwens zelf ook op: zij komen 
voor zichzelf ook af en toe langs om 
bijvoorbeeld mijn warmtepomp te 
bekijken. Ik ben architect, dus ik heb 
alle mogelijkheden gewoon liggen en 
probeer het ook zelf uit. Daarom zal 
ik pas iets adviseren als het bij mij 
werkt. Het is dus niet enkel een the-
oretisch verhaal bij mij. Los hiervan 
komen mensen bij mij terecht via via, 
of via de GaGoed website.

Heb je mooie voorbeelden van ver-
duurzaming bij ons in de buurt?
In ieder straatje heb je wel een pandje 
dat verduurzaamd is. Bijvoorbeeld 
Hogewoerd 74, daarin zit het allerbes-
te isolatieglas dat bestaat: 7 millime-
ter dun, maar isoleert net zo goed als 
triple glass. Dat is een fantastische 
vervanging voor enkel glas, kan in 
ieder raam en isoleert dus waanzinnig 
goed.
Alleen de voorwaarden daarvoor zijn 
wel dat je aanvullende isolatiemaat-
regelen moet nemen en dat je goed 
moet ventileren. Omdat het zo goed 
isoleert, is het glas dus niet meer het 
koudste deel in huis, dus zal het vocht 
in de lucht ergens anders op neer-
slaan, bijvoorbeeld op je houtwerk. 
Dus goede ventilatie is een pré. Dit 
glas is wel duur, dus qua kosten zal je 
het niet gauw terugverdienen, maar 
het maakt je oude huis natuurlijk wel 
een stukje comfortabeler.

Waar zie je nog kansen?
Doe het gezamelijk! Het liefst vanuit 
intrinsieke motivatie. Ik wil ook ge-
zegd hebben dat er natuurlijk mensen 
zijn die niet zoveel geld hebben voor 
verduurzaming, dus eigenlijk zouden 
energiemaatschappijen ook hun ver-
antwoordelijkheid moeten nemen en 
mogelijkheden zien om ook in monu-

menten of binnenstadswoningen, toch 
met hun energierekening iets te laten 
terug verdienen. Als we straks van het 
gas af moeten en met z’n allen aan de 
warmtepomp moeten, dan zouden we 
dus met een minder dikke elektrici-
teitsleiding uit de voeten kunnen als 
we allemaal isoleren.Dus ik zeg: geef 
gewoon iedereen een warmtepomp! 

Kan het buurtcomité in deze kansen 
ondersteunen?
Als er nou ook mensen zijn die deze 
boodschap ondersteunen, dan hebben 
we met z’n allen een grotere stem. Het 
buurtcomité helpt hierin door mij in 
dit interview een podium te geven, 
maar het zou natuurlijk ook een leuk 
idee zijn om bijvoorbeeld een soort 
challenge te organiseren tijdens de 
jaarvergadering. Toen ik begon als 
wijkambassadeur ben ik eens met de 
duurzaamheidscoaches gaan samen-
zitten en bleek mijn energieverbruik 
2 keer zo hoog als de rest, dus daar 
ben ik gelijk mee aan de slag gegaan. 
Het loont om jouw verbruik naast die 
van je buurman te leggen en te kijken 
wat het verschil in energieverbruik én 
duurzaamheidsmaatregelen zijn.

Is er nog iets wat je de buurtbewoners 
wilt meegeven? Een call to action?
Doe het samen! En weet je niet waar 
je niet moet beginnen? Kom bij Anton 
langs!

Anton, bedankt voor je tijd. Komend 
jaar willen de wijkambassadeurs zich 
richten op onder meer: de regen-
tonnenacties, het jaar van de tuin, 
ontspullen, auto’s delen, maar ook het 
aansporen van collectieve inkoopac-
ties zoals: groene daken, voorzetra-
men, raam-, dak- en spouwmuurisola-
tie en inkoopacties voor huurders. 

Neem contact op met Anton via 
info@antondegruyl.nl of loop eens 
langs op zijn kantoor op Hogewoerd 
149.
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Stadswandeling langs industriële monumenten 
in Leiden 
Er is recent een wandelbrochure onder de titel ‘Stadswandeling langs industriële monumen-
ten in Leiden’, samengesteld door Rijkert Knoppers en Conny Kalkhoven verschenen. Deze 9 
kilometer lange route met kaart, leidt de wandelaar langs restanten van het rijke industriële 
verleden van de stad Leiden en ook langs een drietal monumenten in onze wijk.
 

Tot halverwege de twintigste 
eeuw stond Leiden niet alleen 
bekend om de Lakenindustrie, 

maar ook om de grote hoeveelheid 
andere bedrijven, zoals drukkerijen, 
conservenfabrieken en broodfabrie-
ken. Inmiddels zijn de meeste fabrie-
ken, voor zover nog niet afgebroken, 
in gebruik voor wonen, cultuur of 
bedrijf. Deze wandeling van ongeveer 
9 km voert langs meer dan twintig 
erfstukken uit het verleden, waaron-
der de Meelfabriek de Sleutels, de 
Dekenfabriek Zaalberg, het Depot der 
Zuidhollandsche Bierbrouwerij, het 
Gemaal aan de Geregracht, de fabriek 
van wollen dekens De Blauwe Klok 
en De Stadstimmerwerf. Over elke 
bezienswaardigheid is in beknopte 
vorm achtergrondinformatie opgeno-
men.

Zo staat er het volgende te lezen over 
de Wollendekenfabriek van Gebroe-
ders van Wijk, Hogewoerd 145 - 153.
In 1815 begon W.F. van Wijk aan 
de Kerksteeg met een fabriek voor 
wollen dekens onder de naam “Leidse 
Textielfabrieken Gebroeders van Wijk 
& Co N.V.” In 1847 kwam er een pand 
aan de Herengracht bij, in 1862 ver-
huisde een deel van de fabriek, 
die behalve dekens ook 
breigaren en sokken 
fabriceerde, naar 
de Hogewoerd 145 
- 153. Met deze 
overname van de 
sajetfabriek van 
P. de Geer schafte 
de textielfabriek 
de eerste stoom-
machine van 40 
pk aan, zeven jaar 
later gevolgd door 
een tweede. Bij 
een verbouwing 
in 1910 onder 
leiding van de architect 
W.C. Mulder verrees naast het 

fabrieksgebouw aan de Hogewoerd 
een vleugel met een toren, waarin een 
waterreservoir was ondergebracht. In 
1913 opende het bedrijf Van Wijk een 
breigarenfabriek aan het Levendaal, 
verdere uitbreiding gebeurde in 1929. 
In 1945 ging er een dekenfabriek aan 
de Kanaalweg van start. Na de fusie 
met de sajetfabrieken van Cranen-
burg & van Heringa begon het 
omstreeks 1957 slechter te gaan 
met Van Wijk. In 1963 kocht 
projectontwikkelaar 
Reinder Zwolsman van 
EMS het bedrijf op, waar-
na liquidatie van het bedrijf 
plaatsvond. De toren van de 
Wollendekenfabriek uit 1910 
is nog altijd zichtbaar, net 
als de uit 1840 daterende 
fabriek die het bedrijf in 
1862 gekocht had. 

Een leuke en leerzame wan-
deling door Leiden en gedeel-
telijk onze eigen wijk. 

De brochure (ISBN 978 90 7125 93 6) 
is voor € 4,95 verkrijgbaar bij de Leid-
se boekhandels en de VVV.
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Prijspuzzel

Stuur de oplossing op naar:  
secretaris@hethoogstewoerd.nl

Onder de goede oplossingen wordt een fles wijn verloot. 

De oplossing van de puzzel in 
Het Hoogste Woerd nr. 91 was: 

CORONAMOE

omhaal eerste 
minister nummer honden-

naam drank zwaar 
stuk hout

aan-
houdend

afzonder-
lijk

binnen 
(Lat.)

muziek-
term

lekkernij
welige 
groei

vervoer-
middel

deel v.e. 
oog

pronk-
tafeltje

geheel 
van 

woorden

officieel 
bewijs-

stuk

kleur

serie

open 
strook in 
een bos

hoofd-
sieraad

naboot-
sing

borstelig

vervelend Duitse 
domstad schalks

Sp. wijn
Am. 

goudmunt

domoor

gewas
houten 

geraamte

naamloos

kleine 
kreeft

aanwij-
zend vnw.

wacht-
huisje

opperwe-
zen
deel 

v.e.krant
schake-

ring

riviervisje

Indon. 
gerecht

uitblinker

beroep

banier

klank-
weerkaat-

sing
Sp. 

schilder

gigan-
tisch gevuld

zwem-
vogel

proper
dicht

enig
exemplaar
muziek-

noot

voortref-
felijk

behoeftig 
mens lichtkring

smeerstof

2

8 6

5

7

4 9

1

3

10

13 14 151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Handige en belangrijke 
telefoonnummers 
Noodnummer  112
Geen nood, wel hulp?
Politie  0900 8844
Ambulance  071 5730000
Brandweer  088-2465000
Meld Misdaad Anoniem  0800 7000

Gemeente  14071
voor alle gemeentezaken zoals:
Servicepunt Woonomgeving Milieu- 
en wijkbeheer, voor meldingen over 
afval, fietswrakken, reinigingscontrole,
volle prullenbakken etc., Burgerzaken 
& belastingen, evenementenklachten-
lijn, klachten en vragen over riolering 
servicepunt parkeren
René Verdel (onze wijkmanager
gemeente)  071 516 7809

Afvoer oude elektrische apparaten
Kringloopbedrijf 
Het Warenhuis 071 5240060

Dierenhulp
Dierenambulance  071 517 4141
Dierenpolitie  144

Hulp 
Kindertelefoon  0800 0432
Mind Korrelatie  0900 1450
Libertas Leiden  071 516 8186
Slachtofferhulp Nederland  0900 0101
Discriminatie meldpunt  071 512 0903
Meldpunt Zorgwekkend gedrag  0800 1205
Veilig Thuis  0800 2000
Jeugdbescherming West  071 523 9740
Centrum voor Jeugd en gezin
Leiden Midden  088 2542384
Sociaal Wijkteam  071 516 4908

Buurtcontact 
Wijkgroep Buur(t)contacten 06 1298 7660
BUUV  071 707 4242

Gezondheidszaken
avond/nacht Apotheek LUMC 
 071 566 5019
Huisartsenpost (HAP, 
buiten kantoortijd)  0900 513 8039
GGD Hollands Midden  088 308 3000
LUMC  071 526 9111

Waterbeheer
Hoogheemraadschap  071 306 3063

Buurtbemiddeling
Libertas Leiden  06 5263 7119

Handhaving
Dennis Perdok (wijkagent)  0900 8844
Joost van Geijlswijk Waarnemend 
Wijkboa Centrum  06 1175 8951
 j.van.geijlswijk@leiden.nl

Mist u een handig of belangrijk te-
lefoonnummer? Stuur een mail naar 
redactie@hethoogstewoerd.nl met het 
(nieuwe) nummer!
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Overlast
Het Plantsoen is, zoals iedereen wel weet, een geliefde plek om op mooie dagen van de zon 
te genieten. En meestal kunnen bezoekers, ondanks drukte, wel een plaatsje vinden waar ze 
kunnen zonnen, lezen, wat praten enzovoort.

Sommige bezoekers richten  ech-
ter hun verblijf in het park zo in 
dat andere zongenieters en om-

wonenden er ernstig last van hebben. 
Zo werd het Plantsoen tijdens de 
weinige mooie dagen, waaronder 
Koningsdag, die dit kille en natte 
voorjaar kende extreem druk bezocht. 
Daarbij vonden zulke uitwassen plaats 
qua drukte en keiharde muziek en 
gebrul door een opeengepakte massa - 
hoezo corona? - dat door de gemeente 
besloten is tot ontruiming.
Teleurstellend voor iedereen die 
gewoon rustig wilde genieten, maar 
noodzakelijk.

Niet alleen door harde muziek, maar 
ook door overmatig gebruik van al-
cohol en gebruik en dealen van drugs 
wordt overlast veroorzaakt. 
Veel mensen zijn verbaasd over 
de enorme hoeveelheden afval die 
worden achtergelaten. Er zijn grote 
afvalbakken en als die vol zijn neem 
je je troep gewoon mee terug, je hebt 
het tenslotte ook meegebracht.

Al met al is de noodzaak om iets aan 
deze problematiek te doen nu wel tot 
de gemeente doorgedrongen en is be-
sloten tot extra handhaving. Dit komt 
tot uiting in de bekende gele bordjes.
De regels die nu voor de handhaving 
gelden zijn:

• Versterkte muziek wordt per defini-
tie als overlastgevend aangemerkt 
en hier wordt tegen opgetreden;

• Vanaf 17.00 uur wordt er in ieder 
geval opgetreden tegen het gebruik 
van alcohol. Dit wordt ook al eerder 
op de dag gedaan als het alcohol-
gebruik samengaat met het veroor-
zaken van overlast, bijvoorbeeld 
geluidsoverlast;

• Er wordt meer gesurveilleerd in de 
parken, zeker met mooi weer. Het 
signaal over drugs dealen is bekend 
en hier is ook extra aandacht voor. 
De gemeente kan om herhaling te 
voorkomen een extra maatregel 
opleggen, namelijk een last onder 
dwangsom;

• Het gebruik en de verkoop van 

lachgas is in de gehele gemeente 
verboden;

• Belangrijk is ook handhaving van 
de coronamaatregelen;

• Afval wordt vaker opgehaald en aan 
parkbezoekers zal worden gevraagd 
hun afval op te ruimen.

Het zou, naar mijn mening, dui-
delijker zijn voor de bezoekers en 
gemakkelijker voor de handhavers als 
er borden worden geplaatst waar de 
bovengenoemde gedragsregels duide-
lijk op vermeld zijn. 
De Vereniging Het Plantsoen blijft 
hiervoor de aandacht van de gemeente 
vragen.
Toch zullen de voorgenomen maatre-
gelen een verbetering kunnen beteke-
nen, zeker als ze consequent worden 
gehandhaafd.

Anne Hofstede

Extra toezicht stadsparken

    Met vriendelijke groet,
 
Joost van Geijlswijk
Waarnemend Wijkboa Centrum
Gemeente Leiden
Afdeling Handhaving openbare ruimte
Cluster Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid
Bezoek en postadres : Level Gebouw, Bargelaan 190 ,  
2333 CW ,  Leiden. Telefoon :  +31 611758951
E-mail : j.van.geijlswijk@leiden.nl

Beste buurtbewoners,
 
Vanuit de burgemeester, politie en handhaving is er be-
sloten de komende tijd extra toezicht op de stadsparken te 
houden. Dit gaat voornamelijk om het Plantsoen, Van der 
Werfpark, Rembrandtpark, Huigpark en de groenstroken 
bij Molen de Valk.
Door middel van een goede samenwerking met de 
politie hopen wij de overlast voor omwonenden 
en andere bezoekers sterk terug te dringen.
Het extra toezicht zal gericht zijn op alcoholge-
bruik, geluidsoverlast, groepsvorming en brom-
fietsers/scooters/fietsen in de parken.
Mocht er vanuit de wijk overlast worden ervaren, 
wil ik u vragen dit te melden bij het KCC van de 
gemeente via telefoonnummer 14071 op maandag t/m 
vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur.
Vindt de overlast plaats wanneer KCC niet bereikbaar is, 
kunt u dit ook melden via het algemene telefoonnummer 
van de politie: 0900-8844.

Deze zullen de mel-
dingen filteren en 
doorzetten richting 
politie Leiden of naar 
ons van handhaving.
Mocht u nog 
vragen hebben, ben ik 

bereikbaar via on- der-
staand mailadres en 
telefoonnummer.


