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Van de voorzitter
Beste buurtbewoners,

Inmiddels loopt het jaar alweer op zijn eind. We kijken terug 
op een geslaagd buurtfeest met mooi weer en een groot 
aantal bezoekende buurtbewoners. Ook langs deze weg 
bedanken wij eenieder die zich hiervoor heeft ingezet en in 
het bijzonder studentenvereniging SSR en vereniging Het 
Plantsoen. 

Op woensdag 25 januari vindt 
onze jaarvergadering plaats 
bij SSR. Verderop in deze 

buurtkrant treft u de uitnodiging 
hiervoor aan. Tijdens de jaarverga-
dering lichten wij onder het motto 
“jaarvergadering, borrel, wine and 
dine” onder andere aan jullie toe wat 
onze activiteiten in 2022 zijn geweest. 
Wees tijdig met het opgeven voor 
deelname hieraan; het aantal plaatsen 
is beperkt. 

De binnenstad van Leiden kent een 
aantal buurtverenigingen, grofweg - 
zoals het woord ‘buurtvereniging’ al 
aangeeft - verdeeld naar wijk/buurt. 
Wij zijn er daar één van. De buurt-
verenigingen onderhouden op diverse 
manieren contacten met de gemeente. 
Individueel, maar ook collectief als 
gezamenlijke buurtverenigingen.

Eerder dit jaar hebben wij een mani-
fest ingediend bij de gemeente waarin 
wij de betrokkenheid en belangen van 
de bewoners meer evenwichtig mee-
genomen willen zien worden bij beleid 
ten aanzien van horeca, evenementen 
en de leefbaarheid in de binnenstad 
in het algemeen. Aanleiding hiervoor 
was de indruk bij de buurtvereni-
gingen dat dit niet voldoende het 
geval was. Overigens wordt hier door 
bijvoorbeeld het Leidsch Dagblad en 
het Leids Nieuwsblad regelmatig over 
bericht. 

Inmiddels heeft er een gesprek plaats-
gevonden met een groot aantal leden 
van de gemeenteraad om te bespreken 
hoe wij die nauwere betrokkenheid 
vorm kunnen geven. Wordt vervolgd. 

Recentelijk hebben wij de gemeente 
ook op haar verzoek feedback gege-
ven op het uitvoeringsplan handha-

ving 2023. Het gaat er dan om of er 
voldoende door de gemeente wordt 
schoongemaakt (opruimen zwerf-
afval) en eventueel opgetreden bij 
geluidsoverlast op het water. 
Zoals eerder aangegeven gaat het ons 
om de leefbaarheid in onze wijk en 
niet om het innemen van standpun-
ten die voor de een goed zouden zijn 
maar voor een ander niet. Het is hier-
bij van belang dat niet in iedere wijk 
dezelfde zaken een rol spelen. In onze 
wijk zijn er bijvoorbeeld nauwelijks 
grote evenementen.

Tot slot: wij zoeken versterking voor 
ons bestuur. Elders in deze wijkkrant 

treffen jullie hiervoor een advertentie 
aan met uitleg wat dit inhoudt. Wij 
zien uit naar jullie reacties!

Namens het buurtcomité fijne feestda-
gen toegewenst.

Met vriendelijke groet,

Marcel Spaargaren

Advertentie drukkerij
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Dank dat ik mijn stukje Exodus mag vertellen
Mijn naam is Fred, 53 jaar en ik heb twee jaar in detentie gezeten. Ik wil overigens vermelden 
dat mijn detentie volledig terecht was. In het laatste gedeelte van je detentie mag je, mits je 
goed gedrag laat zien, faseren. Dit betekent: een programma buiten de penitiare inrichting 
met veel meer vrijheden. Echter, waar moet ik heen? Ik ben mijn huis, familieleden en vrien-
den kwijt.

Gelukkig wees de pastoor in de penitiaire in-
richting mij op Exodus. Na aanmelding kreeg 
ik al gauw bericht dat ik welkom was en 21 
november 2018 ben ik daar dan ook gestart.
Het eerste wat mij opviel, naast de vrijheden 
die ik weer langzaam terug kreeg, was de warme onthaal. 
Maar ook de vele mogelijkheden en steun die zij mij bieden 
om mijn leven weer op de rit te krijgen en weer rustig terug 
te keren in de maatschappij.
Ik herinner me de kerstviering; gezellig al die saamhorig-
heid met medebewoners en begeleiding. En als klapper een 
kerstpakket met daarin een warme deken die voor mij meer 
was dan een gewone deken. Voor mij symboliseert het de 
warme deken die Exodus is! Want Exodus medewerkers 
staan niet boven jou maar naast jou om je te helpen met 
bijvoorbeeld krachteninventarisatie. Hierin ga je op zoek 
naar je krachten: waar ben ik goed in, waar moet ik aan 
werken en wat zijn mijn valkuilen? Ook thema avonden 

met huisgenoten zijn onderdeel van het pro-
gramma, net als dagbesteding (= werken met 
als doel voorbereid terug te keren of te starten 
in een betaald baan). Als je het programma 
goed doorloopt kom je in aanmerking voor het 

doorstroomhuis, wat betekent dat je met 4 personen in een 
eengezinswoning mag wonen met minder toezicht en nog 
meer vrijheden.
Op dit moment zit ik in die fase. Vorige week heb ik een 
woningaanbod gekregen. Nu zult u denken: oké, hier houdt 
Exodus dus op, maar laat ik u en mezelf geruststellen. 
Als je eenmaal een woning hebt, krijg je nog minimaal 2 
jaar ambulante begeleiding die jou helpt met het opstarten 
van je woning en alle problemen waar je tegenaan loopt. 
Ik weet ook dat na die 2 jaar, als Exodus langzaam uit de 
picture raakt, ik altijd een beroep op hen mag doen als het 
fout dreigt te gaan, al is dat na 10 jaar. Dat geeft mij een 
geruststellend en veilig gevoel.
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Meeuwen
Eigenlijk houd ik niet van meeuwen. Ik ben er zelfs een beetje bang 

voor. Ze zien er venijnig uit met die scherpe snavels en ze kunnen ver-
vaarlijke afmetingen aannemen. Ze plunderen achteloos neergezette 

vuilniszakken en maken een hoop misbaar en wanneer ik, op mijn nog steeds 
niet goed geïsoleerde zolder, de eeuwige rommel probeer op te ruimen, hoor 
ik ze schreeuwerig ruzie maken, waarbij ze misselijkmakende kokhalsge-
luiden uiten. Nee, ik heb het niet zo op ze.

Maar in de vroege zomer van 
dit jaar ben ik helemaal 
omgegaan in mijn oordeel 

over de meeuw.
Want tussen de poten van onze tuinta-
fel in onze voortuin aan het Plant-
soen ontdekte ik een klein, lief grijs 
gespikkeld bolletje veertjes dat daar 
een beetje verloren zat te piepen. Dan 
is een mens natuurlijk meteen verte-
derd. Het bolletje veren was ook al 
komen buurten bij een buurvrouw en 
die dacht dat het hier ging om een zie-
lig jong vogeltje dat uit het nest was 
gevallen. Ze had de dierenambulance 
gebeld. Die bewonderenswaardige 
hulpverleners lichtten haar in dat het 
waarschijnlijk een jonge meeuw be-
trof die moest leren vliegen en dat die 
vooral met rust moest worden gelaten. 
De ouders zouden wel naar beneden 
komen om het bolletje de zo noodza-

kelijke vliegkunst bij te brengen. Het 
bolletje leek zich te verplaatsen in 
verschillende tuinen aan het Plant-
soen. Het vertoonde zich piepend 
bij ons, maar ook bij onze buren van 
het grote studentenhuis. Al die grote 
jonge mannen ontpopten zich meteen 
als intense vogelbeschermers en de 
conversatie in de zonnige tuin behels-

de 
voortdurend 
het wel en wee van 
het bolletje veren.
Wij allen vroegen ons af hoe het bol-
letje iets van voedsel naar binnen zou 
krijgen. ‘Dat doen de ouders’, hadden 
de experts van de dierenambulance 
gezegd. Maar niemand had volwassen 
meeuwen in zijn tuin ontdekt om dat 
liefdevolle proces te aanschouwen.
De ongerustheid over het wel en 
wee van het bolletje begon ernstige 
vormen aan te nemen: er werden 
bakjes water neergezet, stukjes brood 
neergelegd en de plaatselijke huiskat-
ten werden binnengehouden of onder 
toezicht aan de lijn gehouden.
Ik belde mijn schoondochter, die die-
renarts is, maar eens op en vroeg of ik 
het kleine vogeltje kattenvoer mocht 
geven. Tot onze opluchting vond ze 
dat geen heel slecht idee; meeuwen 
eten tenslotte ook vuilniszakken leeg.
Ondertussen had de buurt ruim-
schoots bijgedragen aan de naam-
geving van de jonge meeuw. Bij de 
buren heette hij Guus en bij ons was 
het Max.
Max deed zich ondertussen tegoed 
aan het kattenvoer en slurpte gulzig 
bakken vol water in een oogwenk 
naar binnen.
Maar steeds bleef hij maar zitten in 
één van onze tuinen. Af en toe was 
er een oorverdovend gekrijs waar te 
nemen als de ouders vlak boven ons 
hoofd de aandacht van Max/Guus pro-
beerden te trekken. We trokken ons 
dan als stiefouders bescheiden terug 
in huis om hen een kans te geven voor 
eigen kroost te zorgen.
Op een ochtend dacht ik dat Max/
Guus wel erg gegroeid was in een 
nachtje en het kwam voorzichtig bij 
me op dat het hier wellicht om meer-
dere jonge meeuwen uit verschillende 
nesten zou kunnen gaan. En overal 
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doken ze op, 
de Maxen en de 

Guzen. Maar 
wegvliegen 
ho-maar.
De zomer vor-

derde en iedere keer was 
het weer spannend of onze ve-

rige gasten nog in de buurt waren. 
Ze bleven vaker weg, maar kwamen 
verdacht gretig iedere keer weer op de 
ruim verstrekte kattenmaaltijd af.
Op een zinderend warme middag zag 
ik onze Max een heerlijk bad nemen 
in zijn drinkbassin. Hij schudde 
lekker de veertjes los en fladderde 
een piepklein eindje. Het was een hele 
opluchting, want we dachten dat hij 
het nooit zou leren. Af en toe zagen 
we de steeds groter wordende vogels 
in het park zitten en niet meer beschut 
in onze tuinen. We wisten nooit wie 
het was: Max of Guus of Marie of 
Trijntje. Het kon toch ook best een 
vrouwtje zijn.
We zagen ze steeds minder spik-
kels op hun veren krijgen, maar nog 
steeds waren ze aandoenlijk onhandig 

en we wisten ook nog niet of ze de 
vliegkunst werkelijk machtig waren 
geworden.
Ondertussen moeten ze zo groot 
zijn geworden dat we ze kunnen 
horen krijsen boven onze hoofden en 
vuilniszakken zien plunderen. Dus 
hebben we bijgedragen aan iets dat we 
eigenlijk niet willen, maar ja, wie kan 
er weerstand bieden aan zo’n aan-
doenlijk bolletje gespikkelde veren?
O ja, Beer de logeerhond is ook weer 
geweest in de zomer. Tot ons grote 
verdriet ziet zijn medisch bulletin er 
niet zo mooi uit. Hij heeft een tumor 
naast zijn bek. Mijn dochter (Beer is 
van haar gezin) is met hem naar de 
dierenoncoloog geweest. Hij krijgt 
een heftige kuur chemopillen, waar 
hij goed op reageert, maar die met 
kunst en vliegwerk, dus meestal in 
fijne vleeswaren verpakt, naar binnen 
worden gelokt. De ene dag reageert 
hij wat beter dan de andere. Zijn con-
trolebezoek viel midden in de logeer-
partij, dus toog ik naar Gouda waar 
de arts praktijk heeft. Er werd een 
beetje bloed uit een poot afgenomen. 

Pleister erop 
en redelijk vrolijk 
weer naar Leiden: 
de kuur werkte! Ik had de 
mededeling gekregen dat de pleis-
ter er wel af moest binnen een uur, 
anders zou de poot opzwellen met 
akelige gevolgen. Nou, dat moet je bij 
Beer niet proberen, dan is een eigen 
bezoek aan de spoedeisende hulp niet 
te vermijden vanwege de onvermijde-
lijke hondenbeten. Het was al tegen 
zes uur en wanhopig wendde ik me tot 
onze eigen dierenarts in de buurt, die 
samen met de assistente Beer bevrijd-
de van zijn pleister. Helemaal gratis 
en buiten sluitingstijd van de praktijk! 
Wat een schatten.
Nu maar hopen dat Beer het nog even 
uithoudt in redelijk hondenwelzijn.

Aukelien Hoytema

Terugblik: activiteit 
Kennis door de Wijken 
Leiden is heel 2022 de Europese stad van de weten-
schap (European City of Science). Naast veel internati-
onale evenementen in de stad, is er ook 365 dagen lang 
van alles te doen in de wijken van Leiden. Zo ook in 
onze buurt! Op 22 mei vond in de ochtend een activiteit 
in het kader van biodiversiteit plaats. Vanuit buurtco-
mité Hogewoerd e.o. en de Taxon Foundation zijn een 
7-tal biologen in de weer geweest om - met gezinnen uit 
de wijk en stad - de biodiversiteit rondom het zoge-
noemde ‘huisje van kabouter Elmer’ in het Plantsoen 
in kaart te brengen. Met verschillende technieken 
hebben we insecten in het gras, in bomen en langs de 
oevers verzameld ter determinatie met het blote oog 
en met microscopen. Bij deze activiteit hielpen zo’n 30 
kinderen en hun ouders mee. Rinny Kooi was aanwezig 
om kinderen mee te nemen op ontdekkingstocht onder 
de bomen in dat deel van het Plantsoen. En Jos van den 
Broek stond met zijn Wijsco kar op de locatie om met 
bezoekers in gesprek te gaan over wat we wel en niet 
weten. De zon scheen en er waren meer bezoekers dan 
verwacht, al met al een prachtige ochtend.
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Wateroverlast Plantsoen:

16 panden onderzocht
In de editie van juni 2022 hebben we verslag gedaan van de wateroverlast aan het Plant-
soen. Het kan geen toeval zijn dat het weer nadien eerst heel lang erg droog bleef en daar-
na heel erg nat. De urgentie om nu eens echt iets aan Wateroverlast/Waterbeheer te gaan 
doen, is door de steeds grilliger weergoden maar weer eens extra benadrukt. Fijn, die hulp 
van bovenaf. 

Nu wat meer info over de 
acties op het ondermaanse:

Het in juni aangekondigde 
onderzoek naar de rioolaan-
sluiting van 16 panden aan 

het Plantsoen heeft inmiddels plaats-
gevonden. De firma Riool.nl is meer 
dan een hele week in touw geweest 
(eigenlijk aan de schop) en dat leverde 
fraaie beelden op van gemetselde 
riolen die onder enkele van de onder-
zochte huizen de tand der tijds hebben weten te doorstaan. 
Het is de vraag of de bewoners nog andere redenen hebben 
om blij te worden van deze ambachtelijke hoogstandjes in 
de diepe krochten van hun huizen: Kans op enige lekkage 

door het metselwerk heen is er wel (en 
daarmee ook op stankoverlast). Het 
metselwerk vervangen door oerlelijk 
grijs PVC kan dus nooit kwaad. In de 
meeste onderzochte panden is daartoe 
gelukkig geen acute noodzaak.
Wat ook blijkt is dat er bij een aantal 
panden een kleine knik zit in de 
aansluiting met het gemeenteriool. 
Die knik kan zijn ontstaan doordat het 
hoofdriool, dat midden onder het weg-
dek van de 4e Binnenvestgracht ligt, 

wel op hoogte blijft maar dat de wielen van (zware vracht-)
auto’s de zijkanten van het wegdek inclusief het pijpje 
van de rioolaansluiting naar beneden hebben gedrukt. De 
afvoer vanaf de huizen verloopt daardoor minder vlot. De 
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gemeente zal de komende maanden beoordelen bij welke 
panden correcties vereist zijn en deze dan uitvoeren.
Een beperking van het onderzoek is dat alleen de delen 
van het riool zijn onderzocht die bereikbaar waren voor de 
onderwatercamera vanaf een riool-onderbreking op straat. 

Meestal waren dat enkele meters riool onder het huis maar 
soms ook niet veel meer dan 1 meter. Veel water-geheimen 
verderop onder de huizen zijn dus onontdekt gebleven. 
Die kunnen ook onderzocht worden, maar dan geheel voor 
eigen kosten van de bewoners. Aan dit eerste onderzoek 
heeft de gemeente wel een deel van de kosten voor eigen 
rekening genomen.
Van de overige aanbevelingen in de ’pittige’ reactie op 
het Wateroverlast-rapport heeft de gemeente toegezegd 
het periodiek uitzuigen van de rioolputten beter te gaan 
organiseren. Dat gaat zeker een verbetering opleveren. Op 
de andere punten, met name het binnen 5 jaar oppakken 
van de Klimaatbestendigheid van de Plantsoen-Hoge-
woerd-omgeving in plaats van pas na 2040, is nog geen 
actie ondernomen. Politieke druk op de gemeente, ook via 
de buurtvereniging, blijft dus hard nodig. De krachtige 
support van de weergoden met hun steeds langere droge 
zomers en nog nattere winters alleen is blijkbaar nog niet 
voldoende. Ze verhogen de urgentie natuurlijk wel!

Maarten Baljon

Zwemmen in het Plantsoen, ook ’s winters?
Corona was voor heel Leiden een trigger om ons vertier dichter bij huis te zoeken. Tel daar 
drie zomers met mooi warm weer bij op en…. Ta Da: Playa Plantsoen is een feit. Dat de gras-
veldjes van het Plantsoen bij mooi weer soms wel erg vol zitten met zonnende Leidenaren: 
daar is regelmatig het nodige commentaar op. 

Voor het zwemmen en spelen in het water geldt dat 
eigenlijk niet. Daarvoor is er ruimte genoeg en 
er ontstaat geen overlast. Of het zwemmen van 

gemeente-wege wel is toegestaan? Formeel niet, maar het 
wordt gedoogd. Waarom ook niet, zou je zeggen: het water 
is redelijk schoon dus de kans op enge ziektes is beperkt. 
En vooral: de jeugd heeft er erg veel schik in.

Eigenlijk zijn er 2 categorieën zwemmers:
1. De mooi-weer-zwemmers; veelal jong maar combi’s van 

bijvoorbeeld opa’s en kleinkids zijn ook gesignaleerd. 
(zie de foto hiernaast.)

2. De (bijna) elke-ochtend-zwemmers, nou ja sommigen 
doen het ook ’s middags; gemiddeld wat ouder en minder 
speels. Dagelijks gaan een stuk of 5 tweetallen (soms ook 
alleen of met meer) te water om een rondje te zwemmen 
en zich vervolgens zo snel mogelijk weer af te drogen. 
Thuis nemen ze dan snel een warme douche. Weertype 
doet er voor hen minder toe. Watertemperatuur wel, 
althans, na half oktober lijkt het animo duidelijk afgeno-
men te zijn.

Is de watertemperatuur voor de elke-ochtend-zwemmers 
eigenlijk wel een goede reden om er nu al mee te kappen? 
Volgens de WHM, de Wim Hof Methode (ook bekend als 
‘The Ice-man’), kan je doorgaan tot een watertemperatuur 
van nabij de nul graden. En let wel: het weldadige effect 
van de WHM qua afharden en activeren van je bloed-

stroom, je immuunsysteem en wat al niet meer, wordt 
vooral bereikt bij de lagere watertemperaturen.

Naar verluid zijn er buurtgenoten die dat wel zouden 
willen maar dan wel in een groepje; als stimulans en het is 
natuurlijk ook veiliger. Nou, daar is in te voorzien: wie de 
komende maanden een WHM-like experience en-groupe 
wil aangaan, kan zich melden bij ondergetekende.

Maarten Baljon
contact via e-mail: secretaris@hethoogstewoerd.nl
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Hebt u wel eens een vrucht 
van de mispel gegeten? U 
weet misschien dat u de rijpe 

mispel niet direct kunt eten, want 
hij moet eerst een poosje rotten. De 
Romeinen kenden de mispel al, een 
boom met - ik sluit me bij Meltzer aan 
- een rijke geschiedenis. Toch hebben 
bewoners van de Romeinse neder-
zetting Matilo deze vrucht hier nooit 
geproefd: ze konden hem niet pluk-
ken, want die boom was hier toen nog 
niet ingevoerd. Nu kunt u in het najaar 
proberen een mispel vrucht te plukken 
in het Rosarium aan de Duyvendak-
straat. Ruim tien jaar geleden kreeg 
een gekweekte mispel daar een plaats. 

Geschiedenis en soortnaam

De wilde mispel is een archeofyt. Dat 
betekent dat deze soort vóór 1500 is 
ingevoerd. Oorspronkelijk groeide de 
mispel rond de Zwarte en Kaspische 
zee. Zuidoost-Bulgarije was de west-
grens. Mogelijk is hij omstreeks de 
zevende eeuw voor Christus in Grie-
kenland ingevoerd en in de tweede 
eeuw voor Christus in Italië. Waar-
schijnlijk was het Karel de Grote (ca. 
747-815) die hem vervolgens naar ons 
land bracht. Moeten we de mispel een 
exoot of een inheemse soort noemen? 
Op die vraag kan ik geen antwoord 

geven. Dat is op zich al onderwerp 
voor discussie in de kring van bomen-
liefhebbers en beleidsmakers. 
De mispel (Mespilus germanica) 
kreeg in 1753 van Carolus Linnaeus 
de wetenschappelijke soortnaam. Dat 
was dus vele jaren later dan de invoer 
door Karel de Grote. De geslachs-
naam Mespilus herinnert ons aan de 
geschiedenis van de invoer. Die naam 
is afgeleid van Méspilus, een oude 
Latijnse plantennaam. Het is de La-
tinisering van het Griekse mespilĕ of 
mespïlon. Die namen komen weer van 
het Griekse mesos (midden) en spilos 
(klip of steenmassa), waarschijnlijk 
omdat de 5 pitten steenachtig zijn en 
met hun toppen uit het vruchtvlees 
steken. Toen Linnaeus de soortnaam 
germanica gaf, de Latinisering van 
‘Germanen’, dacht hij ten onrechte 
dat de mispel in Duitsland thuishoor-
de. De Nederlandse naam mispel 
betekent ‘vrucht’ en komt van het 
middeleeuwse Nederlandse mespelte, 
mesple of mispelte wat weer verwijst 
naar de Latijnse of Griekse naam. 

De wilde mispel en de 
gekweekte boom

Al vanaf de middeleeuwen komt de 
mispel spontaan op in de bossen in 
het oosten van ons land. Hij geldt nu 

als een indicator voor oud bos, want 
de wilde mispel is een zeldzame soort 
die zich niet gemakkelijk verjongt en 
verspreidt. In Vlaanderen overleefden 
veel wilde mispels in oude hagen rond 
boerderijen. Van oudsher werden zij 
hier ook in heggen aangeplant. In 
de achttiende- en negentiende eeuw 
waren ‘cultuurmispels’ - populaties 
met grote vruchten - populair in 
boerentuinen en buitenplaatsen. Het 
was toen bij de verkoop van hout en 
bomen verboden de mispel te kappen. 
Vroeger werd ook al met de mispel 
gekweekt: in een verhandeling over 
horticultuur uit het begin van de 
zestiende eeuw staat dat men mis-
pels ook kan kweken op ‘stekelbesie 
struyck’, dat is een meidoorn. Vanaf 
ca. 1630 nam de kweek met deze soort 
toe en werd er geselecteerd op grote 
vruchten. Dat kon heel goed op de 
meidoorn. Ook het gebruik van on-
derstammen van andere soorten dan 
de meidoorn was daarvoor gunstig. 
De mispel zelf werd ook gebruikt als 
onderstam voor andere nauw verwan-
te bomensoorten. Vanaf het eind van 
de negentiende eeuw werd veel met 
de mispel gekweekt en kreeg men 
diverse kweekvormen. Dat gebeurde 
vooral in Vlaanderen. Waarom de 
mispel in het Rosarium een meidoorn 
als onderstam heeft weet ik niet. Deze 
onderstam groeit heel hard en als men 
niet oplet overwoekert hij de mispel. 

Relatie met soorten uit de 
rozenfamilie

De mispel hoort thuis in de rozenfa-
milie (Rosaceae) en is nauw verwant 
aan de appel. Wilde mispels zijn 
struiken of kleine bomen die maxi-
maal twaalf meter hoog worden. 
Evenals andere leden van de rozenfa-
milie heeft de mispel vaak doornige 
takken. Hij vormt grote roomkleurige 
bloemen met 5 kelk- en 5 kroonblade-
ren. De lichtbruine, licht afgeplatte, 
ronde vruchten zijn ca. 3 cm groot. 
De bladeren zijn, aan de onderzijde 
harig en hebben een gave rand. De 
mispel bloeit van eind april tot begin 
juni. Zijn  stuifmeel is niet te onder-
scheiden van stuifmeel van leden uit 
de rozenfamilie. Voor onderzoek aan 
grondmonsters moet men daarom za-
den in plaats van stuifmeel gebruiken 
om te bepalen waarmee men te maken 
heeft. In Nederland dateren de eerste 

De Mispel
 
Ik ben - al zeg ik het hetzelf -
een heester vol heden en historie.
Hier ontplooid in dit verhaal,
verwoord in klare mensentaal.

Pink Meltzer 
(1953)

Foto: Jos Verstegen
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mispelvondsten uit de middeleeuwen, 
vooral uit de elfde eeuw of later. De 
vondst van mispelateriaal in Leider-
dorp in de achtste eeuw is dus opmer-
kelijk! De mispel is een monotype, 
wat betekent dat het geslacht Mespiles 
slechts één soort bevat. De wilde 
mispel kan worden gekruist met de 
roodbloeiende tweestijlige meidoorn 
(Crataegus laevigata). Dat levert de 
Crataemespilus grandiflora op. In 
1990 ontdekte men in Noord-Amerika 
X Crataemespilus canescens. Dat is 
een andere kruising tussen een mei-
doornsoort en de mispel.

Mispelweetjes

Over de mispel wordt veel geschre-
ven. Heel bekend is bijvoorbeeld de 

uitdrukking ‘Zo rot als een mispel’. Je 
moet de vrucht namelijk een poosje 
laten liggen voor je hem onbewerkt 
goed kunt eten. Er zijn veel recep-
ten over hoe je de vrucht lekker 
bereidt. Journalist Romke van der 
Kaa, bekend van publicaties over 
tuinen, schreef dat in het jaar 878 drie 
mispelbloemen op het wapen van de 
Graven van Gelre verschenen en dat 
de mispel daar zelfs in de volksmond 
is gepromoveerd tot ‘Gelderse roos’; 
een juist gekozen naam, want mis-
pelbloemen vertonen inderdaad een 
grote overeenkomst met de bloemen 
van een wilde roos. Waarom de naam 
‘Gelderse roos’ later is overgegaan 

naar een heel andere struik, Viburnum 
opulus, blijft een raadsel. In heral-
dische afbeeldingen zijn mispels te 
herkennen, bijvoorbeeld in het wapen 
van Gelre, in die van Gelderse steden 
zoals Doetinchem en Lochem, maar 
ook in die van het Limburgse Sint-
Oliï. De mispel wordt afgebeeld op 
schilderijen en komt voor in verhalen 
en gedichten. 

Eet smakelijk

De tekst van Meltzer past heel goed 
bij deze boom. Misschien gaat u nu 
ook op zoek naar andere mispelver-
halen en wilt u de vruchten proberen. 
Loop in het najaar vooral naar deze 
mispel en pluk een enkele vrucht, 
maar laat ook vruchten over voor een 
volgende bezoeker.

Geraadpleegde literatuur
B. Maes, 2006, Inheemse bomen en 
struiken

Rinny E. Kooi

Stukje van een buurtbewoner
Op het stukje Hogewoerd waar ik woon, is het eigenlijk altijd wel rustig. Schuin te-
genover de McWash zit mijn studentenhuis. We wonen er met z’n dertienen, best een 
hoop meiden op elkaar! Er wordt veel ondernomen met elkaar en zo ook in de buurt.

Zo gaan we in de zomer met alle liefde naar het 
Plantsoen om daar van het zonnetje te genieten 
en hebben we tijdens vele wandelingen in de 

herfst ook vaak warme chocomel bij de Plantage ge-
haald. Een groot deel van ons is ook vaste klant bij de 
Maha Roti Queens. In onze buurt kan je namelijk, naar 
onze mening, de lekkerste roti van Leiden halen! Ook 
zijn we straatgenootjes van SSR, waar zes van ons lid 
zijn. Dit is natuurlijk super gezellig, want naast elkaar 
thuis zien onder het genot van een kopje thee, kunnen 
we ook daar met elkaar een borreltje doen.

Veel van ons wonen hier al best een tijdje; ikzelf nu 
meer dan vijf jaar. Je krijgt dan al snel echt een band 

met je woonplaats. Ik ken ieder hoekje van de Dirk, 
haal mijn bloemen ernaast en heb een favoriet plekje 
in het Plantsoen. Ook heb ik al menig garnalenkroket 
gehaald bij de visboer op de terugweg van een wande-
ling; een aanrader! Al met al is de buurt voor mij echt 
een hele fijne plek om te wonen. Vorig jaar heb ik nog 
plaatsgenomen in het buurtcomité, waardoor ik ook 
meer heb geleerd over en vooral meer waardering heb 
gekregen voor de buurt. Misschien tot op het buurt-
feest! 

Groetjes vanaf de Hogewoerd, 

Sophie
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Wintertijd: geen groente, 
wel groen

In november gaat Het Zoete Land 
grotendeels in winterrust. Er staan 
nog een paar gewassen die we 

tegen de kerst gaan oogsten, zoals 
boerenkool en spruitjes. Die kunnen 
tegen eventuele vorst, hoewel de kans 
daarop steeds kleiner wordt. Maar de 
tuin blijft groen. Hoe dat komt, vertel-
len we hieronder.
Hoewel het vanuit klimaatoogpunt 
geen goed teken is, hebben we eind 
oktober nog enorm kunnen genieten 
van het prachtige weer. De planten in 
de tuin maakten nog een groeispurt 
waardoor er nog veel oogst was. Door 
de warme en droge zomer deden ook 
de tomaten in de kas het geweldig 
en langer dan gebruikelijk. Aan hun 
voeten groeiden de peterselieplantjes. 
Keek je hogerop in de kas, dan zag je 
daar tussen de tomatenstengels allerlei 
opkweektrays met alweer plantjes 
voor ná de tomatenteelt. Dankzij de 
kas kunnen we namelijk nog een stuk 
langer doortuinieren. Maar het leek 
warempel wel op verticale landbouw!

De zon is gratis

Nu ben ik erg kritisch over verticale 
landbouw: het is kunstmatig, er moet 
heel veel materiaal en energie in, en 
je mist de connectie met de bodem 
en het bodemleven. Onlangs was nog 
in het nieuws dat verticale landbouw 
dreigt te verdwijnen vanwege de hoge 
energiekosten. Dat is niet verwon-
derlijk. De zon is immers gratis en 
het getuigt van vervreemding van de 
natuur om te denken dat je het met 
technisch vernuft, zoals kunstlicht, 
beter kunt. Vandaar dat ik vasthoud 
aan teelt in de volle grond, met een 
klein stukje in onze onverwarmde 
kas. Voor mij begint vitale voeding bij 
een gezonde bodem en een evenwich-
tig bodemleven. Daar werken we hard 
voor op Het Zoete Land. Bijvoorbeeld 
door de tuin goed voor te bereiden 
op de winter; de periode van rust en 
herstel.

Stikstof binden

De leeg geoogste bedden zijn inge-

zaaid met zogeheten groenbemesters. 
Dit zijn planten die de bodem herstel-
len. Ze vullen de organische stof die 
met de oogst verloren is gegaan weer 
aan als ze afsterven. Daarnaast verbe-
teren diep wortelende groenbemesters 
de bodemstructuur. Vlinderbloemi-
gen, schimmels en bacteriën verrijken 
de bodem door stikstof uit de lucht te 
binden in de bodem. Stikstof is een 
belangrijk voedingselement voor de 
gewassen. Allemaal kennis die in de 
biologische landbouw wordt toege-
past.

Experimenteren met 
combinaties

Groenbemesters maken ook dat de 
tuin er in de winter niet zo troosteloos 
kaal uitziet. We laten er een paar de 
revue passeren.

Dit jaar experimenteren we met 
combinaties van verschillende 
groenbemesters zodat verschillende 
eigenschappen van de bodem kun-
nen worden verbeterd. Op de foto 
hierboven zie je een combinatie van 
boekweit en Seradella. Boekweit 
maakt veel bladmassa en Seradella 
behoort tot de vlinderbloemigen en 

kan dus stikstof binden. Door groen-
bemesters in de nazomer/herfst te 
zaaien, houden we de bodem tijdens 
de natte wintermaanden bedekt. Zo 
hopen we uitspoeling van nutriënten 
tot een minimum te beperken.

Op stukken die nog wat meer kunnen 
gebruiken, zaaien we een mengsel 
van Japanse haver, bladrammenas en 
wikke. De combinatie verbetert de 
structuur door de lange wortels, vormt 
veel bladmassa en bindt stikstof. 

Bodemproblemen oplossen

Ook kunnen groenbemesters helpen 
om op een natuurlijke manier proble-
men in de bodem op te lossen: op het 
stuk waar we volgend jaar de wortel-
gewassen telen, hebben we Japanse 
haver ingezaaid. Dit gewas kan helpen 
de populatie van een bepaald aaltje 
terug te dringen dat schade geeft in de 
wortels. We streven naar een gezond 
evenwicht in de bodem door het 
bodemleven te verzorgen met com-
post en groenbemesters, het toepassen 
van vruchtwisseling, geen kerende 
grondbewerking (ploegen) en een gro-
te variatie aan gewassen. Uit recente 
bodemanalyse blijkt dat de bodem 
flink is verbeterd in de afgelopen acht 
jaren dat we de tuinderij runnen. Het 
bevestigt ons vermoeden: we zien 
steeds meer wormen en ander leven in 
de bodem. En daar doen we het voor!

Jessica Zwartjes, 
tuinder



16

De aanleiding om met de tuin-
tjes te starten komt voort uit 
een veel grotere wens om het 

Levendaal aan te laten sluiten op de 
positieve ontwikkelingen in de stad.
Veel vergelijkbare straten om het Le-
vendaal heen worden opnieuw inge-
richt. Denk aan de Hooigracht, Lange 
gracht en de singels, maar straks ook 
de Hoge Rijndijk, Jan van Houtkade 
en Lammenschansweg. Natuurlijk 
super goed! Maar voor het Levendaal 
bleek niets op stapel te staan.

Als we als bewoners niets doen, dan 
komen we niet op het prioriteiten-
lijstje van de gemeente. 
En dat moet wel, als historische straat 
van de binnenstad. Om die reden 
hebben we begin 2021 met een aantal 
buren de handen ineengeslagen.

Als eerste stap attendeerde de 
gemeente ons op het programma 
‘Samen aan de slag’.
Dat is in elk geval een goede richting 
en dat kunnen we zelf als buren op-
pakken. Bij ‘Samen aan de slag’ kun 
je je straat vergroenen door boomspie-
gels en geveltuintjes te adopteren. En 
je kunt bijvoorbeeld prullenbakken 
adopteren om zwerfvuil te voorko-
men.

Dit voorjaar hebben we een vliegen-
de start gemaakt met uiteindelijk 21 
buren!
Het begon met een oproep voor een 

pilot in de buurtkrant in 2021, met 
onder andere de vrolijke cartoon van 
Hans de Bekker.
 
Vlak voor de zomer kwam wet-
houder Ashley North langs op het 
Levendaal.
Margo Ligtvoet liet zien hoe de am-
bities van wethouder North naadloos 
aansluiten op de wensen van ons als 
buurtbewoners. Het werd een werve-
lende Levendaalse les. 

Dit najaar zijn nog eens 14 buren 
ingestapt om een tuintje te adopte-
ren.
In totaal zijn er nu:
- 50 geveltuintjes, boomspiegels en 
plantvakken 
- 4 geadopteerde prullenbakken (dat 
scheelt al behoorlijk wat zwerfafval)

Ook zijn we parallel van start 
gegaan om de fietsenoverlast aan te 
pakken.
Denk vooral aan de soms (over)volle 
stoepen door verkamering, weesfiet-
sen, fietsen van SSR e.d. Met SSR 
zijn we al een tijdje in gesprek en dat 
werpt de eerste vruchten al af. Heel 
fijn!

In september hebben we bij de 
Commissie Leefbaarheid en Bereik-
baarheid aandacht gevraagd voor 
het Levendaal. 
Tijdens het agendapunt ‘Burger aan 

het woord’ hebben we in vijf minuten 
aangegeven waarom het Levendaal 
ertoe doet voor de stad, dat we als 
buurtbewoners al flink zelf aan de 
slag zijn en dat we hen als commis-
sieleden graag uitnodigen voor een 
bezoek aan onze straat. 
 
Begin oktober zijn 12 leden van de 
Commissie Leefbaarheid en Bereik-
baar op bezoek geweest.
Margo heeft ook hen meegenomen in 
de overeenkomsten tussen de ambities 
van de gemeente en die van ons als 
buurtbewoners. 

Begin november heeft de gemeente-
raad geld beschikbaar gesteld voor 
het vergroenen van vluchtheuvels en 
middenbermen, te beginnen bij het 
Levendaal.
Als er geld over is, wordt dit ook voor 
andere straten ingezet! Onze inzet als 
buurtbewoners is tot nu toe niet voor 
niets… Heel mooi dat dit zo samen-
valt.
Komend jaar verder aan de slag!
Met het onderhouden van de huidige 
tuintjes (vooral met elkaar leren wat 
werkt en wat niet), in het voorjaar fase 
3 met nieuwe tuintjes en prullenbak-
ken, met weesfietsen, het vergroenen 
van de middenbermen en vluchtheu-
vels en hopelijk een vooruitblik voor 
de straat op de lange termijn.

Tot slot… voor de liefhebbers wel-
licht nog een interessant scenario 
voor 2060…
De gracht in ere hersteld. Met de stij-

Links: Christine bij de commissie Leefbaar-
heid en Bereikbaarheid

Midden: Margo aan het woord tijdens het 
bezoek van de commissieleden

Margo toont de wethouder de overeenkomsten.

Update over het Levendaal
Dag beste buren,
In dit artikel lezen jullie iets meer over de groene ontwikke-
lingen op het Levendaal. Yvonne de Roo van het buurtco-
mité vroeg ons om een stukje te schrijven over het proces, 
het resultaat tot nu toe en wat we nog meer willen bereiken. 
Met als achterliggende gedachte dat meer buren mee willen 
doen om de buurt te vergroenen. Dus wie weet, inspireert 
dit!
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Vertier en chagrijn in het Plantsoen
 
Je zal maar in de omgeving van het Plantsoen wonen! Menigeen is jaloers op je. Daar mag 
best iets tegenover staan. Dat doen we met Vereniging Het Plantsoen: we spannen ons in 
om het Plantsoen zo mooi te houden als het is. Met speciale aandacht voor het monumenta-
le karakter van bomen, groen, inrichting en alles wat daarbij komt kijken.

Tegelijkertijd moet er wel genoten worden van het 
Plantsoen: het is geen park met een hek erom waar 
je alleen bij hoge uitzondering naar binnen mag. 

Kortom, levendigheid en vertier horen erbij.
Dat brengt soms ook zorgen met zich mee over beschadi-
ging en overlast. Met andere woorden: chagrijn. Daarover 
hebben we onlangs een gesprek gevoerd met de BOA’s van 
de gemeente Leiden.
Een BOA is een Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar. 
BOA’s zijn in dienst van de gemeente Leiden en ze zijn 
regelmatig lopend of op hun mountainbike te vinden op 
allerlei plekken in de stad. Dus ook in het Plantsoen. Ze 
werken tot elf uur ’s avonds en op zondag tot half tien.
Martin Oppelaar, de coördinator van de BOA’s, en Dion 
Kerstjens, onze eigen wijk-BOA, legden ons uit dat ze er 
vooral zijn voor wat zij noemen ‘de kleine ergernissen’. 
Meestal gaat het dan om een vorm van overlast: teveel 

geluid, verkeerd parkeren, alcohol waar dat verboden is, 
en dergelijke. Ze spreken mensen aan en verzoeken hen - 
soms zachtjes, soms dwingend - de overlast achterwege te 
laten. Voor grote overlast en zeker voor strafbare handelin-
gen, moet de politie worden ingeschakeld.
De BOA’s zijn gebonden aan regels en verordeningen van 
de gemeente Leiden. Zo is open vuur verboden maar tot 
onze spijt is barbecueën wel toegestaan. Dat moet dan 
wel zo gebeuren dat er geen schade aan het groen wordt 
aangebracht. Er mogen dus geen barbecuetoestellen recht-
streeks in het gras worden geplaatst en ze moeten altijd op 
voldoende hoge pootjes staan om te zorgen dat het gras niet 
verschroeit.
Een van onze andere zorgen betreft het zogenaamde slac-
klinen. Daarbij proberen mensen op een strak gespannen 
band al balancerend vooruit te komen. Koorddansen voor 
beginners, zeg maar. Wat is er leuker dan zo’n band tussen 
twee bomen te spannen op een zonnige dag? Wij vroegen 
ons af hoe leuk dat voor de bomen is. De BOA’s legden ons 
uit dat het spannen van zo’n band is toegestaan als deze 
met beschermende middelen rond de boom wordt aange-
bracht en geen schade toebrengt. Zij kijken daarnaar als 
ze het zien of erop gewezen worden. Als de bescherming 
klopt, mag er worden geslacklined.
Als er over een bepaalde plek met regelmaat wordt gemeld 
dat er overlast is, gaan de BOA’s daar vaker kijken. Hun 
verzoek is dan ook om overlast altijd te melden. Dat kan 
eenvoudig met de MijnGemeente-app. Een BOA kan niet 
altijd snel ter plaatse zijn, maar kan op basis van meldingen 
wel voorstellen om bijvoorbeeld een gebied anders in te 
richten of te onderhouden. Voor gevaarlijke situaties bel je 
natuurlijk gewoon 112. Dan is de politie er zo.
 
Anne Hofstede
Gerda van den Berg
Vereniging Het Plantsoen

gende zeespiegel is Leiden tegen die 
tijd een soort Venetië aan de Rijn. Stel 
je voor: een Levendaal met elegant 
laverende fluisterboten - ‘elk nadeel 
heb z’n voordeel’. (Geruststellende 
gedachte dat we als Leiden dus al een 
mooi (latent) waternetwerk hebben.)

Woon je op het Levendaal en wil je 
je ook aansluiten?
Of wil je meer weten voor je eigen 
straat? Neem contact op via 

levendaalgroen@outlook.com. 
Doen!

Veel groeten, namens alle deelnemen-
de buren op het Levendaal en in het 
bijzonder van het kerngroepje Leven-
daal Groen, inclusief Tuincie:

Margo Ligtvoet, Clara van den 
Bosch, Anouk Reinbergen en Chris-
tine Postma 
Tuintjes in de straat (zomer 2022)

Levendaal nog als gracht in 1934, ter hoogte 
van ‘De Dirk’

Bron: Leidsch Dagblad
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Rondgang langs de bomen van het Plantsoen 

‘Het valt niet tegen’
Met een voor zijn Groningse geboortegrond kenmerkend understatement constateert Ben 
Prijt, toezichthouder Groen van de gemeente, dat verreweg de meeste bomen van het Plant-
soen er goed bij staan. Natuurlijk hebben sommige exemplaren speciale aandacht nodig. 
Hierover kregen (bestuurs)leden van de Vereniging Het Plantsoen op 10 augustus in een 
anderhalf uur durende jaarlijkse schouw alle gewenste uitleg. 

Ten tijde van de schouw is het 
warm en kurkdroog. Daarom 
worden in het Plantsoen de 

struiken die niet zo diep wortelen, be-
regend. Bomen kunnen nog makkelijk 
bij het grondwater, al hangen bladeren 
er regelmatig slapjes bij. Dit is ook 
een manier om zich tegen uitdroging 
te beschermen.

Vleugelnoot heeft 
bijzondere aandacht

De eerste stop is bij de reusachtige 
vleugelnoot (Pterocaria fraxinifolia) 
tussen de vijver en de Van Disselbrug, 
enkele jaren geleden de mooiste boom 
van Leiden. Vijftien jaar geleden 
ging het daar niet goed mee en Prijts 
collega Paul Verhoog had zelfs al een 
kapvergunning aangevraagd. Maar 
gelukkig kon de boom toch blijven, 
namelijk door iedere twee jaar de 
kroon eruit te halen en daarmee de 
rest van de boom te ontlasten. Ook 
krijgt de boom regelmatig voeding. 
Wandelaars zullen zich misschien ver-
bazen over de holle voet van de boom, 
maar dat is een typisch kenmerk van 
vleugelnoten.

Dadelpruim: boompje met 
bijzondere herkomst

We passeren de mammoetboom 
(Sequoiadendron giganteum). On-
danks zijn hoogte is het nog maar 
een jonkie. Het is de grootste boom 
ter wereld, maar gelukkig voor de 
bewoners van Plantsoen 81-85 groeit 
hij niet zo snel. In het grotere gras-
veld verderop staat in het midden 
de taxus ‘Jan de Leidenaar’ (Taxus 
baccata L. ‘Lugdunum Batavorum’), 
een door Rinny Kooi ontdekte mutant 
die is aangeplant in het voorjaar 
van 2018. Vlak daarnaast staat een 
sprietig, maar gezond boompje: een 

dadelpruim (Diospyros virginiana). 
Het is een zaailing van een boom die 
oorspronkelijk in onderzoekstuin van 
het Laboratorium voor Experimentele 
Plantensystematiek stond, waar de 
beroemde Leidse hoogleraar Robert 
Hegnauer de leiding over had. 

Zorgen om kastanje en 
ruwe iep

En dan door naar de kastanje voorbij 
de volière. Die is zwak, lijdt onder de 
mineermot en heeft ook nog hout-
worm. Hij is dan ook aangemeld voor 
nader onafhankelijk onderzoek. Ook 
de ruwe iep (Ulmus glabra ‘Exonien-
sis’) is in de wortel en de stam door 
schimmel aangetast. Mochten beide 
bomen moeten verdwijnen, dan houdt 
Groenbeheer bij nieuwe aanplant 
rekening met de klimaatverandering. 
De hoge zwarte den (Pinus nigra) 
doet het daarentegen weer prachtig. 
Dat geldt ook voor de Beatrixlinde 
en de gigantische plataan (Platanus 
hispanica). De plataan is typisch een 
boom die zichzelf beschermt tegen 
felle zon door de donkere bast te laten 
vallen, zodat er een zonwerende witte 
kleur tevoorschijn komt. 

Moerascypres en 
watercypres kunnen goed 
tegen warmte
Het jonge rode beukje naast de pla-
taan, is goed aangeslagen. Ook beu-
ken proberen zich zo goed mogelijk 
tegen felle zon te beschermen, want 
met hun dunne bast kunnen ze daar 
slecht tegen. Sommige doen dat door 
hun takken naar beneden te laten han-
gen, waardoor de stam in de schaduw 
staat. Verder terug naar de brug zien 
we aan de waterkant een aantal moe-
rascypressen (Taxodium distichum). 
Die kunnen weer heel goed tegen 

warmte, net als voor de watercypres 
(Metasequoia glyptostroboides) iets 
verderop. Vervolgens valt ons oog 
op een zeer scheefstaande lijsterbes 
(Sorbus). Het is een fraai exemplaar, 
dat voorlopig gelukkig echt niet lijkt 
om te vallen. Ernaast staat een no-
tenboom (Juglans), waar al duidelijk 
vruchten aan hangen.

Liguster: massa’s insecten

Even verderop komt ons de lekkere 
geur van liguster (ligustrum vulgare 
‘Atrovirens’) tegemoet. De bloemen 
ervan trekken massa’s insecten, voor-
al bijen, aan (dus thuis pas snoeien als 
hij is uitgebloeid!). In de hoek verder-
op staat een enorme kastanje waar een 
tak uit is gevallen. Daar gaat Groen-
beheer eens goed naar kijken, want 
hij lijkt niet sterk genoeg om zichzelf 
te herstellen. Op de punt van de oever 
staat daarentegen weer een prachtige 
els (Alnus spaethii), die zich ondanks 
de stijgende temperatuur toch senang 
blijkt te voelen.

Tot slot gaan we nog even op bezoek 
bij kabouter Elmer in de enorme 
plataan, waar hij inmiddels zelfs 
beschikt over een fietsenstalling; voor 
de bezoekers van het Plantsoen ook 
geen gek idee! 

Alle bomen van 
Het Plantsoen op 
openbomenkaart.org
Mede dankzij de hulp van onze be-
stuursleden Helmke Berends en Gerda 
van den Berg zijn alle bomen van het 
Plantsoen in kaart gebracht. Ze zijn te 
vinden op https://openbomenkaart.
org/. Als je de website opent en een 
stukje naar beneden scrollt, vind je 
daar een foto van het Plantsoen. Klik 
erop en je wacht een verrassing: een 
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interactieve kaart waar je op je pc of 
mobiel alle bomen aantreft. Ze zijn 
aangegeven met gekleurde rond-
jes met de naam van de boom erin. 
Andere foto’s linken door naar enkele 
parken in Leiden en omgeving. Als 
je op de homepage klikt op ‘Zie ook 
kaarten voor hele gemeenten’ dan zie 
je de steden die hun bomen inmiddels 
hebben geregistreerd. De informatie 
komt van Wikipedia, beeldmate-

riaal uit Wikimedia Commons en 
kaarten uit OpenStreetMap. Steeds 
meer gemeenten publiceren daar hun 
bomenbestand als open data. Alleen 
zijn de meeste nog niet zover dat er 
ook namen, laat staan meer informa-
tie bij staat. Daar heb je een groepje 
enthousiaste vrijwilligers voor nodig, 
zoals degenen die in Leiden aan de 
slag zijn gegaan. Hun namen staan in 
het colofon, dat je rechtsboven kunt 

aanklikken. Daar vind je ook een icon 
‘index en tellingen’, waar je - naast de 
wetenschappelijke en de Nederland-
se naam - meer informatie aantreft. 
Probeer maar; echt leuk en interessant 
speelgoed! En iedere bomenliefheb-
ber kan meedoen aan dit prachtige 
initiatief.

Siebrand van der Ploeg

Eefjes Singelpark
De grote inspiratiebron om Eefjes Singelpark 
te schrijven is de 6-jarige dochter van de 
schrijfster. Zij wordt vrienden met bomen en 
voert daarover bijzondere gesprekken met 
onder andere haar vader. 

Het startpunt van het boek is dan ook een wandeling 
door het Leidse Singelpark van de schrijfster met 
haar dochter en vriend geweest. Net als alle Neder-

landers gingen zij de eerste lockdown tijdens de coronacri-
sis meer wandelen in de natuur. 

Als theatermaker, wat de schrijfster ook is, is er altijd een 
drang om verhalen te maken en te vertellen. Deze keer in 
de vorm van een familiewandelboek. De illustratrice hoef-
de niet lang na te denken over deelname aan het schrijfpro-
ject: haar passie voor de natuur en het buitenleven maakte 
dat ze Eefjes Singelpark al snel omarmde. 

De motivatie om het boek ook daadwerkelijk uit te bren-
gen, is geweest om kinderen weer meer in aanraking te 
laten komen met de natuur. Bomen zijn, wat de makers van 
Eefjes Singelpark betreft, een mooi aanknopingspunt om 
dit voor elkaar te krijgen: ze zijn makkelijk te personifice-
ren en spreken tot de verbeelding. Kinderen klimmen niet 
voor niets graag in bomen, alleen veel kinderen kennen ze 
niet. Bomen lijken te zijn vervallen tot een soort klimrek-
ken. Maar wat is mooier om ook even onder zo’n boom te 
gaan liggen en door de bladeren naar de lucht te turen? Of 
om je te verwonderen over hoe kronkelig en dik de bast 
van zo’n boom is? Vaardigheden die voor de schrijfster in 
ieder geval behoorlijk stoffig waren geworden in de loop 
van het ouder worden. 

Tijdens de coronacrisis is van het Singelpark in Leiden 
dankbaar gebruik gemaakt, zeker ook door gezinnen. De 
speelfaciliteiten voor kinderen in de afzonderlijke parken 
maakt het aantrekkelijk deze wandeling met het gezin te 
maken. Het Singelpark is hierdoor in Leiden dus enorm 
op de kaart gezet en dat was voor de makers van Eefjes 
Singelpark de uiteindelijke aanleiding om het boek ook 
daadwerkelijk te willen uitgeven. Met het boek willen ze 

deze gezinnen die al die tijd al blij gebruik hebben gemaakt 
van het Singelpark, een nieuwe invalshoek voor de wan-
deling meegeven. En daarmee willen ze de bewoners van 
het park, de bomen dus, meer onder de aandacht brengen. 
Zíj ́zijn het immers die het park zo fijn maken. En zíj ́zijn 
degenen die wij ook enorm nodig hebben. Dat mensen de 
natuur voor lief nemen, wordt na een zonnige dag helaas 
weer enorm duidelijk door het vele zwerfvuil dat in de 
parken van het Singelpark ligt.

Dit aspect, bewustwording van en educatie over de natuur, 
is iets wat de schrijfster en tekenares bindt. Leren verwon-
deren en kennis doorgeven is iets wat zij in hun dagelijkse 
werkzaamheden ook doen: de een als docent Nederlands 
en drama, de ander als buitensportspecialist. 

Kortom, Eefjes Singelpark is meer dan 14 verhalen over 
een meisje dat met haar vader gaat wandelen door een 
park; het gaat over verwonderen en herkennen van de na-
tuur. Rinny Kooi, de botanisch curator van het park, heeft 
Kursjens en Sebregts geholpen en het is een bijzonder, door 
Bert Rigters, vormgegeven boekje geworden. Het Hugo 
de Vries Fonds en de Gemeente Leiden hebben dit boekje 
financieel mede mogelijk gemaakt.
  
Eefjes Singelpark - Germaine Kurstjens en Judith Sre-
bregts; ISBN 978-90-832189-3-9; verkoopprijs € 16,50.
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Verslag buurtfeest
Na twee jaar geen buurtfeest, konden Buurtcomité De Hoogstewoerd, studentenvereni-

ging SSR en vereniging Het Plantsoen de handen eindelijk weer in elkaar slaan om het buurt-
feest “Elkaar ontmoeten” te organiseren in ons prachtige Plantsoen. 

Op zondag 12 juni is het dan zover: kraampjes wor-
den ingericht, tafels en bankjes neergezet, spring-
kussen opgeblazen, kinderprogramma startklaar 

gemaakt en de happen en drankjes klaargezet. Het Buurt-
feest kan beginnen.
Veel buurtbewoners, jong en oud, weten het buurtfeest op 
deze zonnige dag te vinden en dat levert een heel gezellig 
samenzijn op. Mooi om op deze manier elkaar te ontmoe-
ten en met je buren in contact te komen. Er worden nieuwe 
contacten gelegd en oude contacten vernieuwd. Het prach-
tige weer en de muzikale bijdrage van Aisling maakt het 
plaatje compleet.

We danken iedereen die belangeloos hun bijdrage heeft 
geleverd om dit buurtfeest weer tot een groot succes te 
maken.
In het bijzonder willen wij Fonds 1818 en Gemeente Leiden 
bedanken voor hun financiële bijdrage om zo dit wijkiniti-
atief te kunnen verwezenlijken. Ook de samenwerking met 
vereniging Het Plantsoen en studentenvereniging SSR was 
weer bijzonder prettig. 
We kijken terug op een zeer geslaagd buurtfeest en daar 
zijn de foto’s op deze pagina getuige van. We verheugen 
ons nu al op het volgende buurtfeest.
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Samen een betere buurt maken
Interview met Tess Barning - Activiteitencoördinator Buurthuizen Incluzio
door Frederike Fennema

Een samenleving waarin iedereen meetelt en van betekenis is. Samen een betere buurt 
maken. Dat is waar welzijnsorganisatie Incluzio voor staat. Twee jaar geleden startte Incluzio, 
onderdeel van de Facillicom Group, met de welzijnsopdracht Samen Meedoen. Nu zijn ze 
met hun buurthuizen een herkenbare ontmoetingsplek in de meeste Leidse wijken. 

We gingen op bezoek bij Tess 
Barning, activiteitencoördi-
nator bij Incluzio, om meer 

te weten te komen over haar plannen 
om de activiteiten van de buurthuizen 
verder te ontwikkelen. We ontmoeten 
elkaar in Huis van de Buurt de Kooi 
aan de Driftstraat. 

Tess maakte deze zomer de overstap 
van de thuiszorg naar Incluzio. Ze 
vindt het belangrijk dat bezoekers 
zich thuis voelen, gezien en gemist 
worden. Deze behoefte aan persoon-
lijke aandacht neemt ze mee uit haar 
vorige baan waarin het vaak ‘rennen’ 
was en ze hier naar haar beleving in 
tekortschoot. Met haar liefde voor 
organiseren ziet ze kansen om het so-
ciale netwerk in de buurt te versterken 
en wil ze dat de Huizen van de Buurt 
het bruisend hart van de wijk worden. 
Tess legt uit dat deze buurthuizen, 

naast hun functie als ontmoetingsplek, 
het centrale punt vormen van waaruit 
een wijkgericht welzijnsaanbod wordt 
geboden met onder andere mantel-
zorgondersteuning, dagbesteding, 
vrijwilligersondersteuning en vitali-
teitsbevordering. 
En binnenkort gaan deze Huizen 
van de Buurt, in opdracht van de 
gemeente Leiden, het aanbod verder 
uitbreiden. Incluzio gaat namelijk ook 
daginvulling bieden voor mensen met 
beginnende dementie, een lichame-
lijke of licht verstandelijke beperking 
of psychiatrische indicatie. Waar deze  
doelgroepen eerder voor hun dag-
besteding naar de reguliere zorgin-
stellingen gingen, worden ze per 1 
december 2022 hartelijk ontvangen in 
een van de zeven Leidse Huizen in de 
buurt. Een oplossing met een finan- 
ciële drive vanuit de gemeente wel-
licht, maar ook één waaruit de visie 

van Incluzio doorklinkt om zelfregie 
en minder afhankelijkheid van pro-
fessionals, meer steun uit de gemeen-
schap en netwerken te bevorderen. 
Daarnaast hoopt Incluzio stigmatise-
ring te verminderen door de dagbe-
steding voor de nieuwe doelgroepen 
te integreren met het reguliere aanbod 
voor buurtbewoners.
De activiteiten van de Huizen van de 
Buurt worden gerund door een team 
van professionals samen met een 
grote groep vrijwilligers. Hoe bereid 
je deze teams voor op de uitbreiding 
van de genoemde doelgroepen? Tess 
legt uit dat er onder andere trainin-
gen worden gegeven in het omgaan 
met psychische ziekten en over het 
herkennen van vroegtijdige demen-
tie. Daarnaast gaan de buurthuizen 
nauw samen werken met de Sociaal 
wijkteams (SWT), zorgorganisaties en 
mantelzorgers. Naast het bieden van 
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een zinvolle dagbesteding kunnen ze 
namelijk ook een signaalfunctie heb-
ben naar familie en zorgverleners. 
En wat gaan ze dan aanbieden? Tess 
geeft aan dat de buurthuizen vanaf 
1 december 2022 elke werkdag van 
10:00 tot 16:00 uur een dagbestedings-
aanbod hebben. Uiteraard blijft het 
een ontmoetingsplek voor de buurt. 
Daarnaast zal er een aanbod zijn van 
bijvoorbeeld creatieve activiteiten 
als schilderen, computertraining, 
ontspanningsactiviteiten, tuinieren, 
een inlooplunch door en voor be-
zoekers, sportactiviteiten, etc. Het 
aanbod wordt vooral gevormd naar de 
behoefte van de bezoekers. En Tess is 

ook op zoek naar meer vrijwilligers, 
kunstenaars bijvoorbeeld, die eens 
een workshop willen geven.  

Tess nodigde ons uit om op dinsdag-
middag naar het Huis van de Buurt 
in de Morschwijk te komen. Elke 
week wordt daar een driegangen-
maaltijd bereid voor een grote groep 
buurtgenoten. Kok Bart Ouwerk (83 
jaar) kookt al 6 jaar wekelijks voor 
dit Huis in de Buurt, en om de week 
voor Tam Tam in de Kooij.  Hij stond 
jarenlang in de keukens van Van der 
Valk en runde later de keuken van een 
campingrestaurant, en dat zie je: in 
de keuken loopt alles gesmeerd. Dat 

kan ook omdat hij hulp heeft van twee 
trouwe vrijwilligers. Bart bedenkt de 
maaltijd en doet de inkopen, terwijl 
zij de piepers schillen en de spruiten 
wassen. En met plezier: dat straalt 
er vanaf. Rond half vijf stromen de 
gasten binnen en vult de mooi gedekte 
tafel zich met een vaste club buurt-
genoten. Het is duidelijk dat ze niet 
alleen voor de maaltijd komen, maar 
zeker ook voor de gezelligheid. 

Meer weten over de activiteiten van 
de Huizen in de Buurt? Kijk dan eens 
op hun website www.incluzioleiden.
nl/wat-we-doen/daginvulling

Aans, aas
Er doet zich een merkwaardig verschijnsel voor in het Leids. We laten soms woorden of stuk-
ken van een woord weg of voegen er juist een lettertje aan toe. Of we halen de lidwoorden 
door elkaar. Of we verwarren het een en ander in de woordsoorten. Zo zeggen we niet apart 
maar ampart, met een m erin. En datzelfde zien we bij fambriek in plaats van fabriek. Overi-
gens: in Leiden ga je niet naar de fambriek, maar naar ‘t fambriek. 

Een ander lidwoord dus. Dat is 
niet typisch Leids, dat gebruik 
van ‘t fabriek. Het grote 40-de-

lige Woordenboek der Nederlandsche 
Taal vermeldt dat fabriek eigenlijk een 
vrouwelijk zelfstandig naamwoord is, 
maar dat het “gewestelijk, vooral in 
de volkstaal” meestal onzijdig is. De 
volkstaalschrijfster M. Scharten-An-
tink heeft het in haar boek ‘Sprotje’ 
uit 1909 over: “Op ’t fabriek verdien-
de ze dadelijk veertien (stuivers) en 
je klom gauw op”. (Ik kan u vanuit de 
grond van mijn hart aanbevelen deze 
roman te lezen en ook de vervolgen 
‘Sprotje heeft een dienst’(1911) en 
‘Sprotje’s verdere leven’(1910): u 
houdt uw ogen niet droog. Ik heb zel-
den zoveel leed bij elkaar gezien.)

Nu twee voorbeelden van weglating. 
Een echte Leienaar zegt niet ik ga 
naar mijn werk, maar ik ga naarr 
werrek. Mijn verdwijnt. Waarom dat 
gebeurt is niet erg duidelijk: de taal-
gebruiker heeft nu eenmaal de neiging 
om met de taal te jongleren. Vaak is 
dat om het uitspreken van een woord 
wat gemakkelijker te maken. In het 
Nederlands kennen we bijvoorbeeld 
heel wat woorden die met sp begin-

nen: spiegel, spatlap, sport, spugen 
enz. In Van Dale (1999) nemen de 
sp-woorden bijna 54 bladzijden in 
beslag, van spa tot spuwsel. Omdat 
we zo gewend zijn aan die sp maken 
we van woorden die met ps- beginnen 
ook sp-woorden. Zo wordt psychiater 
vervormd tot spychiater en pseudo-
niem tot speudoniem. Misschien is 
dat verdwijnen van mijn ook wel aan 
gemakzucht te wijten.

Een voor mij helemáál onverklaarba-
re verkorting van een woord is aans 
voor aanstonds. Van de 9 letters zijn 
er maar 4 blijven staan en sommige 
Leienaars verzekeren mij dat zij nog 
verder gaan met dat weglaten. Ze zeg-
gen niet aans maar aas: ik kom aas, 
ik kom zometeen. En dan gebeurt er 
ook nog iets prachtigs, maar moeilijk 
te begrijpen, met de betekenis. Stel, 
iemand vraagt u: ‘ga je vanavond nog 
naar de kroeg?’ En u vindt dat een 
vrijwel onbegrijpelijke vraag: natuur-
lijk gaat u vanavond naar het café, 
dat doet u toch elke avond? In het 
standaardnederlands zou u antwoor-
den: ‘ja, natuurlijk’ of ‘dat spreekt 
voor zichzelf’. Maar in Leiden kan je 
als reactie horen: aans niet (aas niet) 

en ook dat betekent: ‘ja, wat dacht je 
dan?’.
Eigenlijk zeg je dus ‘aanstonds niet’, 
maar je bedoelt: ‘vanzelfsprekend’. 
Die betekenisovergang vind ik boei-
end, maar ik kan hem met de beste 
wil van de wereld niet verklaren. 
Aanstonds is ontstaan uit de verbin-
ding aan stonden, dus ‘in de nabijheid 
van deze stonde, van dit ogenblik’. 
Heel gauw dus. Maar dat brengt me 
nog niet veel verder. Of moeten we 
uitgaan van: aanstonds, niet? = ‘ik ga 
meteen, is ’t niet?’
In Leiden heerst soms een grote 
verwarring binnen de woordsoorten. 
Dat blijkt duidelijk in het volgende 
verhaaltje van een Leidse vrouw. Zij 
stond als klein kind bij de slager keu-
rig op haar beurt te wachten. Maar, 
wat gebeurt er? Je bent klein, je wordt 
over het hoofd gezien en de volwasse-
nen kruipen de een na de ander voor. 
Ze werd het zat en liet dat luidkeels 
weten. ‘En nou is ’t genoeg. Ik ben 
aan de beurt.’ En wat was de reactie 
van het winkelmeisje? ‘Mè, wat is err 
met zijn dan?’. Zijn in plaats van haar.
Mooi, hè?

Hans Heestermans
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Veerplein en omgeving 
feestelijk opgeleverd
Het Singelpark is weer een stukje mooier en groener. De 
werkzaamheden om het Veerplein en de Plantage tot een 
volwaardig onderdeel van het Singelpark te maken, zijn klaar. 
Op donderdag 6 oktober vond de feestelijke oplevering van 
het opnieuw ingerichte en vergroende pleintje en omgeving 
plaats.

De omgeving rond de Plantage, de Veerstraat en heet 
Veerplein was een grotendeels versteend stukje 
Leiden. Singelparkwandelaars die aankwamen bij 

de Plantage wisten daardoor vaak niet hoe de Singelpar-
kroute verder liep. Dit is nu opgelost.

De Plantagelaan heeft ter hoogte van de 
voetgangersoversteekplaats een groene 
middenberm gekregen. Tevens is de over-
steekplaats een stuk verschoven zodat 
het aansluit op het voetpad. Het Veer-
plein heeft de uitstraling van een tuin 
gekregen inclusief gezellig gekleurde 
stoeltjes. 

Bij het opnieuw inrichten van dit deel 
van het Singelpark is veel materiaal her-
gebruikt. Zo zijn de gele gebakken klinkers 
uit het plein zoveel mogelijk teruggelegd. 
Langs de kade bij de Nieuwe Rijn is een 
bankje geplaatst dat de DZB heeft gemaakt 
van de bomen die bij de nieuwe inrichting van 
het Blekerspark weg moesten. 

Op 6 oktober werd de oplevering van het gehele gebied 
feestelijk gevierd met buurtbewoners, de Vrienden van het 
Singelpark, aannemer Jos Scholman en andere betrokke-
nen. Wethouder Ashley North liet weten blij te zijn met de 
samenwerking met al deze partijen. De uiteindelijke inrich-
ting is gebaseerd op het eigen groenplan van de buurtbewo-
ners. En nu het werk klaar is, gaan zij volgend jaar samen 

met de Vrienden van het Singelpark 
actief een rol spelen in het onderhoud 
en beheer van de nieuwe tuin op het 

Veerplein. 

Onze buurt is zeker een stukje 
mooier geworden met het 
vernieuwde Veerplein mede 
namens de inzet van buurt-
bewoners die de gehele dag 
samen met de Vrienden van 
het Singelpark plantjes hebben 
staan poten. Wil jij ook je 

‘plantje’ (steentje) bijdragen? 
Geef je op via 

secretaris@het hoogstewoerd.nl
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Beste buurtgenoten,
Sinds september zijn mijn collega’s en ik ingehamerd als het nieuwe SSR bestuur van het jaar 
2022-2023. Wij hebben al met veel buurtgenoten kennis mogen maken tijdens de buurtbar-
becue, het buurtfeest in het Plantsoen en binnenkort natuurlijk de jaarvergadering en aan-
sluitende Wine and Dine op SSR! 

Vanuit mijn functie als Praeses Vereniging neem ik 
dit jaar plaats in het buurtcomité en ben ik verant-
woordelijk voor de notulen. Mijn naam is Jasper 

Jansen en ik ben 22 jaar oud. Ik ben in 2018 in Leiden Na-
tuurkunde en Sterrenkunde komen studeren en heb nu een 
jaartje pauze genomen van mijn master om een bestuurs-
jaar bij SSR te doen. Ik heb lang met 15 huisgenoten op de 
Rijn en Schiekade gewoond, maar ben nu verhuisd naar de 
wat rustigere Maredijk.
Ik kom oorspronkelijk uit Prinsenbeek, een dorpje in 
Brabant. Voor mij was verhuizen naar Leiden, ‘de grote 
stad’, best een behoorlijke stap. Echter, ik ben er snel achter 
gekomen dat Leiden eigenlijk voelt als een groot dorp. 
Leiden is een verbonden stad met gezellige inwoners die 
elkaar kennen en veel onderling organiseren.
Dit laatste zie ik duidelijk terug wanneer ik als Praeses 
in contact ben met de gemeente, buurtgenoten en andere 
studentenverenigingen. Er wordt veel georganiseerd en 

ik geniet daar heel erg van! Als Praeses Vereniging ben 
ik verantwoordelijk voor het aansturen van mijn bestuur, 
onderhoud ik de externe contacten en ben ik het gezicht 
van mijn vereniging. U zult mij dan ook vaak met lach op 
het gezicht tegenkomen, want zo geldt de regel op onze 
vereniging: ‘Op SSR is het áltijd leuk!’.

Mocht u SSR met eigen ogen willen zien, dan bent u altijd 
welkom voor een kopje koffie of een rondleiding door het 
pand. Als er vragen of klachten zijn, dan hoor ik dat graag. 
U kunt mij bereiken op 071-5120900 of op
 praeses@ssr-leiden.nl.
Ik wens u veel plezier toe met het lezen van deze mooie 
buurtkrant!

Namens het 118e bestuur der SSR-Leiden,
Jasper Jansen
h.t. Praeses Vereniging

Bibliotheekkastjes in de buurt
Onlangs is op het Veerpleintje namens het buurtcomité een vierde bibliotheekkastje ge-
plaatst.  Op de volgende plekken staat in onze buurt een bibliotheekkastje. Hebben we er 
een gemist?  Geef het even door aan redactie@hethoogstewoerd.nl.

Hogewoerd thv157 Plantage Veerplein PlantsoenGerestraat Lambertushof
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#VVDW: Tegels van de Jamin
Tijdens de restauratie van de gevel van Hogewoerd 18 
werden bijzondere tegeltjes met verschillende figuren beter 
zichtbaar. Ze laten dieren, sprookjesvoorstellingen, oosterse 
motieven en bootjes zien. Deze tegels komen net als de ge-
vel uit circa 1905 en sluiten mooi aan bij de oorspronkelijke 
functie van het pand als Jamin-snoepwinkel. 

De tegels zitten in een baan 
boven de winkelpui en onder 
de gootlijst. Het zijn zoge-

noemde metseltegels die tegen weer 
en wind kunnen en met specie op de 
gevel zijn vastgemaakt. 

Afwerking gevel

De gevel bestaat verder uit hardstenen 
ornamenten en twee kleuren gegla-
zuurde stenen (zogenaamde verblend-
stenen). Bijzonder zijn ook de ijzeren 
consoles in de vorm van leeuwen 
die de erker op de eerste verdieping 
ondersteunen. De gevel vertoont 
kenmerken van de jugendstil en is 
ontworpen door de bekende Leidse 
architect W. C. Mulder, over wie on-
langs een interessant boek verscheen. 

Cloisonnétegels 

De eenvoudigste tegels van Hoge-
woerd 18 hebben geen voorstelling, 
maar zijn wel voorzien van kristalgla-
zuur, een techniek waarbij de tegels 
geen egale kleur kregen maar een 
metalige glans in verschillende kleu-
ren. De meest bijzondere tegels van 
het pand zijn versierd met motieven 
en gemaakt in een speciale techniek: 
het zogenaamde cloisonné. De tegels 
hebben verschillende kleurvlakken, 
van elkaar gescheiden door opstaande 
kleirandjes. Ze voorkwam men dat de 
verschillende kleuren glazuur in el-

kaar overliepen en kregen de tegels 
een mooi reliëf. De tegels van Hoge-
woerd 18 zijn waarschijnlijk gemaakt 
door aardewerkfabriek de Porceleyne 
Fles uit Delft. Volgens de literatuur 
fabriceerde die dergelijke tegels tus-
sen 1907 en 1977. Wel opmerkelijk, 
want het ontwerp van Hogewoerd 18 
dateert al uit 1905 en Jamin zat er in 
ieder geval al in 1906. Dan zou het 
hier dus gaan om vroege voorbeelden 
van dit type tegels.

Tegels als snoepjes

Niet voor niets liet Mulder op de 
tegels dieren, sprookjesvoorstellin-
gen, oosterse motieven en bootjes 
verbeelden. Dat soort voorstellingen 
spreekt kinderen aan; een belangrijke 
doelgroep van de snoepwinkel. We 
zien onder andere een vlinder, libelle, 
zwaan, konijn, vis en een haan. 

Ook staat op een van de tegels een 
gelaarsde kat. Door de glazuurlaag en 
de voorstellingen lijken de tegels zelf 
haast wel snoepjes die tegen de gevel 
zijn geplakt. Een vergelijking met het 

snoephuis uit Hans en Grietje is snel 
gemaakt.

W. C. Mulder

Architect W. C. Mulder ontwierp de 
gevel in 1905 met een centrale entree 
en etalages aan de zijkanten. Bij een 
herinrichting van de winkel in 1946 
werd de entree naar de linker zijkant 
verplaatst, zoals ook nu nog het geval 
is. Helaas is het toen aangebrach-

Deel van de tegels op de gevel van Hogewoerd 18, met rechtsboven de Gelaarsde kat. Foto: MoNed 
Bureau voor bouwhistorie.

Hogewoerd 18. Foto: MoNed Bureau voor 
Bouwhistorie

Deel van de tegels op de gevel van Hogewoerd 
18. Foto: Erfgoed Leiden en Omstreken.



29

te winkelinterieur verdwenen. De 
indeling van de winkelpui én de tegels 
bleven wel behouden. De winkelpui 
en de bijzondere historische ornamen-
ten van de gevel daarboven worden nu 
opgeknapt met behulp van de Subsi-
dieregeling Historisch Stadsbeeld. 

Jamin

Mulder ontwierp de gevel in opdracht 
van de bekende firma Jamin die er een 
winkel in zoetwaren huisvestte. Dit 
snoepbedrijf werd eind 19de-eeuw op-
gericht door Cornelis Jamin. Het bleef 
tot 1985 in handen van de familie. 

Die verzorgde niet alleen de verkoop 
van zoetwaren, maar produceerde ze 
zelf ook. Het bedrijf groeide snel en 
runde in de jaren 50 en 60 meer dan 
600 winkels. Met de opkomst van 
de supermarkten in de jaren 70 ging 

het minder met het bedrijf, omdat 
het lastig bleek met supermarkten te 
concurreren. In 1985 ging het bedrijf 
failliet. Het bedrijf is sindsdien een 
aantal keren overgenomen, maar 
bestaat nog steeds. 

Subisideregeling Historisch 
Stadsbeeld

Voor herstel van historische win-
kelpuien en reclamevoering stelt de 
gemeente Leiden subsidie beschikbaar 
https://www.erfgoedleiden.nl/
bouwen/is-subsidie-mogelijk/
winkelpuiherstel. 
Voor informatie kunt u contact opne-
men met Cas Nagtzaam: 
c.nagtzaam@erfgoedleiden.nl

Vondst van de Week

Vondst van de week (#VVDW) is een 
rubriek van de erfgoedexperts van 
Erfgoed Leiden en Omstreken. Zij 
doen daarin verslag van opmerkelijke 
vondsten en ervaringen. Via deze site, 
twitter en facebook houden zij u op de 
hoogte.

Cas Nagtzaam
8 september 2022

 De tegels met voorstellingen zijn gemaakt in 
de cloisonnétechniek: de verschillende kleur-
vlakken worden van elkaar gescheiden door 
opstaande kleirandjes.

 Ontwerptekening van architect W.C. Mulder 
van Hogewoerd 18.

De dierenbescherming 
zoekt collectanten
Elk jaar hebben tienduizenden dieren in Nederland hulp 
nodig. Ze zijn verwaarloosd, mishandeld, gedumpt of 
gewond. De Dierenbescherming zet zich in om deze 
dieren op te vangen en te beschermen.
En wist u dat de Dierenbescherming 15 jaar geleden het 
Beter Leven Keurmerk (1,2 of 3 sterren) heeft opge-
richt? Dit keurmerk speelt een steeds grotere rol bij 
toezicht op en advies voor de veehouderij en de totale 
verwerkingsketen van vlees, eieren en zuivelproducten. 
Dierenwelzijn is en blijft ook daar van groot belang.

Tijdens de jaarlijkse collecteweek van de Dierenbe-
scherming (ieder jaar de week rond 4 oktober, Wereld-
dierendag) zetten collectanten zich in om geld op te 
halen. 

Wilt u de dierenbescherming steunen als collectant (dit 
kan huis aan huis met een collectebus, maar ook d.m.v. 
digitale collecte)?

Zo ja, dan kunt u informatie inwinnen bij:

Annemarie de Vries-Termijtelen, 
Plantsoen 11a, 06 52044607,
annemarietermijtelen@gmail.com,
of ga naar: dierenbescherming.nl/collecte.
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De Stichting Diogenes en de Hogewoerd
‘Gaan jullie soms door totdat de hele Hogewoerd van Diogenes is?’ Dat is een grapje dat 
de laatste tijd af en toe wordt gemaakt. De aanleiding is dat onze stichting deze zomer het 
pand Hogewoerd 132 heeft gekocht om te restaureren en te verduurzamen. In het verleden 
zijn we al eigenaar geworden van Hogewoerd 30 en 32 (met de achterliggende woningen 
Watersteeg 1 en 3), Hogewoerd 59-61A en Hogewoerd 63.

Het is toeval dat Diogenes zo 
goed vertegenwoordigd is 
aan de Hogewoerd, maar 

heel raar is het nou ook weer niet: de 
Hogewoerd is natuurlijk een mooie 
historische straat met veel bijzondere 
panden.

Naar aanleiding van onze nieuwe 
aankoop leek het me goed om voor 
de lezers van Het Hoogste Woerd iets 
over Diogenes te vertellen.

De Lokhorststraat, de 
Hogewoerd en andere 
projecten
Diogenes is opgericht in 1973. In die 
tijd was de Leidse binnenstad voor 
een deel nog sterk verpauperd. Steeds 
meer historische panden dreigden 
verder in verval te raken en zelfs te 
worden gesloopt. 
Een aantal betrokken Leidenaren wil-
den het tij keren en de woonfunctie 
van de binnenstad helpen herstellen. 
Ze richtten de Stichting Diogenes 
Leiden op, genoemd naar een Griekse 
wijsgeer. De eerste actie van Dioge-
nes was de aankoop en restauratie van 

Lokhorststraat 18-22. Dat 
waren drie verval-

len pakhuizen 
die op de 

monumentenlijst stonden, maar waar-
van de gemeente eerder had gezegd 
dat sloop de enige reële mogelijkheid 
was. Toch lukte het om ze te restau-
reren.
Het tweede project was aan de 
Hogewoerd. De gemeente had in het 
verleden Hogewoerd 24 tot en met 32 
gekocht voor een grote verkeersdoor-
braak: de ‘cityring’. De panden 24, 
26 en 28 werden inderdaad gesloopt, 
maar 30 en 32 stonden nog overeind. 
Toen ze niet nodig bleken te zijn voor 
de cityring, kon Diogenes ze kopen en 
herstellen. De ene zijmuur van Hoge-
woerd 30, oorspronkelijk een binnen-
muur aan de kant van het gesloopte 
nummer 28, werd veranderd in een 
buitenmuur. Het is nog steeds een in 
het oog springend punt in de stad. De 
achterhuizen van Hogewoerd 30 en 
32, die grensden aan het water van de 
Nieuwe Rijn, werden afzonderlijke 
woningen: Watersteeg 1 en 3.

In de jaren daarna kon Diogenes nog 
meer vervallen monumenten restau-
reren. Voorbeelden daarvan zijn de 
Latijnse School en het Mierennest-
hofje. In de jaren 70 en 80 van de 
vorige eeuw kon vaak gebruik worden 
gemaakt van subsidieregelingen van 
de verschillende overheidsinstanties. 
Die regelingen werden daarna voor 
niet-particulieren veel minder gunstig, 

De sloop van Hogewoerd 28 in 1967, met rechts Hogewoerd 30 Hogewoerd 30 in 2012

Hogewoerd 
59-63 in 2022
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waardoor Diogenes lange tijd geen 
restauraties meer kon uitvoeren. 

Het complex Hogewoerd 
59-63

Dankzij de opgespaarde huuropbreng-
sten en zorgvuldig beleid kon in 2014 
toch weer iets worden gekocht: de 
voormalige wijnkoperij Hogewoerd 
59-61 en het daarnaast liggende 
‘Piet Paaltjenshuis’ Hogewoerd 63. 
De verkopers waren de erfgenamen 
van de wijnkoopster Mieke Maat. Ze 
waren blij dat het complex, dat 140 
jaar in het bezit van de familie was 
geweest, weer een goede bestemming 
kreeg. In de jaren daarna hebben we 
met veel inzet de wijnkoperij kunnen 
verbouwen tot drie unieke woningen. 
Daarna volgde een minstens zo grote 
uitdaging: de restauratie van het 
buurhuis dat bijna op instorten stond. 
Veel lezers van deze wijkkrant zullen 
het allemaal van buitenaf hebben 
gevolgd. We kregen veel enthousiaste 
reacties toen geïnteresseerden tijdens 

de Open Monumentendagen in 2015, 
2017 en 2019 de ontwikkelingen ook 
van binnen konden bekijken.

Hogewoerd 132

En nu dus weer een nieuw project. 
Mevrouw Thea Hartwijk en haar 
zoons gunden Hogewoerd 132, dat 50 
jaar in familiebezit was geweest, voor 
een redelijke prijs aan Diogenes. De 
doelstellingen en het werk van Dioge-
nes spraken hun erg aan. We hebben 
beloofd er iets moois van te maken. 
Onze architect Marcel van Dijk is 
bezig met een restauratieplan en we 
hopen in de loop van 2023 te kunnen 
starten met de daadwerkelijke verbou-
wing. Als het even kan willen we het 
pand tijdens de Open Monumenten-
dagen in september openstellen voor 
bezoek door wijkbewoners en andere 
belangstellenden.

Tot slot

Op onze website https://www.dioge-

nes-leiden.nl/ kunt u nog veel meer le-
zen over Diogenes en onze projecten. 
Daar staat ook hoe u contact met ons 
kunt opnemen (ook om u in te schrij-
ven als belangstellende voor het huren 
van een woning van Diogenes), en hoe 
u zich kunt aanmelden voor ontvangst 
van de periodieke nieuwsbrief. We 

houden u graag op de hoogte.

Laurens Beijen
voorzitter Stichting 

Diogenes Leiden

Hogewoerd 132 in 1924

Hogewoerd 
132 in 2022
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Van Verkade-albums naar zoutkistkwartetten
Toen ik voor het eerst met duikbril en zwemvliezen in een Leidse gracht lag in 2009, werd 
ik betoverd door wat ik zag! In een weelderige waterplantenwereld reikte zonlicht tot op de 
bodem: het leek alsof ik in een bos rondliep. Er zwommen tienduizenden kleine grijze visjes 
om me heen, die ik allemaal voor dezelfde soort hield. 

En als ik grote vissen tegen-
kwam, noemde ik ze steevast 
‘brasem’. Mijn eerste onderwa-

terfoto’s publiceerde ik vol trots op de 
website ‘Snorkelparadijs’, totdat een 
kenner me erop wees dat ik me ver-
giste in de soorten: ik had ook kolblei 
en karper gefotografeerd. Wat doe je 
dan als Verkademeisje? Je vergissing 
erkennen en een oud Verkade-Album 
uit de kast trekken ter lering ende 
vermaak! ‘Zomer’ (1907) en ‘Het 
Naardermeer’ (1912) toonden de leek 
heel getrouwe vissenplaatjes van illus-
tratoren als L.W.R. Wenckebach, Jan 
van Oort en Jan Voerman jr.

In 2011 verkreeg ik via Anterieur 
op de Nieuwstraat ook de vroegste 
albums, uit 1903-1905. Die waren 
echter nogal kinderlijk getekend en 
bevatten geen informatieve teksten. 
De latere, levensechte aquarellen van 
de twee generaties Voerman waren 
gebaseerd op het wild. Als nazaat van 
de oprichter van de Verkadefabrieken 
had ik al langer de wens om mijn 
collectie Verkade-albums langzamer-
hand te gaan completeren. Daar kreeg 
ik nóg meer zin in, omdat ik steeds 
vaker rondsnorkelde en aldoende meer 
vissoorten begon te ontdekken in de 
Leidse grachten.
Vanaf 2015 haalde de werkelijkheid 
de albums in, omdat ik ook soor-
ten spotte die bijvoorbeeld via het 
Main-Donaukanaal (1992) uit het 
Oostblok kwamen: die stonden niet in 
de albums! Ik besloot voor onze fans 
een aantal grondelsoorten te laten 
tekenen door illustrator Guus Gijben. 
De resultaten kunt u zien op 
www.zakgids.nl.

Nog altijd betekenen de oude albums 
veel voor me, als Verkademeisje én 
Adviseur Stadsgrachten. Zo heeft u 
het ‘rijdend aquarium’ misschien al 

eens zien staan langs de waterkant: 
een grote bakfiets die door grafisch 
vormgever Pieter de Jong voorzien is 
van onderwatertaferelen uit de school-
platen van M. A. Koekkoek. Pieter en 
ik hebben er extra dieren in gefoto-
shopt zoals de Bot en de Zeelt van 
Voerman Jr., omdat Leiden inmiddels 
ruim 26 vissoorten rijk is!

Bent u geïnteresseerd in de blauwe 
stadsnatuur en wilt u dezer dagen 
meer ‘eigentijdse Verkadeplaten’ zien, 
dan kunt u de Zoutkistenroute (zout-
kistenroute.nl) lopen. Die is deze 
zomer uitgebreid met afbeeldingen 
op alle kisten die langs de bruggen 
in het Singelpark staan. Pieter en ik 
hebben er bovendien kwartetten aan 
toegevoegd, zodat u tijdens uw wan-
deling actief op zoek kunt naar series 
witvissen, roofvissen en bodemvisjes. 
We hopen dat u mede hierdoor dieper 
leert kijken!

Aaf Verkade m.m.v. Pieter de Jong
www.onderwaterinleiden.nl  
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ARJAN DEKKER

Kraaierstraat 3, 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. Het idee is om roulerende groepjes te for-
meren van een aantal bewoners die eens in de zoveel weken 
op pad gaat op de meest vervuilde plekken van de wijk. Ge-

zellig én nodig! Tijdens deze rondes kunnen we tegelijkertijd 
bijhouden waar de wijk het meest vervuild wordt. Via die inven-
tarisatie kunnen we met de gemeente in gesprek om ook profes-
sionele schoonmaak op te schalen. Maar verandering begint bij 
jezelf! Dus vind jij het leuk om buurtbewoners 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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Hier had ook uw
advertentie

kunnen staan
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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. 94 was:  K ABOUTERHUIS. De 

winnaar is Gerdien de Jong. De prijsuitreiking is tijdens 
de wine & dine.

De gelukkige winnaar van de prijspuzzel nr. 93 is:
Tamara Stroo Cloeck.

Op 12 juni tijdens het buurtfeest werd de prijs uitge-
reikt.

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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Drs. M.N.J. Moens
dierenarts

Levendaal 71
2311 JE Leiden
Tel. 071 512 50 57

Behandeling volgens afspraak
www.dierenkliniekmoens.nl



? ?

Het buurtcomité zoekt versterking.
Heb je zin om een bijdrage te leveren aan de buurt waarin je woont? Meld je dan bij ons.

Wat houdt bestuurslid van het buurtcomité in? En, niet onbelangrijk, hoeveel tijd ben je hieraan kwijt? 
Ons bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en een antal algemene bestuursleden. 

Op het moment zoeken wij een secretaris, bestuurslid voor de acquisitie en algemene bestuursleden.

Wij vergaderen eenmaal per maand op een woensdagavond, meestal ongeveer een uur. Gedurende de 
zomermaanden juli en augustus vergaderen wij niet. 

Daarnaast verzorgen we tweemaal per jaar deze buurtkrant. Dit doen we in zijn geheel: van het zorgen 
voor voldoende inhoud tot het (laten) drukken en het zelf bezorgen van de buurtkrant. Ook het onderhou-

den van contacten met bestaande en het vinden van nieuwe adverteerders hoort daarbij (acquisitie). 
Eenmaal per jaar organiseren wij het buurtfeest in het Plantsoen. Voorbereidingen starten een aantal 

maanden van tevoren. Daarnaast houden we eenmaal per jaar de jaarvergadering. Bovendien onderhou-
den wij contacten met de gemeente en de andere buurtverenigingen in de binnenstad. Dit wordt hoofdza-

kelijk door de voorzitter gedaan, maar zo nu en dan is hulp daarbij welkom.

Wat is er leuk aan: je leert mensen in de buurt kennen, je kan wat voor mensen in de buurt betekenen en 
niet onbelangrijk: ons buurtcomité bestaat uit een leuke club mensen! Eens per jaar hebben we een 
gezellig etentje met alle bestuursleden en we doen ook wel eens een drankje na een vergadering.

Meld je bij voorzitter@hethoogstewoerd.nl
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U I T N O D I G I N G

Wine & Dine
jaarvergadering

Buurtcomité Hogewoerd e.o. nodigt u dit jaar weer van harte uit 
op onze Wine & Dine Jaarvergadering, woensdag 25 januari 2023.

Tijdens het diner praten wij u bij over de activiteiten van het 
afgelopen en het komende jaar. Gastspreker Cas Nagtzaam van Erfgoed Leiden e.o. komt 
iets vertellen over het met subsidie herstellen van gevels van voormalige winkelpanden. 

De kosteloos aangeboden 2 gangen maaltijd wordt verzorgd door SSR. 
Locatie: Hogewoerd 108, benedenzaal studentenvereniging SSR.

 Inloop 18.30 uur, aanvang diner 19.00 uur. Naast een informatieve bijeenkomst is het een 
uitstekende manier om buurtgenoten te leren kennen en te proosten op het nieuwe jaar! 

Aanmelden uiterlijk vóór 15 januari op  secretaris@hethoogstewoerd.nl 
Vermeld hierbij uw naam, adres, telefoonnummer en met hoeveel personen u komt. 

U komt toch ook?

woensdag 25 januari 2023


