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Van de voorzitter
Beste buurtgenoten,

Recentelijk heb ik het stokje als voorzitter van het buurtco-
mité van Arjan Dekker overgenomen die door het bestuur 
hartelijk bedankt wordt voor zijn inzet en bijdrage in de 
afgelopen jaren. Arjan blijft als bestuurslid betrokken bij het 
buurtcomité. Zelf ben ik alweer een jaar of vijf bij het buurt-
comité betrokken. Ik ben geboren en getogen Leidenaar 
en inmiddels woon ik al meer dan twintig jaar op de Hoge-
woerd. 

Na twee jaar van beperkingen, 
thuis werken, lockdowns 
en QR-codes kunnen wij 

gelukkig weer het jaarlijkse buurtfeest 
organiseren. Dit doen wij samen met 
studentenvereniging SSR en vereni-
ging het Plantsoen. Het buurtfeest 
vindt dit jaar plaats op zondag 12 
juni van 15.00 tot 18.00 uur in het 
Plantsoen. Iedere buurtbewoner is van 
harte welkom voor een hapje en een 
drankje en om bekenden te ontmoeten 
en nieuwe contacten op te doen. 

Onze buurt is heel divers qua sa-
menstelling van de bewoners met 
ook steeds veel nieuwe aanwas. Het 
is daarom goed om (nog) eens te stil 
te staan bij wat het buurtcomité nu 
eigenlijk doet en wat ook niet. Onze 
doelstelling is het verbeteren van de 
sociale cohesie in onze wijk. Daar-
naast het behartigen van de belangen 
van de bewoners daar waar het de 
leefomgeving betreft. 

Tweemaal per jaar verzorgen wij de 
buurtkrant, wij organiseren het buurt-
feest en wij hebben meestal in januari 
een jaarvergadering waar onder meer 
teruggekeken wordt naar het afgelo-
pen jaar en vooruitgekeken naar het 
komende jaar. Voorts nemen wij als 
buurtcomité deel aan verschillende 
overleggen met de gemeente maar ook 
met andere buurtverenigingen. Het 
gaat dan met name om leefbaarheid in 
de binnenstad met afwegingen tussen 
de belangen van bewoners en bijvoor-
beeld winkels en horeca. Omdat wij 
een stichting zijn en geen vereniging 
met leden die invloed kunnen uitoe-
fenen op het bestuur, zijn wij gericht 
op het in gezamenlijkheid met diverse 
partijen optrekken zonder daarin con-

fronterende standpunten in te nemen. 
Immers wat voor de ene persoon een 
‘no go’ is, is dat voor een ander niet 
het geval. Wij zullen in de buurtkrant 
wel informeren over welke onder-
werpen in deze overleggen besproken 
worden. 

Verder hebben wij een website, 
www.hethoogstewoerd.nl en een 
facebook pagina 
www.facebook.com/hoogstewoerd. 
Eenieder is van harte welkom om een 
kijkje te nemen. 

Wat doen we niet, of anders gefor-
muleerd, waar kunt u terecht met 
klachten of zorgen over bijvoorbeeld 

overlast, zwerfvuil, fietswrakken, 
volle prullenbakken, parkeren etc? Op 
de laatste pagina van de buurtkrant 
treft u een lijst aan met telefoonnum-
mers van de gemeente, handhaving en 
diverse hulpverleners.

Als buurtcomité hopen wij van harte 
velen van u te kunnen begroeten op 
het buurtfeest.

Met vriendelijke groet,
Marcel Spaargaren

Advertentie drukkerij
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Voorwoord van buurtbewoners
Ooit waren wij allebei en gelijktijdig studenten hier in de 
buurt. De een woonde boven café De Bonte Koe, de ander 
in de studentenflat aan de Middelstegracht. 

Veel later, toen we elkaar 
allang hadden gevonden en 
onze kinderen bijna studenten 

werden, bedachten we dat we wel 
weer terug wilden naar de binnenstad. 
Het was een tijd waarin je als je een 
leuk huis te koop had zien staan (in 
de krant, Funda bestond nog niet!), 
helemaal geen haast hoefde te maken.
 
De slijterij aan de Kraaierstraat waar 
we als studenten weleens kwamen 
(soms na sluitingstijd), werd vlak 
voor we op vakantie gingen, te koop 
aangeboden. Dat sprak ons wel aan en 
dus gingen we een paar weken later, 
na onze thuiskomst, eens kijken. Na 
één stap binnen gezet te hebben, wis-
ten we al dat we hier wilden wonen. 
We kochten het huis in oktober 2001 
en kregen in april 2002 de sleutel. 

Het pand was al een tijd geen slijterij 
meer en de bewoners voor ons waren 
begonnen aan de verbouwing van 
winkel-met-bovenwoning naar een 
heel woonhuis. Wij gingen verder 

waar zij waren gebleven. Omdat het 
om een gemeentelijk monument ging, 
had dat nogal wat voeten in aarde. 
Uiteindelijk kregen we de nodige ver-
gunningen waaronder toestemming 
voor de keukendeur naar het terras en 
het vervangen van de winkelpui door 
een voorgevel zoals die er in de 19e 
eeuw uitzag. Zie de foto, genomen 
vanaf het Utrechtse Veer, omstreeks 
1880.
Zover wij konden nagaan, is het huis 
oorspronkelijk gebouwd rond 1670 bij 
de tweede uitleg van Leiden waarbij 
de Hogewoerdse Poort verplaatst 
werd van de plek waar nu ongeveer 
Utrechtse Veer 3 ligt naar de nieuwe 
singel bij de Plantage. 
Het bestaat uit een voorhuis en een 
achterhuis. Het souterrain (beneden 
straatniveau) onder de voorkant ligt 
pal aan de Nieuwe Rijn en heeft waar-
schijnlijk oorspronkelijk als leerlooi-
erij gediend met het vertrek erboven 
(hoog en met een mooi balken 
plafond) bedoeld voor zaken. Later 
werd het een café (en nog later een 

slijterij). Het achterste deel van het 
souterrain is nu onze keuken. Daar-
boven ligt een kamer die in de 19e en 
vroege 20e eeuw gebruikt werd voor 
het uitbetalen van de salarissen van 
de fabrieksarbeiders uit de buurt. Dat 
was handig, dan konden ze er aan de 
voorkant gelijk drank voor kopen. 
In december 2002 gingen de laat-
ste steigers weg en nu wonen we 
al 20 jaar met heel veel plezier in 
deze buurt, bij de Hogewoerd en de 
Kraaierbrug, een prachtige, leven-
dige locatie waar altijd wel iets te 
zien is. We hebben buurtgenoten van 
diverse pluimage. Het Plantsoen en 
het centrum met o.a. de markt zijn 
op loopafstand. In onze tijd hier zijn 
meer huizen opgeknapt en de ge-
meente heeft veel aan onderhoud en 
aanzicht gedaan (zoals bijvoorbeeld 
de mooie straatlantaarns). Daar lijkt 
nu een kentering in gekomen. Het is 
vaak onplezierig onrustig, zowel op 
straat als op het water. Soms lijkt de 
buurt bedoeld voor passanten en niet 
voor bewoners. Investeerders kopen 
panden die opgedeeld worden in klei-
ne eenheden of verhuurd via Airbnb, 
stoepen zijn onbegaanbaar en in voor-
jaar en zomer ontstaat er een ware 
plaag aan te hard varende boten met 
luide muziek. En het stadsbestuur lijkt 
weinig behoefte te hebben aan het 
handhaven van zijn eigen regels. Dat 
klinkt somber, maar we verwachten 
toch dat de wal het schip zal keren en 
dat de stad Leiden net als wij trots is 
op het prachtige en bevolkte middel-
eeuwse centrum en weer zijn best gaat 
doen voor het leefbaar houden van 
de binnenstad. Gelukkig hebben we 
onze en andere buurtverenigingen die 
zich inzetten voor sociale samenhang 
en de gemeente bij de les proberen te 
houden. 

Jetty Kleijn en Paul SmitWijnhandel - Slijterij Boom, Kraaierstraat 1.
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Een kind van Langezaal
Een van de boeiendste aspecten van het dialect is dat er woorden in voorkomen die in de 
standaardtaal al lang zijn verdwenen. (Tussen haakjes: ik gebruik met opzet niet ‘algemeen 
beschaafd Nederlands’(ABN), want dat zou inhouden dat het dialect onbeschaafd zou zijn en 
dat is het beslist niet. 

De standaardtaal is niets anders dan een dialect dat 
het gewonnen heeft van de andere dialecten. Het 
is een dialect met een leger, wordt er wel eens 

gezegd. En dat leger beschermt die taal.
Welke verouderde woorden leven er nog in het Leids? Een 
ervan is ‘slachte’. ‘Slachte’, zegt u, ‘dat is toch gewoon 
Nederlands?’ Ja, wel als je denkt aan vee en aan een slager. 
Maar dat slachten bedoel ik niet. Er is een ander ‘slachte’ 
dat voorkomt in de betekenis ‘lijken op’. In het Woorden-
boek der Nederlandsche Taal staat een mooi citaat uit de 
dichtbundel ‘Makamen en Ghazelen’ van de Vlaming J.A. 
van Droogenbroeck uit 1866: ‘Soms aard ik den wilden 
ramme, soms slacht ik den stillen 
lamme! - Ik zeil bij allerlei win-
den.’ Vertaald luidt dat:’nu 
eens heb ik de aard van 
een woeste, wilde 
ram, dan weer lijk ik 
op een stil onschuldig 
lammetje. Ik waai met 
alle winden mee.’ In 
de Leidse taal kun je 
zeggen ‘dan slacht je 
mij wat’. Letterlijk 
betekent dat ‘dan lijk 
je wat op mij’. Maar je 
gebruikt het meestal 
wanneer je met iets 
instemt wat een ander 
zegt. Je lijkt op mij, 
dus ben ik het volledig 
met je eens. ‘Slachten’ 
is verwant aan geslacht, 
‘je voorvaderen en je naza-
ten’. Daar lijk je meestal ook 
wat op.
Een ander voorbeeld van een 
verdwenen woord, of liever van een 
verdwenen betekenis, is ‘sprreke’ in de 
zin van ‘groeten’. ‘Ik kwam zèin tege op 
de Vest, maar hij sprak niet’ (met de Vest wordt hier niet 
de Oude Vest bedoeld, maar de Jan van Houtkade, vroeger 
de Vestwal. Weer een van die straatnamen die vroeger 
anders luidden. Ik ben er dol op). In het boek van Heynes, 
‘Noord-Hollandsche Menschen en Dingen’ staat te lezen: 
‘Niet spreken’, anders gezegd: elkander in het voorbijgaan 
het ‘goedendag’ onthouden, is de scherpste vorm, waarin 
wij in staat zijn onze vijandschap te kleden’.
En een derde voorbeeld is ‘mert’ dat in het Leids nog 
bestaat in de uitdrukking ‘erges mert an hebbe’, ‘ergens 
maling aan hebben’. ‘Mert’ betekent eigenlijk ‘stront’. Het 
komt van het Franse woord ‘merde’ met dezelfde beteke-

nis. In de 17de eeuw kwam mert (‘stront’) nog gewoon in 
de taal voor. De toneelschrijver Samuel Coster zegt over 
paardemest dat het de pest kan verdrijven en ‘’t selfde doet 
sijn sweet, sijn mert’.
Een ander aspect van het dialect is de humor, die vaak 
typisch gebonden is aan een stad, in dit geval dus Leiden. 
De reactie op de aarzelende uitroep ‘ja, maarr’ luidt: ‘niks 
te maarre, de  Maarre leg achter de Haarlemmerrstrraat.’ 
Eventueel nog aangevuld met: ‘en die is gedempt.’
De slogan waarmee de firma Langezaal haar kinderwagens 
aanprees was ‘Moeders ideaal, een kinderwagen van Lan-
gezaal’. Het verhaal gaat dat studenten ’s nachts ‘-erwagen’ 

van ‘kinderwagen’ hebben verwijderd. 
Vanaf dat moment is de hilari-

sche kreet: ‘Moeders ideaal, 
een kind van Langezaal’ 

te horen.
Een enigszins 
aangeschoten man 
zit bij de buur-
vrouw aan tafel en 
krijgt een heerlijk 
bord stevige soep 
voorgezet. Hij roert 
in zijn soep en zegt: 
‘Mientje, Mientje 
wat ‘n balle ... bij 
mijn vrrouw is ‘t 
de Uiterrste- en de 
Middelstegrracht 
door mekaarr’. U 
weet nu precies hoe 
die soep die die arme 

man thuis moest eten 
eruitzag. Grauw als het 

afvalwater dat door de wol-
fabrieken in deze grachten werd 

geloosd.
Over de slechte kwaliteit van dat water 

gaat ook het gezegde: ‘één loodje in de 
Uiterrstegrracht en nog een sterrk bakkie’. Dat schamperde 
men tegen iemand die uit zuinigheid slappe koffie zet.
Er wordt in Nederland stevig gedronken. Ewoud Sanders 
publiceerde een paar jaar geleden een boekje met honder-
den woorden voor een borrel. Een hassebassie, een keiltje, 
een jajempie. In het Leids zijn er flink wat humoristische 
woorden voor dronken (zijn): ‘Ik zat als een blèi (een 
vissoort) in de stoel’. ‘Als een hoerretoeter, als een kogel’. 
‘Ik had ’n bakkie op en ze konden me wegdrragen’. ‘In de 
krrote zijn.

Hans Heestermans
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Sjakie de fietspadkreeft
Daar staat hij met zijn rode lijf en verspert je de weg. Dreigend wuift hij met zijn knobbelige 
scharen: ‘zal ik je even knijpen?!’ De Rode Amerikaanse Rivierkreeft - Sjakie voor ingewijden - 
wordt steeds vaker gezien op oevers en fietspaden.

Waar komt deze rode rakker 
vandaan, of beter gezegd: 
waar gaat hij heen? Ze zijn 

o.a. uit aquaria in de sloot gekieperd 
en redelijk ongehinderd door natuur-
lijke vijanden koloniseren ze heel 
Europa. Onderweg naar volwassen-
heid vervellen ze tientallen keren, om 
uiteindelijk zo’n 14 centimeter groot 
te worden - antennes en klauwen niet 
meegerekend.

Deze exoten gaan in het najaar trippe-
lend over de bodem én over de weg op 
pad, omdat het volgens hun biologi-
sche klok tijd wordt om hun leefge-
bied uit te breiden. De term invasieve 
exoot is hier gepast: deze soort weet 
zich prima te handhaven in zijn nieu-
we leefomgeving en richt vervolgens 
veel schade aan. Ze zijn niet alleen 
schadelijk door hun allesverslindende 
vraatlust, ze graven ook nog eens die-
pe gangen in oevers en vertroebelen 
het water. Hun graafwerk, tezamen 
met de boomwortelgroei en Japanse 
Duizendknoop is zó effectief, dat ik 
verwacht dat diverse oeverbeschoeiing 
vervangen gaat worden; er ontstaan 
steeds vaker sinkholes.

Gelukkig maakt een groeiend aantal 
inheemse (van oorsprong Nederland-
se) viseters kennis met dit lekkere 
hapje. Er zijn al waarnemingen gedaan 

van watervogels die de tienpotigen 
‘ontklauwen’ en het garnaal-achtige 
lijf met smaak oppeuzelen, zoals rei-
ger, meeuw en kauw. Ook nemen chef-
koks de talrijke (gratis!) exotische 
kreeften graag af van beroepsvissers. 
En lokale bewoners leggen ze op de 
buurtbarbecue. Als we de natuurlijke 
vijanden helpen kennis te maken met 

deze nieuwe voedselbron, zou er op 
termijn wel eens een beter evenwicht 
kunnen komen onder het oppervlak.

Zie je een kreeft wandelen, of een 
predator met een zelfgevangen kreeft? 
Je waardevolle waarneming graag met 
foto sturen naar 
info@onderwaterinleiden.nl.

Tekst en foto’s: 
Aaf Verkade
 Onder water in Leiden.nl  

 
Zelf een kreeft spotten? Zie de 
tips op zakgids.nl om met een 
sterke zaklamp veilig langs de 
oevers op pad te gaan. Ruim 
een half uur na zonsondergang 
komen ze uit hun schuilplaats 
en kun je ze zaklampvissend 
tegen de kademuren en over 
de bodem zien wandelen. Je 
kunt de Zakgids bestellen via 
dezelfde site. 
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De Californische cipres is beslist niet saai
Boom, schreef ik, boom, boom, boom - op ieder blad een boom 
Het stond zó vol met bomen 

Sjoerd Kuyper (geb.1942) in ‘Boom, roos, vis’

Zijn naaldbomen saai? Is er wel 
iets aan te bekijken? Veran-
deren ze wel? Dat kun je je 

afvragen als je een week lang naar 
dezelfde naaldboom kijkt. Maar volg 
je zo’n exemplaar gedurende een jaar, 
en kijk je heel gedetailleerd, dan merk 
je wel degelijk verschillen op. 

Herkomst

Veel naaldbomen die in Europa zijn 
ingevoerd, komen uit het westen van 
Noord-Amerika en groeien nu ook in 
Nederland. Het verschil in klimaat in 
hun oorspronkelijke habitat is ten op-
zichte van dat in West-Europa niet erg 
groot. Daarom kunnen die naaldbo-
men hier goed groeien. Overigens zijn 
de naaldboombossen op het noordelijk 
halfrond heel belangrijk voor de zuur-
stofproductie op de aarde, minstens 
zo belangrijk als de tropische regen-
wouden. 
De Californische cipres, Chamaecy-
paris lawsoniana (Murray) Parl., is 
een voorbeeld van zo’n ingevoerd ex-
emplaar. De boom staat in de voortuin 
van De Gijselaarstraat 6. Hij hoort 
Van nature thuis in Zuidwest-Oregon 
en Noord-west Californië. Hij komt 
voor in bossen vanaf zeeniveau tot 
op een hoogte van 900 meter. Deze 
recht opgaande Californische cipres 
kan daar 50 - 75 meter hoog worden. 
Het hoogste exemplaar werd in 1997 
gemeten: hoogte 69,8 m, diameter 3,6 
m en omtrek 11,9m. In ons land is 40 
meter al een mooie hoogte voor deze 
boom. De bewoners van De Gijselaar-
straat 6 in Leiden  zullen blij zijn dat 
in hun voortuin niet zo’n hoge boom 
staat. 
De Schotse botanicus en zoöloog 
Andrew Murray (1812-1878) was in 
dienst bij de firma Lawson in Edin-
burgh, Schotland. Hij ontdekte in 
1853 bij Port-Orford, een havenplaats 
in Oregon, een bijzondere opgaande 
conifeer en stuurde toen zaden naar 
Charles Lawson (1794-1873), een 
boomkweker in Edinburgh. Murray 

beschreef deze boom 
en gaf hem de naam 
Cupressus lawsoni-
ana. Lawson was 
auteur van het 
naaldbomen-
boek ‘Pinetum 
Brittanicum’. 
Hij ontving 
de zaden 
in 1854 
en ging 
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daarmee aan de slag. Lawson beïn-
vloedde de verspreiding van de boom 
zodat deze betrekkelijk snel ook op 
veel plaatsen elders groeide. Het was 
opmerkelijk dat binnen korte tijd na 
de invoer in Schotland er allerlei va-
rianten ontstonden. Dat kon omdat de 
boom de eigenschap heeft betrekkelijk 
snel van vorm te kunnen veranderen. 
Kwekers zagen kans zo’n 200 typen te 
kweken. Deze verschilden in de vorm 
van de boom en de kegels, en ook 
in de kleur van de naalden (dat zijn 
schubben) van geel-groen tot blauw-
groen. Ca. 55 werden beschreven als 
‘officiële ondersoorten. Ik weet zeker 
dat er nu in onze wijk een aantal va-
riëteiten zijn aangeplant. De boom in 
de De Gijselaarstraat is een ‘pendula’ 
type maar ik weet de variëteitsnaam 
niet. Voor mij is dat te moeilijk om 
te bepalen. Dat er zoveel variëteiten 
zijn ontstaan is zeer opmerkelijk. 
Dat gebeurde niet in de natuurlijke 
omgeving omdat die varianten daar 
niet kunnen overleven. Het habitat of 
het klimaat is mogelijk ongeschikt of 
ze worden weggeconcurreerd. 

Naam voor deze boom

Ongetwijfeld hadden de bewoners 
van het westen van Noord Amerika 
wel een soortnaam voor hem. Tegen-
woordig wordt hij in Noord-Amerika 
(Little, E.L., 1988) Port-Orford-cedar 
genoemd. Hij is genoemd naar de 
havenplaats Port-Orford in Oregon. 
Ik weet niet of de mensen uit die stad 
de boom ook al zo noemden voordat 
hij in Schotland aan kwam. De Franse 
botanicus Édouard Spach (1801 - 
1879) gaf in 1841 voor het eerst een 
groep planten die dezelfde kenmerken 
bezaten als de Californische cipres 
de geslachtsnaam Chamaecypa-
ris. Volgens Backer, C.A., 2000, is 
Chamaecyparis afgeleid van Griekse 
woorden. Chamae komt van cha-
mai, dat betekent laag, liggend op de 
grond. Cyparis verwijst naar Cypérus. 
Cypérus komt van het Oudgriekse 
woord Kupeiros of kupŭros, een naam 
voor een onbekende plant. Chamaecy-
paris betekent dus lage cipres (Vol-
gens de Van Dale hoort cipres in het 
Nederlands met een i en niet met een 
y te worden geschreven). Dat is een 
opmerkelijke naam voor een geslacht 
dat enkel hoge bomen bevat. 
Op internet is te lezen dat veel men-

sen betwijfelen of er wel 
echt een geslacht Cha-
maecyparis kan bestaan. 
Eckenwalder, J. E., 2009, 
is mede op grond van 
DNA onderzoek, daarover 
kritisch. De Italiaanse 
botanicus Filippo Parlatore 
(1816-1877) veranderde in 
1864 de soortnaam in Cha-
maecyparis lawsoniana. 
Kende Murray toen hij de 
boom de naam Cupressus 
lawsoniana gaf (in de tijd 
dat er nog geen internet was 
en de communicatiemidde-
len ook nog beperkt waren) 
het geslacht Chamaecyparis 
nog niet? Lawsoniana duidt 
op de boomkweker Lawson 
die in 1854 zaden ontving. 
Dan de Nederlandse naam: 
Californische cipres (zie 
De Koning, J. & Van den 
Broek, J.W., 2009). Waar-
om wordt hij hier niet, net als in 
Noord-Amerika, Port-Orford-ceder of 
Lawsoncipres genoemd? Dat doet men 
ook in het buitenland. Waarom dan 
Californische cipres terwijl hij vanuit 
Oregon naar Schotland is gestuurd? 

Eigenschappen 

De woorden van Sjoerd Kuyer doen 
denken aan kleine kinderen die leren 
schrijven. Wat een boom is weten zij 
dan al wel. Maar weten ze al wat een 
naaldboom is? De naalden van een 
spar of den zijn voor hen gemakkelijk 
te herkennen. Herkennen zij deze 
cipres wel als naaldboom? Hij heeft 
hele kleine naalden in de vorm van 
schubben. De onderste twijgen zijn 
anders dan de bovenste, en er is ook 
een verschil in vorm tussen de zon- en 
schaduwzijde. De bloemetjes zijn heel 
klein, slecht enkele millimeters lang. 
Eind februari, begin maart zijn ze aan 
de uiteinden van de twijgen te vinden. 
De wind verspreidt de stuifmeelkor-
rels. De mannelijke kegeltjes vallen 
daarna snel af, de vrouwelijke moeten 
nog gevleugelde zaden produceren 
en zitten nog heel lang in de boom. 
De bevruchte zaden ontkiemen snel. 
Deze Californische boom is koude-
bestendig en stelt geen bijzondere 
eisen aan de bodem. Het is een zeer 
geschikte decoratieve boom voor onze 
wijk of een stad als Leiden. Hij kan 

goed tegen snoeien en is daarom ook 
heel geschikt als heg als beschutting 
tegen de wind. De boom produceert 
zacht, duurzaam hout met een oran-
je-bruine kleur met donkere strepen 
en knoesten. Dat hout is heel geschikt 
voor bijzondere doeleinden. In Japan 
gebruiken ze het graag voor tempels. 
En zelfs schijnt het heel goed te zijn 
voor orgelpijpen. 

Niet saai

Zelf keek ik het afgelopen jaar vaak 
naar de boom in de De Gijselaarstraat 
en zag hem steeds veranderen. Steeds 
ontdekte ik van heel dichtbij iets dat 
was veranderd. Ik raad iedereen aan 
om hem nauwgezet te volgen en zo 
ook de veranderingen te ontdekken. 
Hij is beslist niet saai!

Voor dit artikel heb ik gebruik gemaakt van: 
http://www.volkoomen.nl/C/Chamaecyparis.
htm
Backer, C.A., 2000. Verklarend woordenboek 
van wetenschappelĳke plantennamen, Veen
Brosse, J. Larouse des arbres, 2010. Larousse
De Koning, J. & Van den Broek, J.W., 2009. 
Dendrologie van de Lage Landen . KNNV
Little, E.L.,1988. The Audibon soeciety field 
guide to North American trees
Eckenwalder, J. E., 2009. Conifers of the wor-
ld. Timbere Press Portland Londen 
More, D. & JK. White, 2003. Cassell’s trees of 
Britain and Northern Europe. 
Van Dale, 2015. Groot woordenboek van de 
Nederlandse taal

Rinny Kooi
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Niet nieuw in de buurt, maar wel in deze buurtkrant
 

Mijn naam is Margot Hoender-
op en ik werk vanuit mijn huis 
aan de 4e Binnenvestgracht.

Na mijn studie en werk als civiel in-
genieur heb ik bijna tien jaar met mijn 
gezin afwisselend in Singapore, Neder-
land en Thailand gewoond. Weer terug 
in Nederland heb ik ruim dertien jaar in 
woonzorgcentra in Leiden, Haarlem en 
Amsterdam gewerkt als activiteitenbe-
geleider. 
Omdat ik oprecht geloof in het belang 
van gewoon gezond eten en voldoende 
beweging om gezond oud te worden, 
ben ik - naast mijn werk als activi-
teitenbegeleider - begonnen met een 
opleiding tot gewichtsconsulent. Na het 
behalen van mijn diploma ben ik medio 
2018 van start gegaan onder de naam Margot Hoenderop 
Gewichtsadviezen en lid geworden van de Beroepsvereni-
ging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN).
Als BGN-gewichtsconsulent begeleid ik volwassenen, die 
problemen hebben met hun gewicht. Maar ook als je geen 

problemen hebt met je gewicht kun je bij 
mij terecht voor een voedingsanalyse en 
voedingsadvies op maat.

Mijn ervaring is dat afvallen niet alleen 
gaat over minder eten, maar vooral ook 
over het geleidelijk (soms ingrijpend) 
aanpassen van je leefstijl. Een pittige uit-
daging, waarbij ik je graag goed op weg 
wil helpen. Met jou samenwerken tijdens 
deze ontdekkingsreis is mijn manier 
van begeleiden. Dat betekent ook, dat 
ik huiswerkopdrachten geef en van jou 
een actieve inbreng verwacht, waarmee 
het hele veranderingsproces (zonder 
crash dieet en zonder pillen) niet alleen 
steeds interessanter, maar ook leuker en 

gemakkelijker wordt!

Tot zover deze korte introductie van mijzelf  in de editie 
van de buurtkrant van juni 2022. Voor nog meer informatie 
over hoe ik werk zie mijn website: 
www.mhgewichtsadviezen.nl

Financieel Jaarverslag 2021
Algemeen

Zoals voor iedereen was ook 2021 door het Coronavirus 
een lastig jaar. Wederom was het niet mogelijk de jaarver-
gadering en het buurtfeest door te laten gaan. Wel is dit 
jaar onze buurtkrant tweemaal uitgebracht en de maande-
lijkse vergaderingen zijn waar mogelijk fysiek of anders 
online zoals gewoonlijk op de eerste woensdagavond van 
de maand doorgegaan.

Toelichting Verlies en Winstrekening

Het uitbrengen van onze buurtkrant komt wel met een kos-
tenplaatje: de drukkosten voor de twee uitgaves bedraagt € 
3073,80, de opmaakkosten € 700,00 en het Adobe abonne-
ment van € 362,88 per jaar. De inkomsten van de adverten-
tie bedraagt € 2589,00.
Dit jaar hebben we van de gemeente Leiden weer subsidie 
ontvangen, namelijk € 2369,88 (dit bedrag is gebaseerd op 
het aantal inwoners van de wijk). Van drie wijkbewoners 
hebben wij een donatie ontvangen, heel leuk en hartelijk 
dank daarvoor.
Zoals eerder aangegeven is de jaarvergadering en het 
buurtfeest niet doorgegaan en zijn er dus ook geen uitgaven 
hiervoor gedaan.
Nog een aantal uitgaven op een rij: bankkosten € 139,08, 
administratiekosten zoals papier, postzegels en cartridges  
€ 456,39, verzekering € 121,64, hosting van website buurt-
comité € 177,87 en bestuurskosten zoals onkosten voor de 

maandelijkse vergaderingen en het jaarlijkse 
bestuursetentje bedraagt € 371,40.
Verdere toelichting van de cijfers kunt u 
terugvinden in de balans van 2021, u kunt die 
opvragen bij het Buurtcomité.

Vooruitblik 2022

Elke eerste woensdag van de maand staat de 
buurtcomitévergadering op de agenda om actuele 
ontwikkelingen die van belang zijn voor onze 
wijk te bespreken. Elke vergadering wordt door 
de Praeses van SSR genotuleerd. Er staan twee 
buurtkranten in de planning en het actualise-
ren en onderhouden van onze buurtwebsite 
‘Hethoogstewoerd.nl’ en Facebook pagina 
‘Buurtcomité Hogewoerd e.o.’ blijft een 
belangrijk punt.
De voorbereidingen voor het jaarlijkse 
buurtfeest, wel in aangepaste vorm, zijn sa-
men met studentenvereniging SSR en Vereni-
ging Het Plantsoen weer in volle gang.
We zetten ons allemaal weer in om van 2022 een 
succesvol Buurtcomité-jaar te maken.

Rineke Ramakers
Penningmeester van Stichting Buurtcomité 
Hogewoerd e.o.
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Vanuit de Plantage 16

Nu de coronamaatregelen bijna alle-
maal niet meer nodig zijn, gaat de 
maatschappij weer open. Ik merk 

dat in mijn dagelijks leven, maar zeker ook 
bij ons in het Exodus huis. We merken dat 
de sfeer in het huis verbeterd is; binnen 
en buiten Exodus lijken mensen beter in hun vel te steken. 
Alle dagelijkse dingen zijn weer opgepakt (je moet dan 
denken aan dagbesteding/werk, therapieën), er mag weer 
bezoek ontvangen worden, bewoners kunnen weer naar de 
sportschool en ze kunnen ook weer zelf op bezoek gaan.
Het is grappig om te merken dat activiteiten die voor de 
coronaperiode heel normaal waren, nu uitgelegd moeten 
worden aan onze bewoners, want de gezamenlijke activitei-
ten hebben bijna 2 jaar stilgelegen.
Gezamenlijke activiteiten die wij doen zijn: gezamenlijk 
eten: (1x per week, voor nieuwe bewoners verplicht, later 
in het traject een vrije keuze), bewonersvergadering (1x per 
maand, over wat er goed gaat in het huis en wat er beter 
kan), thema avonden.
Over de thema-avonden zal ik vandaag wat meer vertellen. 
Deze avonden kunnen uit heel verschillende onderwerpen 
bestaan.
De eerste van dit jaar ging over gemeentelijke verkiezin-
gen. Er is uitgelegd wat het is en waarom je gebruik zou 
moeten maken van je stemrecht. Verschillende politieke 
partijen waren bij deze avond aanwezig. Uiteindelijk heeft 
deze avond ervoor gezorgd dat verschillende bewoners zijn 
gaan stemmen.

Vorige week was het thema: schoonma-
ken. Dit is een onderwerp dat we aan bod 
laten komen omdat de bewoners, als het 
goed is, na ons zelfstandig gaan wonen. 
Het is belangrijk dat ze dan weten hoe je 
iets moet schoonmaken en waarom. Na-

tuurlijk zetten we dan ook gelijk het hele huis op zijn kop 
en maken we alles schoon. (vooral de hoekjes en gaatjes 
waar normaal geen zonlicht komt). Natuurlijk zorgt de 
begeleiding dan ook voor een koekje bij de koffie zodat het 
ook nog een gezellige avond wordt.
De thema-avonden die nog gepland staan zijn: Muziek en 
Samenwerking. Hierna hebben we een zomerbreak en dan 
pakken we het in september weer op.
Met de bewoners gaat het goed, natuurlijk met ups en 
downs (maar wie heeft dat niet?) Er wordt hard gewerkt 
aan de verschillende trajecten en er worden verschillende 
doelen behaald.

Ook hebben we de laatste tijd contact gehad met een aantal 
oud-bewoners. Vaak houden we een lijntje met ze; zelfs als 
ze al jaren weg zijn krijg je soms ineens een whatsapp-be-
richt waarin ze laten weten hoe het met ze gaat en altijd 
met de vraag hoe het met ons is. Het is altijd fijn te horen 
dat ze ook na jaren nog blij zijn met hun verblijf bij ons, 
omdat het een stukje rust gaf en ze weer op het goede 
spoor zijn gezet.

Miriam Bruines

Groot Maatschappelijk Evenement 
van SSR:

Symposium ‘Moment 
van de Waarheid’
Ook dit jaar organiseert SSR-Leiden weer het 
GME, oftewel het Groot Maatschappelijk Eve-
nement. 

Op 4 juni vanaf 11.00 zal dit symposium plaatsvinden 
in het Museum Volkenkunde, met als overkoepelend 
thema ‘Moment van de Waarheid’. De GME-com-

missie van SSR is al maanden bezig om een groot scala aan 
thema’s te vinden waarover gesproken gaat worden; zo zal 
er een lezing zijn over psychiatrie, wordt er gesproken over 
forensisch onderzoek, vindt er een workshop over het herken-
nen van leugens plaats en heel veel meer. 

De toegang tot het symposium is gratis en voor iedereen toe-
gankelijk; kijk vooral op het Instagramaccount gme_2022_ 
of de website gme.ssr-leiden.nl voor meer informatie over 
de precieze sprekers en aanvangstijden.
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Vorderingen Veerplein
Een van de grote veranderingen in onze buurt is natuurlijk het onder handen nemen van het 
Veerplein, de Veerstraat, het vergroenen van twee parkeerplekken op de Plantage en de 
Plantage zelf. Daarbij zal als laatste de Plantagelaan vernieuwd worden en veiliger gemaakt 
worden.

Op moment van schrijven zijn de werkzaamheden in 
volle gang. Aannemer Jos Scholman heeft pontons 
geplaatst in de Rijn en daar een bouwkeet op ge-

plaatst. Het Veerplein wordt momenteel gebruikt als opslag 
voor bouwmaterialen. 

De Veerstraat is gedeeltelijk opgebroken. De bestrating 
zal worden vernieuwd en gelijkvloers worden gemaakt. 
Ook zijn de rioolputten verwijderd en deze zullen worden 
vervangen door smallere putten die minder ruiken.
Momenteel kunnen auto’s niet meer door de straat, maar 
fietsers en voetgangers nog wel. De aannemer heeft voor 
deze aanpak gekozen om het ongemak voor de bewoners 
zo klein mogelijk te houden, hoewel dit wel betekent dat 
de werkzaamheden langer zullen duren en de planning iets 
meer aandacht vergt.

De vuilniswagen ondervindt ook hinder en er wordt aan 
een oplossing gewerkt om de ondergrondse containers toch 
regelmatig te kunnen legen. 
Op 7 mei is een aanplantdag voor de Plantage en de twee 
vergroende parkeervlakken gepland. Op 28 mei wordt een 
dag georganiseerd voor het vergroenen van het veerplein.
Wij kijken er erg naar uit dat de werkzaamheden achter 
de rug zijn en we kunnen genieten van een prachtig stukje 
Leiden!

Alle actuele nieuwsberichten kunnen worden nagelezen op 
de Jos Scholman app op de smartphone. Je kunt deze in de 
app store vinden onder de naam: ‘Veerplein’. Via het con-
tactformulier kan je je opgeven voor de plantdag op 28 mei.

Ted Steinbach
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Langgekoesterde wens vervuld: een kas!
Je zal tuinder zijn van Het 
Zoete Land en zelf groente 
en bloemen willen opkwe-
ken, omdat je het proces 
dan volledig beheerst: pre-
cies de soorten die jij wilt, 
alles zuiver ecologisch en op 
het juiste moment de grond 
in. Tot nu was het voor Zoe-
telandtuinder Jessica  
Zwartjes en haar gezin be-
helpen, want dat gebeur-
de deels bij haar thuis. De 
woonkamer leek soms een 
complete kwekerij. Die tijd 
is gelukkig voorbij, want op 
Het Zoete Land prijkt nu 
een prachtige kas. Hiermee 
maakt de stadstuinderij een 
behoorlijke kwaliteitsslag. 

Een kas was al jaren een diep 
gekoesterde wens. Het ver-
vullen ervan kwam in beeld 

met het 10-jarige contract voor het 
gebruik van de grond, dat afgelopen 
najaar is getekend. Dat langjarige 
contract werd weer mogelijk door de 
Visie Stadstuinieren, een initiatief 
van wethouder Ashley North, die 
vorig jaar met grote meerderheid door 
de gemeenteraad is aangenomen. 
Op basis van die visie stimuleert de 
gemeente burgerinitiatieven voor 
meer - al of niet eetbaar - groen in de 
stad. De bouw van de kas werd mede 
mogelijk dankzij subsidies van Fonds 
1818, het H.L. DruckerFonds en het 
Oranje Fonds gerealiseerd.

Extra teelten

In de kas worden groentes, bloemen 
en kruiden opgekweekt in speciale 
kweekbakken. Als de plantjes groot 
genoeg zijn, gaan ze buiten de kas 
de volle grond in. Sommige groen-
ten kunnen extra vroeg worden 
geteeld, zoals paksoy en sla. In de 
zomer groeit er komkommer, tomaat, 
paprika’s en bijvoorbeeld de kruiden 

basilicum en koriander, onmisbaar in 
vele mediterrane gerechten.

‘Voor oogstdeelnemers is er nu een 
extra teelt in het voorjaar doordat 
groentes zo’n twee weken eerder 
klaar zijn’, aldus een tevreden tuinder 
Jessica. ‘En in het najaar, als het al 
kouder wordt, gaan we langer door 
met gewassen die niet goed tegen 
herfstweer kunnen. Bovendien zorgt 
de kas voor komkommer en tomaat 
voor een grotere en zekerder op-
brengst.’ Vrijwilligers hebben er ook 
plezier van met extra activiteiten, 
zoals het zaaien en opkweken van 
bloemen. Jessica: ‘En als het koud is, 
kunnen we in de koffiepauze lekker 
even naar binnen.’

Duurzame beregening

Van tuinder Jessica vraagt de kas ook 
extra kennis en waakzaamheid. On-
danks een paar automatisch openen-
de en sluitende ramen, moet zij het 

klimaat toch ook zelf goed reguleren: 
zorgen dat het niet te vochtig of te 
warm wordt en goed ventileren. Mooi 
en duurzaam in de kas is het berege-
ningssysteem: regen die op het dak 
valt, wordt opgevangen in regenton-
nen en via een druppelsysteem over 
de bodem verspreid. Met dank aan de 
zwaartekracht.

Natuurlijk was voor plaatsing van de 
kas een vergunning nodig, maar er 
zijn geen bezwaren ingediend. Een 
teken dat Het Zoete Land goed ligt bij 
de buurt. Bovendien is er bij het be-
palen van de plek voor gezorgd dat hij 
niet te zeer in het oog valt voor buren 
die direct zicht hebben op de tuin. En 
dankzij het langere teeltseizoen wordt 
Het Zoete Land er alleen maar mooier 
op!

Siebrand van der Ploeg
Stichting Leiden Oogst (Het Zoete 
Land / Groentepark Bontekoe)
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Dag van de 
Biodiversiteit: 

Wat leeft en 
kruipt er op 
de grond?

Aan de rand van de 
binnenstad ligt één van 
de mooiste stukken van 

het Singelpark: het Plantsoen. 
Hier kan je van alles vinden wat 
kruipt en groeit, als je goed gaat 
kijken. Buurtcomité Hogewoerd 
e.o. en de Taxon Foundation no-
digen je uit om mee te speuren! 
Met een vergrootglas, microsco-
pen en netten gaan we hier naar 
op zoek, tussen de wortels van 
de bomen en bij het kabouter-
huisje van Elmer. Alle buurtbe-
woners, gezinnen en kinderen 
vanaf 6 jaar zijn uitgenodigd. 
Menno Schilthuizen en Rinny 
Kooi behoren tot de gidsen.

Waar? Plantsoen Leiden, ter 
hoogte van het kabouterhuisje
Wanneer? Zondag 22 mei, 
10.00-12.00, gratis 
Nederlands- en Engelstalig
Scan bijgaande QR-code voor 
meer informatie.

Deze activiteit is onderdeel van 
‘Kennis door de Wijken’ van 
Leiden 2022. Vrienden van het 
Singelpark organiseren rondom 
het dagthema Biodiversiteit drie 
lezingen, waarvan de derde ook 
op 22 mei plaatsvindt in Cul-
tuurzaal Sijthoff (Doezastraat) 
van 13.00 tot 14.45.

Altijd al willen weten wat er onder de grond
van het kabouterhuisje in het Plantsoen
leeft? Duik met gids en vergrootglas in de
wereld van biodiversiteit tijdens een
rondleiding van 45 minuten. Voor en door
bewoners, voor jong en oud!

 

Plantsoen Leiden, ter hoogte van het kabouterhuisje

Tijd: 10.00 – 12.00 uur

Wat leeft en kruipt er
in de grond?
22 Mei 2022

Gratis



20

De klimop, een echte klimmer en kruiper
Het klimop slingerde een festoen
Van levend groen
Om raamkozijn en geveltrans’
En greep zicht vast in spleet en scheur…

Jan Pieter Heije (1809-1876)

Op veel plaatsen in de stad kun 
je de klimop aantreffen, klim-
mend en kruipend bij allerlei 

bomen en struiken. Ook in de Thor-
beckestraat in Leiden. Daar is een 
bijzondere boomcombinatie te vinden: 
een Californische cipres die gedeel-
telijk schuilgaat onder een ‘klimop-
deken’. In de periode dat de klimop 
bloeit (september tot december) lijkt 
het of boven op deze verstrengelde 
planten krulletjes zitten! De wijze 
waarop de klimop zich gevestigd heeft 
op de Californische cipres is de moei-
te waard om even bij stil te staan. 

Drietoppige boom

Deze combinatie van de Californische 
cipres Chamaecyparis lawsoniana 
(Murray) en de klimop (Hedera helix 
L.) is mooi. Als je dichtbij de cipres 
staat zie je dat de stam op ca. één 
meter hoogte twee forse zijtakken 
heeft. De stam had oorspronkelijk 
ook een eigen top maar daarover heeft 
de klimop een deken ‘gelegd’. Die 
verborgen top is nog te ontdekken. De 
groei van de cipres heeft invloed ge-
had op de plaats waar de klimop in de 
boom kon hechten en zich verder kon 
ontwikkelen. Oorspronkelijk groeide 
die langs de hoofdstam naar boven. 
De klimop kon pas langs de zijtakken 
klimmen toen de boom al een groei-
periode achter de rug had. Hij maakt 
nu volop gebruik van de vorm van de 
boom. Mogelijk stimuleerde de klim-
op de zijtakken om ook een top te vor-
men. Uiteindelijk ontstond een hele 
mooie drietoppige boom. Ik weet dat 
deze klimop af en toe wordt gesnoeid. 
Dat lijkt mij ook noodzakelijk voor de 
cipres. Anders gaat die ten onder!

Wintergroene kruiper en 
klimmer

Het hout van de klimop is redelijk 
duurzaam. Een aantal jaren gele-

den kreeg ik een stuk oud hout van 
klimop met veel houtwormgaten erin. 
Ik gebruikte het als een kunstwerk 
in de voortuin. Het blijkt heel goed 
tegen regen, wind en vorst bestand 
te zijn. Dat verwondert mij niet. In 
oude bomen ziet men ook vaak oud 
klimophout. Ca-
rolus Linnaeus 
(1707-1778) gaf 
klimop de 
naam 

Hedera helix. Hedera is afgeleid van 
een oude Latijnse plantennaam die in 
verband wordt gebracht met het La-
tijnse woord prehendĕ-
re, wat vasthouden, 
vasthechten 
betekent, 
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Helix is de Latijnse naam voor klim-
op. Of Heije de wetenschappelijke 
naam van klimop heeft gekend weet 
ik niet. Klimop hecht zich behalve aan 
bomen ook aan muurtjes en huizen 
en kan zelfs door scheuren in een 
muur een huis binnen dringen en ook 
over de grond of muren kruipen. De 
aanwezigheid van klimop op muren 
kan grote voordelen hebben zoals een 
natuurlijke beschutting tegen regen 
en felle zon. Het kan ook bevorderlijk 
zijn voor een goed klimaat in het huis. 
Omgekeerd kan het ook een nadelig 
effect hebben op huizen, kozijnen be-
schadigen en maken dat muren nooit 
goed drogen. 
De klimop kan wel tot 10 meter hoog 
in een boom klimmen. Het aardige 
is dat hij als kruiper op de grond 
nooit bloeit maar wel als klimmer in 
bomen en op muren. Als klimmer is 
de klimop heel belangrijk voor vogels, 
insecten enz. Vogels kunnen er in nes-
telen en schuilen. Hoewel klimop voor 
veel bomen niet schadelijk is kunnen 
andere bomen er door verzwakken 
of eronder bezwijken. Ik ken een Ge-
wone Vlier die bedolven is onder de 
klimop. Matige snoei - zo dat vogels 
er nog terecht kunnen- is af en toe 
voor bepaalde bomen aan te bevelen. 

Bloei

De delen van de klimmer die bloeien 
gaan er anders uitzien dan de rest van 
de klimop. Dat komt door een veran-
dering van het erfelijk materiaal in de 
cellen van het bloeiend deel. De vorm 
van de bladeren verandert en zo’n 
deel kan gaan bloeien. Ook verdwij-
nen de wortels om zich ergens op te 
hechten. Die verandering is blijvend. 
Als daarvan een stek wordt gemaakt 
kan daaruit een bloeiend struikje 
worden gekweekt. Uit die stek kan 
dan geen klimop meer voortkomen 
dat kan bloeien en dat kan kruipen. 
De bloeiperiode van de klimop is van 
september tot december. Er bloeien 
dan weinig andere planten. De klimop 
is dan belangrijk voor vlinders, bijen, 
wespen, zweefvliegen en andere 
insecten. In het voorjaar worden de 
zwarte, giftige, overrijpe bessen door 
vogels gegeten en verspreid. Met kerst 
worden de - soms nog niet volledig 
ontwikkelde bessen - vaak gebruikt 
in kerststukjes. De bloemetjes zitten 
met hun steeltjes in groepjes van ca. 

25 stuks aan een twijg. Ieder bloempje 
heeft een stempel en vijf meeldraden. 

Inheems

De inheemse klimop, 
mistletoe en hulst zijn in 
de winter de enige groen-
blijvende houtgewassen in 
onze bossen. Klimop bedekt 
in Zuid-Limburg de bodem 
van de eiken-haagbossen soms 
zo sterk dat andere gewassen 
nauwelijks de kans krijgen om 
zich daar te vestigen. Het is 
een goede grondbedekker in 
de tuinen van mensen die niet 
van wieden houden. Vanaf het 
begin van het Atlanticum (7.000 
v. Chr.) komt klimop in onze streken 
voor. Zaden van klimop zijn gevonden 
in aardlagen van ca. 5.000 v.Chr. in 
Hardinxveld en van ca. 3000 v.Chr. 
in Vlaardingen. De zaden van klimop 
werden in de steentijd in grote delen 
van Europa gebruikt als veevoer om-
dat er vrijwel niets anders beschikbaar 
was. 
Toen de Griekse god Dionysos 
werd geboren, het kind van Zeus 
en zijn vrouw Semele, groeide 
er heel snel een klimop om hem 
heen om hem aan het zicht van 
de jaloerse Hera, de zuster 
van Semele, te onttrekken. 
Pasgehuwden kregen in het 
oude Griekenland een krans van 
klimopbladeren op het hoofd als 
symbool van vriendschap tot over 
de dood heen. Plinius de Oudere (ca. 
24-79 na Chr.) vertelde dat klimop 
een geneeskrachtige plant was maar 
je moest er wel heel voorzichtig mee 
zijn. 

Niet vertellen

Er is over klimop ongelooflijk veel te 
vertellen, te veel voor dit korte artikel. 
En dat de arts Jan Pieter Heije ook 
de dichter is van het Sinterklaasliedje 
‘Zie de man schijnt door de bomen….’ 
is natuurlijk een heel ander onderwerp 
waarover ik ook niet zal vertellen. 
(C.A.Backer. Verklarend 
woordenboek).

In dit artikel verwijs ik 
naar  C.A.Backer. Ver-
klarend woordenboek.

Rinny Kooi
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Dringend gezocht

NIEUWE BESTUURSLEDEN 
We zouden het fijn vinden als mensen uit de buurt ons bestuur 
zouden willen komen versterken. 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 organiseren van het buurtfeest etcetera? 
Laat het ons weten via secretaris@hethoogstewoerd.nl 
Het lid zijn van het bestuur is niet aan leeftijd gebonden. 

Als u zich opgeeft komen we graag bij u langs voor een kennisma-
kingsgesprek.
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Aangezien ook onze buurt een Buurtpre-
ventieApp-groep heeft en er regelmatig 
vragen komen wat daar nu wel of niet in 
thuis hoort, hierbij een artikel uit de gids 
van de consumentenbond van maart 2022. 
Hierin worden de verschillende Appgroe-
pen en hun functie uitgelegd.

Buurtapps
Van diefstal tot verdwaalde kat

Een praatje met de buren gebeurt niet meer alleen op 
straat. Veel buren hebben ook online contact via een 
WhatsApp-groep of buurtapp. 

Buurtpreventie

Iedereen kan een buurtgroep aanmaken binnen WhatsApp. 
Daarnaast bestaan er WhatsApp Buurtpreventie-groepen. 
Whatsapp Buurtpreventie (WABP) is een stichting met als 
doel het voorkomen van criminaliteit. Andere doelen zijn 
buurtalarmering, hulp bij het oplossen van misdrijven en 
waarschuwen tegen bijvoorbeeld babbeltrucs. Via de stich-
ting kun je ook de officiële bordjes (dat wil de gemeente 
niet in onze wijk) en stickers met “Attentie, WhatsApp 
Buurtpreventie’ bestellen (de stickers hebben wij wel). 
WABP heeft geen eigen app, maar werkt met WhatsApp. 
Op wabp.nl kun je checken of er een groep actief is in je 
buurt. Is dit zo, dan kun je je inschrijven via een formulier 
op de site of je aanmelden via secretaris@hethoogste-
woerd.nl zoals in ons geval. Een groep heeft meestal één 
of twee beheerders (in ons geval bestuursleden van het 
buurtcomité aangezien wij ook de oprichters waren van 
de groep). Zij voegen je na je inschrijving/aanmelding toe. 
Beheerders zorgen voor duidelijke gedragsregels. WABP 
geeft daar richtlijnen voor. Ook adviseert WABP om een 
wijkagent om medewerking te vragen en de groep bij de 
gemeente aan te melden. Beide is door het buurtcomité 
gedaan. 

Oneigenlijk gebruik

Bijna driekwart van de panelleden van de consumenten-
bond is tevreden over een WhatsApp-groep om met de 
buurt te communiceren. Vooral omdat ze zich er veiliger 
door voelen. Veiligheid en preventie is voor alle panelleden 
het belangrijkste doel voor het gebruik van een digita-
le buurtapp-groep. Een panellid ondervond het aan den 
lijve: “we zijn zelf al tweemaal in de omgeving bedreigd 
en werden na een bericht meteen door buurtbewoners 
ondersteund. Dat voelt wel veilig.’ Dit panellid stipt nog 
een ander belangrijk punt aan: “In deze appgroep gaat het 
alleen maar over zaken die spelen. Kort, zakelijk.’ Voor 
veel panelleden heeft dat de voorkeur. Zwakke punt in 
de buurtpreventieapps blijft het hardnekkige oneigenlijk 
gebruik door diverse bewoners zo wordt er aangegeven.

Gedragsregels

Hoe dan ook zijn gedragsregels en een goede beheer-
der(s) erg belangrijk voor het goed functioneren van 
de buurtpreventie-app. Zo geeft een panellid aan dat 
hun beheerder op zeer professionele wijze de gesprek-
ken telkens kort en bondig weet te houden. Dit doet hij 
door direct op te treden. Zo voorkomt hij (ellenlange) 
apps over de poes of het wel of niet zien van de boef. 
Alleen zo blijft zo’n preventie-app zijn doel en nut 
behouden.

Burgernet

Een deel van het panel (17%) gebruikt Burgernet 
(de site of de app). Je ontvangt dan bericht als er iets 
gebeurt in je buurt. Het is vaak een verzoek om naar 
een persoon of bijvoorbeeld voertuig uit te kijken. Je 
kunt het bericht via sms, spraakbericht, e-mail of de 
app ontvangen. Sinds eind vorig jaar stuurt de politie 
ook Amber-alerts via de Burgernet-app. Burgernet is 
dus niet voor contact tussen buren. In de app kun je zelf 
geen berichten delen.

De veiligebuurt

De app Veiligebuurt deelt ook berichten van Burger-
net en de politie. Maar weinig panelleden gebruiken 
deze app. Het doel van de app is om buurten veiliger 
te maken, maar in tegenstelling tot Burgernet kun je 
zelf meldingen maken. Je kiest daarbij uit een lijst met 
soorten meldingen en in welke groep je wilt. Die groep 
kan alleen je straat zijn, de hele buurt of een zelf aan-
gemaakte groep. In tegenstelling tot bij WhatsApp zien 
andere gebruikers je telefoonnummer niet. Zij zien alleen 
je (zelfgekozen) schermnaam. Bij het aanmelden geef 
je je e-mailadres en postcode door. Er is geen controle 
of iemand inderdaad op het opgegeven adres woont. Je 
kunt dus ook lid zijn van een buurt waar je niet woont. 
Kwaadwillende kunnen dit dus ook. Deel daarom nooit 
in een bericht wanneer je op vakantie bent. Je kunt een 
zelf aangemaakte groep wel besloten maken. De beheer-
der bepaalt dan wie lid kan worden. Veiligebuurt is een 
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initiatief van 
Univé en gratis 
te gebruiken. De 
app heeft geen 
verdienmodel. 
Hij toont ook 
geen adverten-
ties, maar wel 
artikelen van 
partners, zoals 
de Hartstich-
ting of Veilig 
Verkeer Neder-

land. 

Nextdoor

Na Whatsapp en Burgernet is Nextdoor de meest gebruik-
te manier voor digitaal contact tussen buren. Nextdoor is 
niet alleen gericht op preventie en veiligheid, maar ook 
op het aanbieden en vragen van hulp. En om in contact te 
komen met buren, lokale bedrijven en overheidsinstanties. 
Je vindt er zeer uiteenlopende berichten, van gevonden 
bankpasjes en sieraden tot te koop aangeboden huisraad. 
Eén op de tien panelleden is niet tevreden over Nextdoor. 
De belangrijkste reden: het gaat te vaak over niet-relevante 
onderwerpen.

Nextdoor is een commercieel Amerikaans bedrijf. In Ne-
derland verdient Nextdoor door het gebruik van gesponsor-
de berichten van zowel nationale als lokale merken. Als je 
als gebruiker toestemming geeft, deelt Nextdoor bepaalde 
informatie met adverteerders. Je kunt dit via de instellin-
gen uitschakelen. In 2019 ontstond ophef in de media over 
de briefkaarten die Nextdoor namens leden verstuurde aan 
andere bewoners. Deze leden zeiden daar geen (bewuste) 
toestemming voor te hebben gegeven. Tegenwoordig krijg 
je de vraag om toestemming tijdens het aanmeldingspro-
ces. Je bevestigt dit via een grote groene knop. Wil je niet 
meedoen, dan klik je op de veel minder prominente knop 
“overslaan’. Om je aan te melden voor Nextdoor, moet je je 
(echte) naam en (email-)adres opgeven. Dit is een vereiste. 
Nextdoor werkt met een derde partij om te verifiëren dat 
dit het geval is. Maar in 2019 bleek dat iedereen zich als 
bewoner kan aanmelden. En dit kan nog steeds, merkte de 
consumentenbond tijdens een steekproef.

Hopir

Hopir is net als Nextdoor veel breder georiënteerd dan op 
veiligheid en preventie, maar wordt veel minder gebruikt. 
Je kunt via de app je hulp aanbieden. Bijvoorbeeld bood-
schappen doen voor iemand of spullen uitlenen. Of je kunt 
je buurtgenoten laten uitkijken naar je vermiste kat. Hopir 
is voor buurtbewoners gratis en er worden geen adver-
tenties getoond. De app verdient geld door overheden en 
nutsbedrijven tegen betaling informatie te laten plaatsen. 
Hopir geeft aan niet te kunnen checken of iemand echt in 
de buurt woont. Gebruikers moeten kun account verifi-
eren per sms. Buurtbewoners kunnen zich maar in één 
buurt inschrijven. En per mobiel nummer kun je maar één 

account aanmaken. Hopir zegt hier hiermee misbruik te 
beperken. Maar ook bij Hopir kunnen we ons dus met een 
ander adres aanmelden. Houd daar bij deze en andere apps 
dus altijd rekening mee. 

Vraag de buren

Tot slot zijn er nog apps voor schone en veilige straten in 
je buurt. Gemeenten hebben vaak ook een app waarop 
je rommel op straat of een losse stoeptegel kunt melden. 
Bijvoorbeeld BuitenBeter en Fixi. Het is handig om te 
checken welke app je gemeente gebruikt. Wil je je aanslui-
ten bij een buurtgroep? Via alerteburen.nl kun je dat voor 
Nextdoor en Veiligebuurt checken. 

In onze buurt is er een actieve WhatsappBuurtpreven-
tie-groep. Je kan je daarvoor opgeven door je naam, adres, 
telefoonnummer door te geven aan 
secretaris@hethoogstewoerd.nl en dan word je toege-
voegd.

•  Op politie.nl/mijn-buurt volg je het lokale politie-
nieuws uit je buurt. En berichten van wijkagenten 
en informatie over inbraken en gezochte en vermiste 
personen.

•  Via google.com/alerts kun je de naam van je buurt, 
straat of woonplaats invullen. Je ontvangt dan per 
e-mail alle berichten met die zoekterm.

•  Op overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vind je be-
sluiten over vergunningen en bouwplannen. Bijvoor-
beeld voor het kappen van een boom of bouwen van 
een dakkapel.

•  Via de app OmgevingsAlert krijg je meldingen van 
aangevraagde en afgegeven vergunningen. Check 
wel of de gemeente Leiden de app gebruikt.

Nog even als herinnering de gedragsregels van de 
WhatsappBuurtpreventie-groep:

De SAAR methode
• Signaleer
• Alarmeer 112 (De app vervangt niet de melding bij de 

politie!)
• App het delict, signalement, kenteken, welke richting de 

verdachte opging, etc
• Reageer op elkaar, vul het beeld aan (dit heeft veel 

waarde voor de politie, zij krijgen onmiddellijk door dat 
de verdachte bijvoorbeeld drie straten verderop weer is 
gesignaleerd).
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ARJAN DEKKER

Utrechtse Veer 1, Leiden. Tel. 071 - 301 87 65
welkom@welkomthuisgroep.nl, www.welkomthuisgroep.nl

Oproep:
bewoners die willen helpen 

om de wijk schoon te houden
Vind je het leuk om buiten te zijn en tegelijk iets 

nuttigs te doen? 
Het buurtcomité Hogewoerd e.o. is in gesprek met ‘Samen 

aan de Slag’ van de gemeente Leiden om onze wijk extra 
schoon te maken. Via deze actie krijgen we vuilrapers en 

-ringen en algemene containerpassen in bruikleen. Het idee is 
om roulerende groepjes te formeren van een aantal bewoners 

die eens in de zoveel weken op pad gaat op de meest vervuilde 
plekken van de wijk. Gezellig én nodig! Tijdens deze rondes kun-
nen we tegelijkertijd bijhouden waar de wijk het meest vervuild 
wordt. Via die inventarisatie kunnen we met de gemeente in 
gesprek om ook professionele schoonmaak op te schalen. Maar 
verandering begint bij jezelf! Dus vind jij het leuk om buurtbe-
woners te ontmoeten en een aantal keer in het jaar 2 uur in een 
groepje mee te helpen? Geef je dan op via een mail naar

 secretaris@hethoogstewoerd.nl. 
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Lente
Met horten en stoten is het lente geworden. Eerst warme dagen, dan weer niet en het leek 
of de groei in de natuur een beetje in de war was van dat grillige gedrag. Maar nu is die 
wonderschone groene waas, waarmee de bomen zich voorzichtig tooien, uitgegroeid tot 
schitterende lichtgroene blader-daken. 

Op een windstille late middag 
kan ik weer genieten van 
overhangend lover met daar-

achter de zon, zich spiegelend in het 
water van de singel. Het plantsoen op 
zijn allermooist.
De plantsoenendienst blijft nog even 
eerbiedig weg van het madelieven-
tapijt dat uitgestrooid lijkt op het 
grasveld en ook het vogelmelk mag 
nog ongestoord bloeien. 
Beer, mijn logeerhond, wordt er vro-
lijk van en stort zich op het weelderi-
ge fluitenkruid, dat hem bovenmatig 
interesseert.  
Ja, hij is er weer. Mijn dochters 
gezin, de eigenaar van Beer, is op de 
allerdrukste eerste mei-vakantiedag 
afgereisd naar een Spaans vakan-
tie-oord. Ze hebben anderhalve dag 
langer over de vliegreis gedaan en zijn 
via ongeveer heel Europa tenslotte op 
hun bestemming gearriveerd, waarna 
ze drie dagen moesten bijkomen van 
gemiste slaap en gespannen ongemak. 
Na die noodzakelijke rustperiode 
kreeg ik al spoedig fotootjes van vro-
lijke uitstapjes aan zee en pretparken. 

Beer was eigenlijk al een beetje ziek 
toen ik hem ophaalde en het resultaat 
was: ongelukken op het tapijt. Nu was 
mijn eigen vertrouwde dierenarts net 
even dicht en toog ik met een auto, 
waarvan ik de stoelen en de vloer 
zorgvuldig had afgedekt met oude 
handdoeken en lakens naar Beers 
eigen dierenarts in Amsterdam-zuid.
In de wachtkamer keek ik mijn ogen 
uit naar de prachtigste labradoedels, 
de laatste modehond. Beers dierenarts 
ontving hem met enige vrees in de 
ogen, want hij heeft wat wij eufemis-
tisch noemen, een fel karakter.
Nou, er waren twee artsen en twee 
assistenten voor nodig om hem een 
muikorfje aan te meten. Het was 
de laatste poging van vier, zei de 
dierenarts. Beer kreeg prikjes, pillen 
en pro-biotisch voedsel mee en voelde 
zich de volgende dag gelukkig alweer 
beter. 

En ik kuier met hem door het park en 
hij ontmoet weer al zijn medehonden 
en komt ze zelfs kwispelend tegemoet. 
Van het park wordt weer uitbundig 
genoten. In de vroege ochtend komen 
de hardlopers langs. Sommigen zijn 
een genoegen om naar te kijken en 
anderen sjokken hijgend voorbij. Voor 
hen zal de Leidse marathon nog wel 
even buiten bereik blijven.
Bij de tweede wandeling zitten vaak 
eenzame figuren op de bankjes, stee-
vast met koptelefoon op of met oortjes 
in, te staren op hun telefoon. Ze kijken 
niet op of om, alleen wanneer Beer 
iets te dichtbij komt en ze dreigen 
besnuffeld te worden.

Beer en ik komen ook weer langs die 
prachtige eenzame zwarte eend, die 
roerloos aan de waterkant zit en geen 
haarbreed uit de weg gaat voor een 
hond. Ik dacht even dat het ‘t nieuwste 
Singelpark-kunstwerk was, misschien 
als vervanging van die enge wacht-
toren, die weer zo misplaatst was, 
vooral op 4 mei.
Wonen aan het park blijft zeker in de 
lente een groot voorrecht en brengt af 
en toe mooie ontmoetingen mee. Zo 
is daar onze dakloze, die regelmatig 
aanbelt en ons op de hoogte houdt van 
zijn wel en wee. Wellicht krijgt hij nu 
eindelijk een woning.
Vorige week belde er een jongeman 
aan en vroeg om een kurkentrekker. 
Hij wilde een lekker glaasje wijn met 
zijn vrienden delen, maar miste dit 

noodzakelijke instrument. Mijn man 
ontkurkte de fles maar zelf met de 
enige kurkentrekker die we bezitten 
om die ook maar niet kwijt te raken. 
Toen hij een praatje maakte met de 
jongeman, bleek die te werken in de 
horeca. Zijn dienst zat er net op. 

Na koningsnacht moesten we wel 
weer slikken. Het park was weer ge-
bruikt als vuilnisbelt. De plantsoenen-
dienst blijft toch maar geduldig. Na 
een dag was alle rotzooi weer weg.

Trouwens alle hulde voor de Leidse 
hulpdiensten: Er zat een wat molli-
ge kat hevig te kermen in een boom 
bij de fontein. Oplettende kinderen 
merkten dat op. Mijn man, bekend 
met zo’n situatie, dacht het zinloos 
was de brandweer daarvoor te bellen. 
Die had hem indertijd gezegd. ‘Als hij 
erin is gekomen, kan hij er ook weer 
uit.’ Maar nee, de Leidse brandweer 
was diervriendelijker en rukte met 
sirene en ruim manschappen uit, klom 
de boom in en schudde de harige 
klimtoerist eruit, die bedremmeld 
naar huis vluchtte.

Never a dull moment in het Plantsoen!

Aukelien van Hoytema
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Interview Ab en Gerda Philippo
bewoners van de 2e Gortestraat

Al sinds de prille jaren tachtig van de vorige eeuw wonen ze er, de geboren en getogen Lei-
denaren Ab (72) en Gerda (65) Philippo: aan de 2e Gortestraat, om de hoek van het mooie 
pleintje met de kolossale plataan in het midden. Als er íemand iets kan vertellen over het wel 
en wee van deze buurt, en wat er allemaal veranderd is de afgelopen decennia…  Onder het 
genot van een lekkere bak koffie laat ik hen uitgebreid praten.

‘1980!’ antwoordt Gerda met trots 
op mijn vraag sinds welk jaar zij en 
haar man op de 2e Gortestraat zijn 

komen wonen. ‘Alweer 42 jaar wonen 
we hier’. Ze steekt van wal over hoe 
het er in de beginjaren voorstond. 
‘Een heleboel mensen zijn hier gelijk 
nieuw komen wonen, het was net 
opgeleverd. Hier tegenover stond een 
huis dat afgebroken werd, na een jaar 
of vijf, zes. Die bewoner is wel geble-
ven en woont nu in het middelste huis 
van ons rijtje. Een stukje verderop 
zat een oud-ijzerboer, die verzamelde 
lompen en oud papier, dat ging naar 
de markt om groenten in te verpak-
ken. Ons rijtje was het nieuwste, de 
rest was veel ouder.’ 

‘Deze huizen zijn in 1980 opgele-
verd door Ooijevaar, een aannemer 
uit Alkmaar’, voegt Ab eraan toe. 
‘Hiervóór stond er op deze plek een 
school en aan de achterkant, waar je 
nu die schuren ziet, stond de gymzaal. 
En het pleintje…. dat was het school-
plein!’. Mijn aanname dat de boom op 
het plein destijds ook al een dikkerdje 
was, kan Gerda bevestigen. ‘Ik heb 
er nooit op school gezeten maar toen 
we er kwamen wonen was het ook al 
een imposante boom.’ Hoe lang de 
school zelf er heeft gestaan weten ze 
allebei niet, maar Ab kan zich al van 
kinds af aan herinneren dat er een 
school stond. Ook herinnert hij zich 

dat er, tot ergens halverwege de jaren 
70, op straat groenten werden schoon-
gemaakt door vrouwen die voor de 
toenmalige conservenfabriek aan het 
Levendaal werkten.

Ab en Gerda zijn Leidenaars in hart 
en ziel. Ab is geboren en getogen op 
de Rijndijkstraat, een zijstraat van de 
Hoge Rijndijk. Gerda is opgegroeid in 
Leiden Noord, in dezelfde buurt als 
waar ze later met haar man woonde 
(Bronkhorststraat). Ze hebben elkaar 
leren kennen in een Leidse kroeg die 
inmiddels niet meer bestaat.

Het echtpaar heeft twee kinderen een 
aantal kleinkinderen. Hun oudste kind 
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Buurtmaaltijd ‘pre-corona tijdperk’ 
komt niet meer terug!

De maandelijkse buurtmaaltijd in café Plantage, een 
activiteit waarbij door één of twee buurtbewoner 
(s) gekookt werd voor anderen met prioriteit voor 

belangstellenden uit Levendaal-oost,  bij velen nog bekend 
van voor het pre-corona tijdperk, gaat stoppen.

De afgelopen jaren, die werden geteisterd door het co-
ronavirus, was het niet mogelijk om een buurtmaaltijd te 
organiseren. Dat werd vooral veroorzaakt door de diverse 
maatregelen van de overheid. We herinneren ons allemaal 
nog de lockdowns, maar ook het niet in groepen bij elkaar 

was 7 maanden oud toen ze hun intrek 
namen op de Gortestraat, de jongste 
is er geboren. ‘Er woonden allemaal 
gezinnen met meerdere kinderen, toen 
we hier kwamen wonen’, vervolgt 
Gerda. ‘Wij waren de enigen die nog 
maar één kind hadden op dat mo-
ment. Dit is een 5-kamerwoning dus 
je moest eigenlijk meerdere kinderen 
al hebben om hier te mogen wonen. 
Maar ons vorige huis op de Bronk-
horststraat werd afgebroken vanwege 
de ouderdom; op een gegeven moment 
was het dak er al half af en zijn er ook 
nog een paar ruiten ingegooid. Toen 
heeft Ab via de gemeente urgentie 
aangevraagd en mochten we naar de 
Gortestraat, ook al was dat eigenlijk 
te groot voor een gezin met één kind, 
je moest er minimaal twee hebben.’

Mijn oog valt intussen op een grote 
marmeren schoorsteenmantel, een 
detail dat je niet snel verwacht in een 
huurwoning uit de jaren 80. ‘Nee dat 
hebben we zelf gedaan’ legt Ab uit. 
‘Ik was in Den Haag aan het werk 
in een paar panden en er werden 
een aantal van die schouwen wegge-
daan. Toen heb ik aan de uitvoerder 
gevraagd of ik er eentje mee kon 
nemen en daar heeft ie voor gezorgd.’ 
Ze gebruiken hem niet vaak meer 
maar de openhaard werkt nog wel. 
Het bleek ooit een uitkomst tijdens 
een uitgebreide stroomuitval in een 
winter. ‘Toen zat de hele straat in de 
kou maar hadden wij mazzel en zaten 
we lekker bij het haardvuur.’

De straat van Ab en Gerda is volgens 
het straatnaambordje de ‘2e Gorte-
straat’. Voorbij de Rijnstraat heb je de 
‘3e Gortestraat’ en de ‘Gortestraat’ 
zonder toevoeging loopt tussen de 
Kraaierstraat en de Gerestraat. ‘De 
straatnaam was heel lang gewoon 

Gortestraat’, legt Gerda uit. ‘Maar in 
de volksmond bestond hij altijd al in 
drie delen. Nu is dat opnieuw aange-
past op de naambordjes. Net als bij de 
Haverstraat hierachter, die bestaat ook 
uit drie delen’. 

Ik stel hen de vraag hoe zij de straat 
en de buurt hebben zien veranderen 
de afgelopen 42 jaar.

Gerda: ‘Het heeft alles te maken met 
het ouder worden, dat je het ziet ver-
anderen. Het heeft niet alleen met de 
buurt te maken, de hele maatschappij 
verandert… Toen wij hier net kwamen 
wonen woonden hier uitsluitend arbei-
ders. Op een gegeven moment werden 
de huizen aan de Haverstraat, aan 
het plein, van lieverlee opgeknapt en 
opgekocht door ouders met studerende 
kinderen. Het zijn mooie huisjes, het 
is niet ver van de universiteit… dus 
dat zag je wel gebeuren. Ook aan de 
overkant zijn huizen verkocht. En veel 
huurwoningen zijn naar de vrije sec-
tor gegaan. Maar het is niet zo dat de 
buurt hierdoor zo veranderd is. Het is 
altijd een heel ‘sociale’ straat geweest. 
We komen niet zo snel bij elkaar op 
de koffie maar je kunt wel altijd bij 
elkaar aankloppen als je ergens mee 
zit.’

Maar zoals in de beginjaren is het 
toch niet meer: ‘Toen wij hier kwa-
men wonen, woonden er allemaal 
jonge gezinnen en werd de hele buurt 
versierd bij het WK of EK voetbal. 
Dan gingen we met z’n allen tv kijken 
op het plein en iedereen nam iets te 
eten mee. Sinds de kinderen, die hier 
allemaal zijn opgegroeid, uit huis zijn, 
is zoiets niet meer voorgekomen. Het 
is denk ik ook iets van deze tijd, het 
echt met elkaar dingen ondernemen 
zie je enkel nog in heel oude volks-

wijken.’

De (2e) Gortestraat is een rustige vei-
lige straat en ook erg leuk voor kinde-
ren, aldus het echtpaar. Wat betreft de 
veiligheid was het in de jaren 80 wel 
eens anders. Gerda: ‘Toen onze eigen 
kinderen klein waren vond je in het 
smalle steegje achter de wevershuisjes 
aan het plein vaak spuiten en naalden, 
er werd daar dus gebruikt. Ook achter 
de apotheek Aloë (toen nog aan het 
Levendaal) was een verwaarloosd 
stukje grond waar je zo op kon lopen, 
daar werd ook gebruikt. Maar het 
gaf verder geen overlast in de zin van 
inbraken of dat ze pal voor je deur aan 
het gebruiken of dealen waren. Toen 
eind jaren 80 een dealer weg verhuis-
de uit de 3e Gortestraat, werd het in 
een keer wel rustiger.’

‘We wonen hier met plezier, we heb-
ben nog wel op het punt gestaan om 
weg te gaan, een paar jaar geleden. 
Dit huis is zo groot, het is beter dat 
hier weer een gezin met kinderen 
komt wonen, dachten we. We hebben 
ons ingeschreven voor een 3-kamer-
woning in Roomburg en kregen een 
aanbod. Dat hebben we uiteindelijk 
afgeslagen in verband met gezond-
heidsklachten van Ab. De auto kon 
daar niet pal voor de deur geparkeerd 
worden en hij kon maar kleine stukjes 
lopen. Bovendien was de huur daar 
een stuk hoger. Later kregen we 
opnieuw een aanbod maar toen hoefde 
het voor ons niet meer. We zitten hier 
nu goed en zolang onze gezondheid 
het toelaat gaan we niet meer weg. 
Het is nog net zo leuk wonen als toen 
we er in 1980 in kwamen!’ 

Jan Maarten Leentvaar
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mogen komen. Deze maand heeft 
de Wijkgroep Buur(t)contacten zich 
gebogen over de vraag of een vervolg 
van de buurtmaaltijd nog wel zin 
heeft en we zijn helaas tot de conclu-
sie gekomen om de organisatie niet 
opnieuw op te pakken. Daar zijn een paar redenen voor.

Allereerst is er het gegeven dat café Plantage iedere week 
op de maandagavond een maaltijd serveert. Dit is een dag-
schotel voor een redelijke prijs. Hoewel de buurtmaaltijd 
een ander karakter had dan de maandagse maaltijden den-
ken wij er goed aan te doen om niet te gaan concurreren.

Ten tweede is het zo dat het interieur van het café een 
verandering heeft ondergaan. Het biljart en de lange tafels 
zijn verdwenen. Daarvoor in de plaats zijn ietwat ovalen 
tafeltjes gekomen met vier stoelen. Het is nu niet meer mo-
gelijk om een gezamenlijke maaltijd te serveren, waarbij de 
mensen aan lange tafels met elkaar kennis kunnen maken 
en praten onder het nuttigen van de maaltijd. Dit vinden 
wij wel één van de belangrijkste sfeereigenschappen van 
de buurtmaaltijd. Daar komt bij dat het ontbreken van het 
biljart het uitserveren en opscheppen van het eten lastig 
maakt.

Voorts bespeuren we bij een aantal oudere mensen toch 
nog een zekere schroom om in een groter gezelschap te 
gaan eten. De angst voor het virus en de gevolgen hiervan 
zijn nog niet helemaal verdwenen. 

Ook zijn er inmiddels in Zuid-Afri-
ka alweer nieuwe varianten opgedo-
ken. We weten dan ook niet wat de 
toekomst gaat brengen. 

Deze redenen hebben de Wijkgroep 
Buur(t)contacten tot de overtuiging gebracht om te stoppen 
met de buurtmaaltijden.

Maar er komt nog een buurtfeest

Op zondag 12 juni vindt er een buurtfeest plaats in het 
Plantsoen. Ook dit is weer voor het eerst sinds drie jaar 
(2019). 

Op dit buurtfeest staat nog wel onze kraam met lekkere 
hapjes want we hebben besloten om de nog aanwezige 
financiën voor dit doel in te zetten. 
Dit buurtfeest zal dan de laatste activiteit van de Wijkgroep 
Buur(t)contacten worden.
Dus we hopen u in ieder geval nog even te spreken onder 
het genot van een hapje en drankje tijdens het buurtfeest.

Wilt u hierover of over activiteiten die te organiseren zijn 
voor elkaar toch nog graag contact met ons, dan kunt u ons 
bereiken via de e-mail buurcontacten@gmail.com. 
Of u kunt ons bellen op 06 54.60.68.79 (Trix) 
of 06 51.70.43.31 (Herman).

Herman Scholten

SSR
Op SSR is er inmiddels ook weer een hele hoop aan de 
gang. Er wordt weer geborreld, er wordt weer gefeest, maar 
er heerst vooral een fijne sfeer, omdat iedereen erg blij is 
dat het allemaal weer mag en kan. 

Het jaar begon natuurlijk zoals 
iedereens jaar; met helemaal 
niets. De horeca was he-

laas dicht. Gelukkig ging stukje bij 
beetje alles weer open! We hebben 
een hele mooie Open Week mo-
gen hebben, waar ook mensen van 
buiten SSR langs konden komen op 
de vereniging. Daarnaast hebben we 
ook veel andere dingen ondernomen. 
Er is een verkiezingsdebat geweest, 
waarbij allerlei partijen van Leiden 
vertegenwoordigd waren en er op 
los gediscussieerd is. We hebben een 
knutselavond gehad, waar iedereen 
zich van hun creatiefste kant heeft 
kunnen laten zien. Ikzelf ben heel de 
avond zoet geweest met armbandjes 

maken en scooby-doosleutelhangers 
weggeven aan iedereen die dat wilde. 
Recent zijn we ook op het buurtfeest 
aanwezig.

Ook is er nog iets anders heel be-
langrijks gebeurd. Er is namelijk een 
nieuw kandidaatsbestuur! Deze acht 
zullen volgend jaar de vereniging 
gaan runnen en jullie zullen veel van 
ze gaan zien.

Dit is alweer mijn laatste stukje voor 
in de buurtkrant als bestuur van SSR, 
maar ik blijf nog wel een tijdje buurt-
bewoner! Dus tot ziens in de buurt!

Praeses SSR Leiden

Het kandidaatsbestuur

Op het gala met het bestuur
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Wateroverlast aan het Plantsoen
Het lijkt een prachtige rij solide monumentale huizen daar aan het Plantsoen. En inderdaad 
is het er prettig wonen, maar wel met soms enkele ongemakken, zoals wateroverlast. Zo lang 
de oudste bewoners van het Plantsoen zich kunnen heugen is er sprake van wateroverlast: 
optrekkend vocht in de muren, muffe (riool-)luchtjes maar ook af en toe overstromingen bij 
forse regenval waardoor souterrains blank komen te staan.

De gemeente heeft de afgelopen 
decennia voor heel Leiden en 
ook voor onze wijk veel werk 

verzet om de kans op wateroverlast te 
beperken. In de meeste gevallen met 
succes. Ook voor onze wijk en met 
name het Plantsoen-gebied is er een 
aantal verbeteringen gerealiseerd.
Toch kan en moet het beter: dit is 
door Pier Terwen, die zijn hele leven 
al aan Plantsoen/Plantage woont, in 
2019 bij Erwin Schreve aangekaart. 
Erwin was toen bezig met het voor de 
gemeente voorbereiden van plannen 
voor herbestrating van de 4e Binnen-
vestgracht. Pier en Erwin spraken 
elkaar en Pier gaf aan dat bij elke 
aanpassing van de bestrating, zo eens 
in de 10 a 20 jaar, het wegdek met 
enkele centimeters wordt opgehoogd. 
Gevolg: een steeds hoger wegdek 
waardoor steeds vaker regenwater 
inloopt in de achterkant van de huizen 
aan het Plantsoen. De meeste daarvan 
liggen namelijk lager dan het straatni-
veau van de 4e Binnenvestgracht.
Erwin heeft werk gemaakt van deze 
opmerking door de bewoners per brief 
uit te nodigen voor een bewoners-
bijeenkomst. Het resultaat van die 
goedbezochte bijeenkomst was een 
lijst van aandachtspunten. Ook werd 
een werkgroep opgericht vanuit de 
bewoners aan het Plantsoen. 

Door en voor de werkgroep is de af-
gelopen 2 jaar het nodige werk verzet:
•  Er is een enquête uitgevoerd naar 

wateroverlastklachten bij zowel 
bewoners Plantsoen als van de  
4e Binnenvestgracht.

•  Wareco, een gespecialiseerd ingeni-
eursbureau, heeft opdracht gekre-
gen om onderzoek te doen naar 
alternatieven om aan de klachten 
tegemoet te komen.

•  Er zijn diverse bijeenkomsten 
geweest, tussen de coronabeperkin-
gen door, om deze alternatieven te 
bespreken.

•  Ook heeft Wareco van een 4-tal 

alternatieven de kosten-baten door-
gerekend. De uitkomsten daarvan 
zijn met de werkgroep besproken.

•  Aan enkele bewoners is door de ge-
meente advies-per-huis uitgebracht. 
Dat werd zeer gewaardeerd en daar-
om is aan alle bewoners begin april 
een brief gestuurd met informatie 
over hoe ook zij advies kunnen 
krijgen. Meer daarover verderop.

Advies van Wareco

Resultaat van al dat werk is een rap-
port van Wareco. De essentie van het 
rapport is:
•  Het toevoegen van hemelwa-

ter-overstort ter hoogte van de 
Rijnstraat leek aanvankelijk een 
goed middel om bij hevige regenval 
wateroverlast in de souterrains te 
voorkomen. Bij nadere uitwerking 
bleek dat echter toch onvoldoende 
soelaas te bieden. Baten ervan we-
gen niet op tegen de toch wel forse 
kosten.

•  Het klimaatbestendig maken van 
de hele binnenstad is de beste 

oplossing qua kosten-baten. Dit is 
echter wel een zeer grote klus die 
de gemeente pas na 2040 zal gaan 
oppakken. 

•  Bewoners van de lager gelegen 
panden aan het Plantsoen doen er 
goed aan zelf passende maatregelen 
te nemen. Gemeente helpt met advi-
sering zoals verderop beschreven.

Boodschap aan de politiek

De pittige reactie van de werkgroep 
op het Wareco-rapport is als bijlage in 
het rapport opgenomen:
•  De uitkomst van het Wareco onder-

zoek is zeer teleurstellend en het is 
onbegrijpelijk dat er niet eerder iets 
kan gebeuren.

Aan de gemeente geeft de werkgroep 
de volgende adviezen:
•  Heroverweeg de voorlopige keuze 

om de binnenstad in zijn geheel 
in één keer en op een zeer laat 
moment, te weten na 2040, klimaat-
bestendig te maken.

•  Laat Wareco (of een ander experti-

Plassen op 4e Binnenvestgracht.
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sebureau) een onderzoek uitvoeren 
om het Hogewoerd&Plantsoen-ge-
bied uiterlijk 2027 klimaatbestendig 
te maken.

•  Ontkoppel in dat onderzoek de 
aanpak van het warmwaternet (om 
van het gas af te komen) van de 
aanpak van het watermanagement 
(dat het grootste probleem is op dit 
moment). Ofwel: neem in de onder-
zoekopdracht mee dat onderzocht 
wordt wat de voor- en nadelen zijn 
om die twee te koppelen dan wel te 
ontkoppelen.

•  Reserveer voldoende budget de ko-
mende jaren om de adviezen van dat 
onderzoek op te volgen. Dat budget 
kan in mindering worden gebracht 
op een budget voor schadeclaims 
die mogelijk te verwachten zijn als 
er tot 2040 niets zou gebeuren.

Dit is een duidelijke boodschap aan de 
Gemeente Leiden, aan de politiek, aan 
ons als bewoners, aan het buurtcomi-
té, aan de Vereniging het Plantsoen en 
aan alle andere belanghebbenden.

Schadeclaims

Over de mogelijke schadeclaims kan 
geen echte duidelijkheid worden 
geboden. Feit is wel dat de grond-
waterstand pas na 1980 sterk is gaan 
fluctueren, als gevolg van een ingreep 
van de gemeente. Ze hebben toen een 
soort overkapt open riool vervangen 
door een gesloten riool. Als huizen 
door de sterk fluctuerende grondwa-
terstand zouden gaan verzakken of 
de begroeiing van het Plantsoen daar 
ernstig onder lijdt dan kan dat wellicht 
de basis voor schadeclaims vormen.

Klimaatverandering versterkt die 
fluctuatie van de grondwaterstand en 
maakt de gevolgen daarvan erger. Ge-
meente heeft zorgplicht mede gezien 
de destijds stabiele grondwaterstand 
van vóór 1980.

Belangrijkste hierbij: Het idee van 
schadeclaims past absoluut niet bij de 
sfeer van het overleg van de gemeente 
en de bewoners/werkgroep tot nu toe. 
Het is eigenlijk ondenkbaar dat de 
gemeente het zo ver zal laten komen. 
Kortom, we hebben vertrouwen en 
houden elkaar wel scherp op het ma-
ken van passende keuzes!

Advies per huis of per 
groepje huizen

Om in de tussentijd toch zo goed mo-
gelijk met de wateroverlast te kunnen 
dealen heeft de gemeente de Plant-
soenbewoners aangeboden om met 
een bescheiden eigen bijdrage advies 
uit te brengen over maatregelen per 
huis. 16 bewoners, ofwel een kwart, 
zijn op dit aanbod ingegaan Voor 
sommige huizen kan mogelijk worden 
volstaan met verhogen van drempels 
en andere opstaande randen langs de 
achterkant van de huizen. In andere 
huizen zijn meer drastische maatre-
gelen vereist zoals het vervangen van 
een lekkend gemetseld riool onder 
het huis door een PVC-riool of zelfs 
het aanbrengen van een waterdichte 
souterrain-bak met daarbij een pomp 
om vuilwater en hemelwater vanuit 
die ‘bak’ naar het riool te pompen.

Let wel: de advisering betreft niet het 
voorkomen van eventuele gevolgen 
van de sterk fluctuerende grondwa-
terstand voor de fundering van de 
huizen.

Regelmatig reinigen van 
de rioolputten en parkeren 
van auto’s
Overlast die ontstaat doordat rioolput-
ten verstopt raken kan worden voor-
komen als de gemeente deze tenmin-
ste 2 maal per jaar uitzuigt. De vlakbij 
een put geparkeerde auto’s zijn vaak 
een probleem bij dat uitzuigen. De 
werkgroep heeft daarom de gemeente 
gevraagd om voortaan enkele dagen 
voor de geplande put-reiniging een 

bord (of eventueel zelfs hekken) neer 
te zetten met het verzoek om daar tij-
delijk geen auto’s neer te zetten. Voor 
ons als bewoners is het wel zaak daar 
dan gevolg aan te geven, ook al is de 
parkeersituatie vaak best wel lastig.

Het volledige rapport downloaden:
Het rapport en de reactie erop van de 
werkgroep is beschikbaar op de web-
site van de buurtvereniging: 
https://hethoogstewoerd.nl

Voor eventuele vragen kan je bij mij, 
Maarten, terecht: 
baljonmh@gmail.com.

Aan de werkgroep wateroverlast 
namen deel: 
Anne Harm Barkema, Hans Suur-
mond † , Klaas Klein, Leendert 
Barendrecht †, Maarten Baljon, Marc 
Lothmann, Pier Terwen, Robert Kauf-
fmann †, Tonny Weidner

Plassen op de 4e Binnenvestgracht, 
zoals op de foto, lijken lastig maar 
leveren wel een heel bescheiden 
bijdrage aan de grondwaterstand en 
aan klimaatbestendigheid! Misschien 
daarom maar goed dat er voorlopig 
niet wordt herbestraat. 
Uiteindelijk zijn er echte oplossingen 
voorzien: scheiding hemelwaterafvoer 
van vuilwaterafvoer en hemelwater-
opslag en reïnfiltratie voor de droge 
periodes die steeds langer gaan duren. 
Daarmee voorkomen we verzakking 
van de huizen en zorgen we voor 
(herstel van) de groei en bloei van de 
begroeiing van het Plantsoen-park.

Maarten Baljon



34



35

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. 93 was:  DIGITALE BORREL

De gelukkige winnaar van de prijspuzzel nr. 93 is:
Tamara Stroo Cloeck.
Op 12 juni tijdens het buurtfeest wordt de prijs uitgereikt.

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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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Zondag12 JUNI15.00 - 18.00

Buurtfeest
UITNODIGING

‘elkaar ontmoeten’
Stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o. 

Vereniging Het Plantsoen en SSR 
organiseren na 2 jaar pandemie weer 

het jaarlijkse buurtfeest op
zondag 12 juni 2022 van 15.00 tot 18.00 uur 

in het Plantsoen.

Er zijn stands met hapjes en drankjes 
en een programma voor kinderen 

met onder andere een springkussen.
Ontmoet uw buurtbewoners weer 

onder het genot van 
een hapje en een drankje. 

U komt toch ook?


