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“Authentieke gaslantaarn in de Pieter Gerritsz. Speckhof ” 

 

 
 
Ten geleide 
 
Op 12 april is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, 
voorafgegaan door een stadwandeling onder begeleiding van Cor 
Smit. Verdere informatie over stadswandeling, de agenda van de 
ALV en de jaarverslagen, zie elders in deze krant.  
Omdat de voorzitter haar taken in verband met drukte aan het 
loopbaanfront moet neerleggen, zoeken wij dringend een geschikte 
kandidaat die haar kan vervangen. Wie draagt de wijk een warm hart 
toe en is bereid en in staat een tijd het voortouw (over) te nemen?  
 
De informatieavond over de Rijn Gouwe Lijn was een succes. De 
meningen lagen verdeeld maar het was ook precies de bedoeling de 
controverses boven water te krijgen, in de hoop dat de bestuurders 
daar hun voordeel mee doen. Van Nieuwenhoven en Hessing 
beloofden dat als nader onderzoek zou uitwijzen dat het tracé door 
de binnenstad niet veilig is, dat onderdeel alsnog zal worden 
afgeblazen. Zie voor een verslag van de avond en het standpunt van 
de fietsersbond elders in deze krant. 
 
Een nieuwe rubriek ziet het licht. Onder het kopje 'Wat leeft er in 
de wijk' vindt u een interview met de heer Van Leeuwen, die goed 
kan vertellen over verleden en heden van de Pieterswijk. Naast vele 
andere verslagen bevat deze krant ook twee open brieven waarin een 
groot aantal bewoners van het Gerecht de onaanvaardbare overlast 
aan de orde stellen die enkele bewoners daar veroorzaken. Dit kan 
niet worden getolereerd. Het argument dat zoiets nu eenmaal bij een 
mede door studenten bewoonde binnenstad hoort, past maar één 
antwoord: 'alsof dat geen reden is om juist met elkaar rekening te 
houden' (zie 'Misverstand over lawaai', elders in deze krant). 
 
Mireille Hildebrandt 
voorzitter 
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Uitnodiging Algemene 
Ledenvergadering 
 
12 april 2005 
20.30 –22.30 uur 
Ars Aemula Naturae, Pieterskerkgracht 9 
 
Volgens de statuten van de vereniging wordt de 
uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering samen met de jaarverslagen in 
de Hart van de Stadskrant gepubliceerd. Om 
praktische redenen zien wij er vanaf om de leden 
deze uitnodiging ook nog eens afzonderlijk toe 
te sturen (in het verleden werd het jaarverslag 
niet in de krant gepubliceerd). Nieuwe leden zijn 
uiteraard van harte welkom, de contributie 
bedraagt € 4.50 voor leden (€ 5,50 per gezin). 
Achterin de krant vindt u een bon voor 
aanmelding als lid. De leden ontvangen één 
dezer dagen de acceptgiro voor het lopende jaar.  
 
Het bestuur bestaat momenteel uit 2 leden uit 
Levendaal-West en 3 leden uit de Pieterswijk. 
Voorzitter Mireille Hildebrandt moet vanwege 
drukke werkzaamheden haar voorzitterschap 
overdragen. Een zoektocht binnen en buiten het 
bestuur heeft nog geen kandidaat opgeleverd. 
Hoewel niet absoluut noodzakelijk, zou een 
nieuw bestuurslid uit de Academiewijk zeer 
welkom zijn. Bij deze de oproep zich kandidaat 
te stellen.  
Verder roepen wij leden die ideeën hebben voor 
de viering van het 30-jarig lustrum van onze 
vereniging op om deze door te geven aan het 
bestuur en/of in te brengen ter vergadering. 
 

 
Rondleiding Cor Smit 
 
Om de geest te verzetten en de benen te 
strekken nodigen wij de leden bij deze van harte 
uit om voorafgaand aan de ledenvergadering een 
leerzame stadswandeling te maken onder leiding 
van Cor Smit.  
 
Cor Smit is historicus en zeer geïnteresseerd in 
de Leidse geschiedenis. Recent schreef hij: 
'Leiden met een luchtje. Straten, water, groen en afval in 
een Hollandse Stad 1200-2000' en 'Ondernemers en 
geleerden 1778-2003' voor de Nederlandsche 
Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Hij 

kent de (historie van) Leiden op zijn duimpje en 
kan er bovendien zeer enthousiast over 
vertellen. 
 
Verzamelen voor de rondleiding van Cor 
Smit  om 19.00 uur bij Ars Aemula Naturae 
(Hij zorgt ervoor dat wij rond 20.15 uur daar 
weer terug zijn voor een kopje koffie) 
Agenda ALV 2005 
 
1. Opening 
2. Verslag ALV 2004  

Zie krant 109, augustus 2004 
3. Jaarverslagen 2005  

Hieronder opgenomen 
4. Bestuursaangelegenheden 

Overdracht voorzitterschap 
5. Rondvraag 
6. Sluiting 
 

 
Jaarverslag 2004 
 
Inleiding 
 
Het afgelopen jaar heeft het bestuur zich 
vernieuwd: Anton de Gruyl, Lorents 
Blankenberg en Marjolijn Pouw hebben de 
plaats ingenomen van Mark Meelker, Arjan Bos, 
May Luxembourg en Frans Bletz. De Algemene 
Ledenvergadering van april 2004 werd 
voorafgegaan door een enthousiaste rondleiding 
door architect Hans Ruyssenaars in het 
Kamerlingh Onnes Gebouw (KOGebouw), 
waar inmiddels de rechtenfaculteit haar intrek 
heeft genomen. De ruim 70 bewoners die 
meewandelden door het nog in volle aanbouw 
verkerende gebouw zijn ongetwijfeld 
nieuwsgierig naar de voltooide inrichting, 
wellicht is het een idee nog eens een avond te 
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organiseren om kennis te maken met het 
gebouw in functie.  
Hieronder volgen korte verslagen van de diverse 
activiteiten die het bestuur het afgelopen jaar 
heeft  ontplooid.  

 
 
Binnenste Beter 
 
Tijdens de ALV van 8 april bleek grote onvrede 
over een aantal vormen van overlast, 
verkeersonveiligheid en gebrek aan 
communicatie met de gemeente. Het bestuur 
had inmiddels al een tweetal gesprekken gevoerd 
met ambtenaren van de verantwoordelijke 
afdeling, maar die leidden niet tot enig concreet 
resultaat. Omdat een aantal gevallen van overlast 
volstrekt onaanvaardbaar waren hebben wij ons 
tot B&W gewend met verzoek op korte termijn 
over deze zaken te spreken. Dat bleek tot 
herhaald uitstel te leiden, hetgeen er uiteindelijk 
toe heeft geleid dat wij onze klachten ook aan 
het Leidsch Dagblad hebben gemeld. Pas toen 
bleek een gesprek, en wel op zeer korte termijn, 
mogelijk. Wij werden ontvangen door twee 
wethouders (Hillebrand van Ruimtelijke 
Ordening en Hessing van Verkeer en Vervoer) 
en een brede delegatie ambtenaren. Constructief 
overleg volgde en binnen twee weken stonden 
de paaltjes weer daar waar ze hard nodig waren. 
Bovendien werden een aantal andere afspraken 
gemaakt over handhaving, het plaatsen van 
verkeersborden en dergelijke (zie de krant van 
augustus 2004).  
 
Hoewel de onoverzichtelijke situatie rondom het 
KOGebouw door het einde van de 
bouwwerkzaamheden is verdwenen, blijkt er 
nog steeds te hard en in de verkeerde rijrichting 
te worden gereden. Daar komt bij dat de 
werkzaamheden voor herinrichting en bestrating 
van de wegen rond het KOGebouw nog in volle 
gang zijn en nog tot de zomer zullen voortduren 
met alle mogelijke overlast van dien. Van 

handhaving of van de beloofde verkeersborden 
hebben bewoners nog weinig gemerkt. Het 
bestuur zal dus opnieuw in overleg moeten met 
de gemeente. 
 
Rijn Gouwe Lijn 
 
Tijdens de ALV van 8 april bleek ernstige 
verwarring en zorg over de ontwikkelingen rond 
de geplande RijnGouweLijn. Het bestuur zegde 
toe daarover een voorlichtingsbijeenkomst te 
organiseren, waar de verschillende posities goed 
uit de verf zouden kunnen komen. Nadat na de 
zomer duidelijk was dat het rijk met geld over de 
brug komt, is het bestuur begonnen met het 
voorbereiden van een bijeenkomst. Doel 
daarvan was niet om die in een kakofonie van 
steeds luider verkondigde meningen te laten 
ontaarden, maar wel om heldere informatie te 
bieden over met name de verschillen van 
inzicht. Het bestuur is dan ook niet over één 
nacht ijs gegaan en heeft de politiek 
verantwoordelijken (op provinciaal en 
gemeentelijk niveau), de manager van het 
Projectbureau, een vertegenwoordiger van de 
middenstand in de Breestraat en diverse 
kritische burger-experts (STOOM, Rover, 
andere wijkverenigingen) uitgenodigd om hun 
standpunten op papier te zetten en vervolgens te 
komen toelichten. Dit heeft geleid tot een 
interessant themanummer van de Hart van de 
Stadskrant in december, inclusief een prachtige 
bijdrage van de heer De Baar over de 
geschiedenis van de tram in Leiden. Deze special 
bereidde de bijeenkomst voor die gepland werd 
op 24 januari 2005. Vanwege de complexiteit 
van het onderwerp en de wens een Poolse 
landdag te voorkomen, heeft het bestuur een 
externe voorzitter verzocht één en ander in 
goede banen te leiden. Zie verder het verslag 
van Marjolein Pouw elders in deze krant. 
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Gat aan de Garenmarkt 
 
Tweemaal heeft het bestuur overleg 
georganiseerd tussen de bewoners van de 
Garenmarkt en een aantal ambtenaren van de 
gemeente. Hoofd Juridische zaken, hoofd 
handhaving stedenbouw en de projectleider van 
het bouwproject dat het Gat aan de Garenmarkt 
moet gaan vullen waren bereid uitleg te geven 
over het gebrek aan voortgang van de 
bouwplannen. Hoewel tijdens het laatste overleg 
de indruk bestond dat de gemeente nu 
daadkrachtig zou optreden, hebben wij daar nog 
weinig van gemerkt. De afspraak was dat het 
bestuur voor de kerst contact op zou nemen 
met het hoofd van de afdeling handhaving 
stedenbouw, maar daarop kwam geen reactie. 
Zie voor nadere informatie elders in deze krant 
 
Horeca en veiligheid 
 
De gemeente wil bewoners nauwer betrekken bij 
de verbetering van hun fysieke leefomgeving en 
heeft de stad in districten verdeeld met elk een 
eigen raad om mogelijke kleine fysieke 
verbeteringen als reiniging, verbeterde afstapjes 
en dergelijke te bespreken. De Pieters- & 
Academiewijk is ingedeeld bij het district 
Binnenstad Zuid. Het bestuur heeft in de 
verslagperiode twee maal overlegd met de dienst 
Milieu en Beheer, belast met de uitwerking van 
het plan. Als standpunt heeft het bestuur 
ingebracht dat de voorgestelde werkwijze, 
waarbij tien districtsraden onder voorzitterschap 
van hun wijkchef mee mogen praten over de 
besteding van een betrekkelijk gering vrij te 
besteden wijkbudget, de efficiëntie niet vergroot. 
Het zal niet leiden tot snelle beslissingen, maar 
bureaucratisering en vruchteloos overleg in de 
hand werken. Het bestuur heeft dat in een brief 
aan de gemeente en in de beide bijeenkomsten 
als haar mening kenbaar gemaakt en bepleit om 
een vaste contactpersoon aan te wijzen bij wie 
het bestuur met suggesties voor verbeteringen 
terecht kan. 
 
Het bestuur heeft voorts deelgenomen aan het 
buurtkaderoverleg met de politie en de Leidse 
Welzijnsorganisatie over welzijn en 
leefomgeving in de wijken. Het bestuur heeft 
daar nogmaals aangedrongen op handhaving van 

de regels voor de horeca omdat deze de 
veiligheid in de binnenstad aanmerkelijk 
vergroot en de overlast vermindert en 
bovendien gepleit voor een snelle reactie van de 
politie bij overlast. Het bestuur heeft ook het 
pleidooi ondersteund van de wijkverenigingen 
Pancras-West en Maredorp voor een los, tijdelijk 
urinoir bij het slaaphuis aan de Boommarkt voor 
de daklozen die niet in het slaaphuis terecht 
kunnen als dat gesloten is. Tenslotte heeft het 
bestuur contact gehad met de wijkagent over de 
'buurtscan', waarin de leefbaarheid van de wijk 
centraal staat. 
 

 
 
Het Aalmarktproject 
 
Pas aan het einde van 2004 was er nieuws over 
de Aalmarktplannen: op 28 november belegde 
de wethouder een bijeenkomst voor de 
voormalige projectgroep Nieuw Aalmarkt Plan 
(NAP). De eerste helft van het jaar was het 
financiële aspect van de plannen goed onder de 
loep genomen en daaruit bleek dat men rekening 
moest houden met een flink tekort, en wel 
minstens evenveel als in het oude 'Leve de 
Aalmarkt'-plan van de gemeente. Daarom werd 
het heetste hangijzer, nl. de Boommarktgarage, 
teruggebracht tot een garage uitsluitend voor 
bewoners, met slechts één parkeerlaag. Dit 
betekende echter wel dat er i.p.v. de geplande 
100 bewonersplaatsen ongeveer 90 zullen 
komen, en dat deze plaatsen duur zullen worden 
(koopprijs ongeveer € 40.000, huurprijs 
ongeveer € 100 per maand). Voor bezoekers zal 
een garage achter de Morspoort komen. Een 
ander belangrijk punt was het schrappen van het 
ABN-Amrogebouw uit de ontwikkelings-
plannen. Oorspronkelijk was hier een zgn. 
'trekker' gepland, in het verlengde van de op te 
knappen Mandenmakerssteeg. 
Op 22 december keurde de gemeenteraad de 
plannen van het college van B & W goed en een 
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dag later werd de ontwikkelingsovereenkomst 
tussen gemeente en de projectontwikkelaar 
(MAB) ondertekend. Dit betekent dat de 
projectontwikkelaar en supervisor Wytze Patijn 
architecten zullen uitzoeken en plannen laten 
maken. 
 
Het bestuur 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financieel jaarverslag 2004 
 
Zoals blijkt uit de jaarrekening heeft de 
vereniging financieel gezien een gunstig jaar 
achter de rug. Hoewel de begroting 2004 een 
negatief saldo liet zien was er aan het einde van 
het jaar  815,80 meer in kas dan aan het begin 
van het jaar. Van het banksaldo is alvast 3.500,- 
gereserveerd voor het Lustrum van 2006. De 
contributieopbrengsten waren hoger dan 
voorzien door een actieve debiteurenbewaking. 
De advertentieafspraken worden gemaakt voor 
telkens 2 jaar en in één keer gefactureerd.  
In 2003 is er gefactureerd voor het lopende jaar 
en voor 2004. De subsidie over 2004 is door de 
Gemeente Leiden op het juiste moment en 
conform de toezegging overgemaakt. 
De Wijkkrant verscheen dit jaar 3 keer, maar het 
laatste nummer, over de Rijn Gouwe Lijn, was 
in feite een dubbelnummer. De kosten van de 
Wijkkrant hebben de begroting niet 
overschreden. Het aantal leden steeg tot 351.  
De kascontrolecommissie, bestaande uit de 
heren J.J.M. Gerritsen en R. Breedveld wordt 
uitgenodigd om onze administratie te 
controleren. 
 
Lodewijk van Paddenburgh, 
Penningmeester 
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Wat leeft er in de wijk 
 
Een gesprek met de heer Van Leeuwen van de 
Pieterskerkgracht 
 

 
 
Wanneer bent u in Leiden komen wonen? 
In 1926 ben ik op de Morsweg geboren, toen dit 
in 1936 werd afgebroken heb ik eerst op de 
Toussaintkade gewoond; vanaf 1957 wonen 
mijn vrouw en  ik hier, we gaan hier niet meer 
weg, ze mogen me eruit dragen. 
 
Welke herinneringen heeft u aan de wijk van die tijd 
Hier beneden zat een motor- en brommerzaak 
van de ‘duivel van Minerva’, hier naast zat een 
fietsenzaak. Twee huizen verderop zat de 
slachterij en de slagerswinkel zat in een van de 
huizen op de plek waar nu de nieuwbouw staat, 
links van het speeltuintje. Er zaten heel veel 
winkeltjes in de wijk. 
In de Nieuwsteeg zat in de voormalige 
daklozenopvang de stoffeerderij van Bentveld, 
verderop zaten een schildersbedrijf, het 
kledingwinkeltje van Bik en bij de 
Lombardpoort was de lommerd. Het pand van 
de Malle Jan was een uitgeverij. 
 
De melkfabriek zat tegenover de Lokhorstkerk 
en liep door tot aan de melkwinkel in de 
Diefsteeg met daarnaast een poelier en een 
kruidenier. In de Lokhorststraat had Van 
Leeuwen 3 winkels: een kruidenierszaak, een 
sigarettenwinkel en een bibliotheek. Daarnaast 
zaten de groentewinkel, een schoenenwinkel en 
verderop een café. 
 
Als je hier door het spionnetje kijkt dan kan je 
precies zien wat er in de speeltuin gebeurt, dit is 
een verhaal apart. Tot 1972 stond hier de MSG 

school, deze school had ook lokalen in de 
Latijnse school en toen de MSG gesloopt werd, 
stond ook de Latijnse school leeg en de ramen 
waren dichtgetimmerd. De gemeente had de 
vrijgekomen ruimte al geasfalteerd en wilde er 
een parkeerplaats van maken. 
 
Op initiatief van de vrolijke Ark, het 
clubgebouw voor kinderen uit de 
Pieterskerkchoorsteeg (waar nu de naschoolse 
opvang en de peuterspeelzalen zitten), is het 
pleintje op een nacht gekraakt en zijn er 
speeltoestellen geplaatst. Als er vuil ligt dan ruim 
ik het op. Als er junks rondhangen en er honden 
over de roosters worden getild om uit te laten 
dan jaag ik ze weg. Het is een tuintje voor de 
kinderen en dat moet zo blijven. Als ’s avonds 
alle auto’s weg zijn op de parkeerplaats van de 
Latijnse school dan doe ik het hek op slot want 
dat vergeten ze altijd. Toen laatst de wethouder 
langs kwam voor de nieuwe verlichting heb ik 
hem gevraagd om twee lantaarns in het 
speeltuintje neer te zetten, en ze staan er. 
 
Wat is er slechter geworden in de loop van de tijd? 
De gezelligheid van de kleine winkeltjes is weg; 
de overlast van de studenten van Minerva ’s 
nachts op straat had je vroeger niet. Ze schelden 
je nu gewoon uit voor gek wijf, ga lekker slapen. 
Laatst klommen er midden in de nacht weer een 
paar aangeschoten meisjes op de bouwlift bij 
mijn buren, ik heb een emmer water over ze 
heen gegooid, die zullen dat nooit meer doen en 
ze waren meteen afgekoeld. 
 
Het zwerfvuil op straat is enorm toegenomen, 
dat kan ook aan de mentaliteit van de mensen 
liggen. Bij opruimacties worden alleen papiertjes 
geprikt maar de andere troep blijft liggen. 
De bestrating is veel slechter geworden; als 
voetganger kan je niet meer veilig lopen want als 
een fietser moeten vluchten voor een auto die 
veel te hard rijdt dan schieten ze zo het voetpad 
op want een stoeprand is er niet meer. 
 
Een fietsenkelder onder het stadhuisplein is 
onzin, de mensen gooien gewoon over al hun 
fietsen neer. Onder de V&D zat een 
fietsenkelder maar die stond altijd leeg. Toen de 
gemeente fietsenrekken neerzette in de steeg 
naast Minerva werd ook de fietsenkelder onder 
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Minerva overbodig. Ook onder het voormalig 
Kamerling Onnes laboratorium zitten twee  
kelders die slechts gedeeltelijk voor fietsen 
worden gebruikt. 
 
De tram door de stad was erg handig. Toen ik in 
1943 bij de post werkte, ging ik altijd met de 
tram via de Hogewoerd naar de Hoge Rijndijk. 
Je kon ook met de tram naar Den Haag, die ging 
dan via het Noordeinde waar toen veel leuke 
kleine winkeltjes zaten. 
 
Wat is er verbeterd  in de loop van de tijd? 
Nou niets eigenlijk. Wat wel verbeterd is, is de 
bestrating van de Morsweg, dat vroeger een 
zandweg was. Ook de sexclub bij mijn 
achterburen en bij mijn overburen is er niet 
meer.  
Ondanks dat er altijd spanningen zijn hebben we 
er altijd veel schik in. 
 
Anton de Gruyl 
Bestuurslid 
 

 
'Doorkijkje naar het Van der Werfpark, genomen vanuit 
het voormalige Museum voor Natuurlijke Historie, tijdens 
de Open Monumentendag 2004', foto Elsbeth Klink. 

Bericht uit de wijk:  
Klinker door het raam 
 
Nadat voor de tweede keer kabels onder de 
grond waren gelegd, werd het trottoir aan de 
even kant van de Langebrug tussen de 
Zonneveldstraat en de Pieterskerkchoorsteeg 
provisorisch bestraat. Aan het begin van de 
Langebrug is de vierde fase van 'Binnenste 
Beter' dan toch eindelijk gestart. In afwachting 
daarvan zijn de overgebleven klinkers langs de 
huizen gestapeld. Wij zeiden al tegen elkaar dat 
die stenen zeer verleidelijk lagen en dat er nog 
wel eens één door een raam kon worden 
gegooid. Dat hadden we niet moeten zeggen. 
 
De zaterdagavond van 5 februari was net 
overgegaan in zondag 6 februari toen mijn 
partner in onze woonkamer op de eerste 
verdieping tv aan het kijken was. Plotseling 
hoorde hij een harde klap en glasgerinkel. Onze 
katten vluchtten van de schrik naar zolder onder 
het bed. 
 
Hij opende de gordijnen en keek naar buiten de 
straat in, maar zag niemand. Omdat de klap zeer 
luid was ging hij naar beneden en zag in onze 
woonkeuken een kleine ravage. Aan de voorkant 
lagen glasscherven en te midden van deze 
scherven lag een straatklinker die door de klap in 
tweeën was geraakt. Gelukkig hebben de 
gordijnen de klap voor een deel opgevangen. 
 
Ons huis staat op de hoek van de Langebrug en 
de Wolsteeg. Aan de buitenkant in de steeg is de 
steen door één van de acht ruiten heen gegooid. 
Aan de binnenkant zit voor de zes onderste 
ruiten een groot voorzetraam. Daar is de steen 
ook door heen gegaan. 

 
Mijn partner heeft vervolgens de politie gebeld. 
Aangezien hij niemand in de straat heeft gezien 
na het gooien van de steen, vond de politie het 
geen zin hebben om te komen kijken. 
 
Van Adrie, een van de eigenaren van de WW, 
kregen we een plaat om voor het kapotte raam 
te zetten. In het café was niets opgemerkt. 
Intussen had ik “Apeldoorn” gebeld. Na een 
halfuur kwam een glaszetter met een noodruit. 
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Zondagmorgen zijn we aangifte gaan doen en 
maandagmorgen heb ik het wijkservicepunt van 
de gemeente gebeld met het verzoek de overige 
klinkers die nog in de straat lagen op te ruimen. 
Ook heb ik de wijkvereniging geïnformeerd. 
 
Ik was ’s middags aangenaam verrast toen ik het 
geluid van een shovel in de straat hoorde en het 
gooien van klinkers. Alle stenen zijn keurig 
opgeruimd. Ik durf met een gerust hart in het 
weekend te gaan slapen. 
 
Wel blijft het jammer dat er mensen rondlopen 
die het blijkbaar lollig vinden om het woongenot 
van anderen te verstoren. Het ziet er voorlopig 
niet naar uit dat 'Binnenste Beter' bij ons voor 
de deur wordt uitgevoerd. Het is dan wel 
verleidelijk, al die losse stenen op de straat. 
Bovendien lopen, zeker in het weekend, veel 
mensen op de late avond voorbij.  
 
Marian Demoet, Bewoner 
 

 
 
 
Misverstand over lawaai 
 
Op verschillende plaatsen in de wijk 
ondervinden bewoners veel overlast van 
studentenhuizen. Het Gerecht, een van de 
mooiste pleinen van Leiden, is een in dit opzicht 
zwaar getroffen gebied. Aan en in de 
onmiddellijke omgeving van het plein staan 
verschillende studentenhuizen, maar de overlast 
komt uitsluitend van twee huizen bewoond door 
studenten die lid zijn van Minerva. Ze praten zo 
luid dat je het eigenlijk roepen of schreeuwen 
moet noemen, en dat gebeurt overdag, ’s avonds 
en ’s nachts, naar elkaar en in hun mobieltjes. Bij 
mooi weer zitten ze ’s avonds in groepsverband 
vaak urenlang te roepen en te schreeuwen op 
het meubilair dat ze voor hun huizen hebben 

neergezet. Op zoveel geluidsoverlast is het plein 
niet berekend. Het is gebouwd in de vorm van 
een driehoek. Het geluid wordt dus van alle 
kanten weerkaatst. Bovendien hebben de huizen 
vaak éénsteensmuren en geen geluidsisolatie.  
 

 
“Het Gerecht” 
 
Vaak is geprobeerd de studenten op hun gedrag 
aan te spreken, ze duidelijk te maken dat de 
andere bewoners veel last hebben van het 
lawaai. Maar het probleem is dat zij vinden dat 
ze het volste recht hebben hun lawaai te maken. 
Ze hebben het over ‘ons pleintje’ en zeggen 
tegen andere bewoners: ‘u wist dat u op een 
plein met studentenhuizen kwam te wonen’, of: 
‘man, we leven in de binnenstad’, alsof dat geen 
reden is om juist met elkaar rekening te houden. 
Aan een bewoonster die inmiddels is vertrokken, 
is eens gevraagd of ze langzamerhand niet te 
oud werd om op het Gerecht te wonen. Ook 
komt men wel met het woord ‘generatieconflict’. 
Daarmee heeft de situatie natuurlijk niets te 
maken. Bovendien hebben mensen van alle 
generaties last van het lawaai. Ook 
leeftijdgenoten van de lawaaischoppers klagen 
erover. Het plein lijkt eerder een filiaal van 
sociëteit Minerva dan een normale woon- en 
leefomgeving. 
 
Het bestuur van Minerva laat regelmatig blijken 
gesteld te zijn op een goede verstandhouding 
met de niet-studentenbevolking van Leiden. 
Misschien kan dat bestuur zijn leden er eens op 
wijzen dat er géén ‘studentenpleintjes’ bestaan; 
dat gedragingen die binnen de sociëteit normaal 
worden gevonden, dat daarbuiten vaak niet meer 
zijn en dat bewoners in de privacy van hun eigen 
huizen niet gehinderd horen te worden door het 
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lawaai van anderen, zeker niet als dat lawaai 
gemakkelijk te vermijden is. Op een normaal 
geluidsniveau spreken ligt binnen de 
mogelijkheden van vrijwel ieder mens. Knoppen 
van versterkers niet te hoog draaien ook. 
Misschien kunnen de stichtingen die de huizen 
beheren zich iets meer bemoeien met het 
toelatingsbeleid en om te beginnen ervoor 
zorgen dat de huizen in de toekomst worden 
bewoond door een studentenpopulatie die 
minder eenzijdig is samengesteld en dus niet uit 
één vereniging afkomstig is. 
 
Jeroen Antonides 
Nina van der Assen 
A.W. de Bruin 
E.A.J. Groen, 
Peter-Paul Jonker 
Eliane Koning 
Frank Kouwenhoven 
Berthold Kuhn 
A. Kuipers 
L.L. van Maris 
Carla van der Poel 
Anneke van Rossum 
Frans Schoonens 
Antoinet Schimmelpenninck 
Gijs Souten 
O. Stojkov 
Esmee Waller 
Lily Waller 
Erlijne Wissels 
 
Verder lezen: 
Onno te Rijdt, Mores, Podium, Amsterdam 2001 
Kees van der Pijl, Esprit de corps, De Harmonie, 
Amsterdam 1989 
William Golding, Lord of the Flies, Faber and 
Faber, London 1954 
 
 

 
 

Misplaatst gedrag van studenten op Gerecht 
 
Sinds 1997 beheer ik samen met mijn vrouw een 
grote collectie boeken, manuscripten en 
geluidsopnamen van Chinese muziek in het 
pand Gerecht 1. Voorheen bevond die 
verzameling zich elders. We hebben indertijd het 
huis aan het pleintje als locatie gekozen omdat 
het een van de mooiste plekjes van Leiden is, 
bovendien goed bereikbaar, en in het hart van 
de enige universitaire stad in Nederland waar 
een wetenschappelijke opleiding Chinees is 
gevestigd. (Het Sinologisch Instituut, waarmee 
we nauw samenwerken, zit op 5 minuten 
loopafstand). Het huis wordt gebruikt om 
kortstondige gasten van de Leidse Universiteit 
voor een paar maanden of een jaar onderdak te 
bieden. Het krijgt ook veel bezoek van 
buitenlandse researchers die het archief 
raadplegen, of er colleges geven of bijwonen. 
Een deel van ons materiaal is uniek, en is niet in 
bibliotheken in China zelf (laat staan elders in 
Europa) te vinden.  

 
Het grote nadeel van het Gerecht - nadeel dat 
ons langzamerhand steeds meer gaat opbreken - 
is de aanwezigheid van twee Minerva-
studentenhuizen die veel overlast veroorzaken. 
Overlast voor onze gasten, overlast voor 
mensen die bij ons in de bibliotheek komen 
studeren, overlast bij colleges, en ook nog een 
klein maar niet verwaarloosbaar risico voor de 
veiligheid van onze collectie. Om maar te 
zwijgen van de hinder die de rest van de buurt 
ervan ondervindt, zoals ook uit het aparte 
schrijven van negentien bewoners mag blijken. 
Ik besef volop dat we in een studentenstad 
leven, en dat je af en toe moet accepteren dat er 
bijvoorbeeld wat meer lawaai is buiten de deur, 
maar dan toch binnen redelijke grenzen. 
 
We worden op het Gerecht frequent getrakteerd 
op dronkemansgelal en geschreeuw op straat 
(ook 's nachts), harde muziek door open 
vensters, feestjes die voor de deur worden 
uitgeleefd (met achterlating van drankblikjes en 
andere resten in onze vensterbank), 
voetbalpartijtjes op het plein, vuilbekkerij tegen 
meisjes en vrouwen, en andere vervelende 
zaken. Het mag dan allemaal incidenteel zijn, en 
het mag dan (soms) even helpen als je de 
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studenten verzoekt ermee op te houden, maar 
een paar dagen of twee weken later doet zich 
weer hetzelfde voor. En de reacties als je er wat 
van zegt zijn niet altijd even fijnzinnig.  
 
Het wordt geleidelijk aan moeilijk te geloven dat 
hier geen sprake is van moedwillig gedrag, van 
de wens om - op een manier die me als tamelijk 
fantasie- en humorloos voorkomt - af te steken 
bij de omgeving. 
 
We kunnen het als onschuldige balorigheid 
beschouwen, maar de lakse houding die eraan 
ten grondslag ligt en de gevolgen zijn helaas niet 
zo onschuldig. Met dezelfde laksheid is een paar 
jaar geleden, door vuurwerk dat binnenshuis 
werd afgestoken, het pand Gerecht 5 in de as 
gelegd, godzijdank zonder verlies van 
mensenlevens. Als bibliothecaris op drie meter 
afstand kon ik toen niet helpen te denken: had 
de wind een beetje anders gestaan, dan was ook 
nog een uniek cultuurbezit voor Leiden, waar we 
inmiddels twintig jaar werk in hebben gestoken, 
in rook opgegaan. Met welke winst, voor wie? 
 
Toen ik eind 2003 merkte dat in hetzelfde (net 
herbouwde!) pand Gerecht 5 rotjes werden 
afgestoken en ik daartegen protesteerde, werd 
dat aanvankelijk met hoongelach ontvangen. 
Zegge en schrijven één student kwam naar me 
toe met de melding dat het 'maar' een streek van 
een gast was, en niet van bewoners.  
 
Allemaal incidenten, allemaal van voorbijgaande 
aard. Soms zou ik willen dat dit hele type 
student van voorbijgaande aard was. Wanneer 
kan men nu eindelijk eens besluiten het 
geschreeuw en flauwe gedoe binnenshuis uit te 
leven, zodat het primair voor eigen consumptie 
blijft?  
 
Frank Kouwenhoven,  
beheerder CHIME bibliotheek, Gerecht 1 
 

 
 

Intimidatie? 
 
Het bestuur heeft met ongeloof kennis genomen 
van wat zich kennelijk al geruime tijd rond het 
Gerecht afspeelt. Soortgelijke geluiden zijn ook 
van anderen uit dezelfde omgeving vernomen. 
Wij verwijzen ook naar het incident van de 
straatklinker die op de Langebrug door een ruit 
ging, dat hier overigens waarschijnlijk los van 
staat. 
Het bestuur zal contact zoeken met het 
collegium van Minerva om de vereniging aan te 
spreken op gedrag van enkele van haar leden. 
Daarnaast nemen we contact op met de politie 
en de gemeente om het probleem als verstoring 
van de openbare orde aan te kaarten (bedreiging 
en vernieling zijn strafbare feiten).  
De Pieterswijk is een bijzonder aangenaam 
plekje om te wonen, zo ook de Academiewijk en 
Levendaal-West. Daar hoort uiteraard bij dat we 
elkaar het licht in de ogen gunnen en op een 
respectvolle manier met elkaar omgaan.  
 
Het bestuur 
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Verslag van de voorlichtingsavond 
over de Rijn Gouwe Lijn op 26 januari  

 
De bijeenkomst, onder voorzitterschap van Van 
Egmond, oud hoofdredacteur van het Leidsch 
Dagblad, trok ruim 70 belangstellenden. Voor 
de achtergrond zie de Hart van de Stadskrant van 
december 2004, die nagenoeg geheel gewijd is 
aan de Rijn Gouwe Lijn en waarin  verschillende 
partijen hun visie hebben uiteengezet. Doel van 
de bijeenkomst was meer zicht te krijgen op de 
plannen. Omdat het een onderwerp betreft dat 
de belangen van de wijk te boven gaat waren 
ook andere wijkverenigingen en de 
gemeenteraad uitgenodigd. 
 
Het panel bestond uit de manager van het 
bureau van de Rijn Gouwe Lijn mevrouw 
Lensink, de gedeputeerde van de Provincie 
Zuid-Holland mevrouw Van Nieuwenhoven en 
de heren Blankenberg van onze wijkvereniging, 
Van Duin van de wijkvereniging Burgemeester 
en Professorenwijk, Hessing, wethouder Verkeer 
en Vervoer van de Gemeente Leiden, Van 
Oosten namens STOOM, Poortman namens 
ROVER Leiden en Verspaandonk namens de 
winkeliers van de Breestraat.  
 
Mireille Hildebrandt, onze eigen voorzitter, 
leidde het gezelschap in met een korte schets 
van de voorgeschiedenis en de controverse 
waartoe de geplande 75 meter trein-tramhybride  
dwars door onze binnenstad aanleiding geeft. 
Het panel was tevoren een aantal vragen 
voorgelegd die de panelleden in de Hart van de 
Stadkrant hebben beantwoord. Om herhaling 
van zetten te voorkomen vroeg Van Egmond 
hen kort het beeld te schetsen van de stad in 
2010, uitgaande van de kritieke punten voor de 
Rijn Gouwe Lijn, namelijk de financiële 
haalbaarheid, veiligheid, gevolgen voor het 
overige vervoer en die voor onze kwetsbare, 
historische binnenstad.  
 
De gemoederen waren reeds zo verhit dat 2010 
er nauwelijks aan te pas kwam. De bakens 
werden gezet met verwijzing naar het verschil 
tussen mogelijk en wenselijk, wat bijwijlen 
wonderlijke uitspraken opleverde als die van 
mevrouw Van Nieuwenhoven die meent dat de 

RUL en het ROC van Leiden de lijn mede 
zouden  kunnen exploiteren om het verwachte  
tekort in winst te doen verkeren. Ziet zij 
mogelijkheden om ongestraft publiek geld naar 
private zaken te schuiven, of heeft zij de Leidse 
Alma Mater gevraagd haar oude plan om de 
kostbare boekenschat te verkopen weer uit de 
kast te halen? Het achterblijvende Openbaar 
Vervoer in de regio, de onbereikbaarheid van de 
binnenstad, de tram als paternoster, het lastige 
overstappen, ruimtegebrek, de sloop van huizen 
aan het Kort Rapenburg, gevaarlijke kruisingen, 
voetgangers en fietsers in de lantaarnpalen, 
wegblijvende binnenstadbezoekers, verkwisting 
van geld, de gedroomde spoorverdubbeling 
tussen Leiden en Utrecht, de verbinding met de 
A4 en A44, het wegvallen van het westelijke 
tracé, de sluiproutes door de Pieterswijk, 75 
meter gevulde massa en de onmogelijkheid die 
bijtijds tot stilstand te brengen. Al deze zaken 
passeerden de revue.   
 

 
“Gaat deze Light Rail trein straks door de Breestraat?” 

 
Hessing en Van Nieuwenhoven hielden staande 
dat het besluit om de lijn aan te leggen op goede 
gronden is genomen en dat men daar niet op 
terug moet komen vanwege in een later stadium 
op te lossen zaken van deels praktische aard of 
berustend op onvoldoende onderbouwde 
schattingen. Een aanbesteding is een hard 
gegeven en aanbesteding moet op harde 
gronden gebeuren. Voorts dat men de 
financiering los moet zien van de exploitatie. 
Het een gebeurt met subsidie het andere met te 
behalen winst. De Provincie heeft nu de 
miljoenen vrijgemaakt, de gemeente past uit 
eigen inkomsten een deel bij. Er is een passend 
verkeer- en vervoersplan met ruimte voor 
parkeergarages, overstapplaatsen en de bouw 
van nieuwe woonwijken. Leiden is niet de navel 
der aarde en 2005 niet de eeuwigheid van 
waaruit men de toekomst kan beklinken. Het 
Groene Hart moet worden ontlast en niet de 
minsten hebben zich gebogen over zaken als 
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veiligheid bij conflicterende vervoersmiddelen. 
Sloop is volgens onze wethouder van de baan en 
de tram kan ook heel zachtjes rijden.  
(NB: Het Leidsch Dagblad meldde op 29 januari 
dat de gemeente wel degelijk geld voor de 
financiering van het tracé wil terugverdienen via 
grondtransacties met de universiteit, het LUMC 
en het ROC van Leiden. Het LUMC ziet daar 
volgens de krant niets in, met het ROC wordt 
nog niet onderhandeld en de universiteit toont 
'een positieve grondhouding'.) 
 
De vertegenwoordigers van de wijkverenigingen, 
ROVER, STOOM, de ENFB (Fietserbond) in 
de zaal en de aanwezigen brachten daar tegenin 
dat een vermenging van verkeersstromen, die op 
zichzelf al onveilig is, tot catastrofen leidt indien 
die stromen zich gelijktijdig door de betrekkelijk 
smalle Breestraat moeten persen waarin ook nog 
eens de winkels door vrachtauto’s met laden en 
lossen moeten worden bediend. Rapporten als 
dat van de Stichting Wetenschappelijk 
onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en dat 
van de Raad voor Transportveiligheid geven aan 
dat vermenging van vervoersmiddelen en 
gelijkvloerse kruisingen vele slachtoffers eisen. 
De ENFB stelde dat fietsverkeer op de naast de 
tramlijn overblijvende anderhalve meter aan 
weerszijden mogelijke bezoekers maar in ieder 
geval de fietsers de stad uit zullen jagen. 
Kostenbeheersing bij grootschalige projecten als 
de RGL blijkt een hachelijke zaak vanwege 
onvoorziene problemen en gebrekkige 
programma’s van eisen en het is maar de vraag 
of de vele halten en langzame gang van de tram 
voor doorgaand personenvervoer aantrekkelijk 
zijn. Waarom zoekt men geen alternatief tracé 
voor het traject door de binnenstad als door de 
verschillende partijen bij de uiteenzetting van 
hun bezwaren al zo vaak is aangegeven? De 
onveiligheid vormt het grootste bezwaar.   
 
Van Nieuwenhoven en Hessing kregen de 
gewetensvraag voorgelegd of zij van het huidige 
plan willen afstappen als de veiligheid van 
bewoners en bezoekers niet gegarandeerd kan 
worden of als de aanleg alsnog financieel 
onhaalbaar blijkt. Stoppen kan altijd nog gaven 
zij ten antwoord, maar je kunt Nederland niet 
besturen als je aan alle individuele bezwaren 
tegemoet komt. Geen vooruitgang zonder risico 

en je moet ook vóór je alle antwoorden weet 
ergens aan kunnen beginnen. Wil je de lijn dan 
zul je gaandeweg de geschetste problemen door 
de deskundigen moeten laten oplossen. De voor 
het megaproject ingestelde stuurgroep staat 
daarvoor in. Als de gemeenteraad bezwaren 
tegen de aanleg van de lijn heeft, dan had zij het 
besluit om deze aan te leggen tegen moeten 
houden. De keuze is nu gemaakt al staat het 
tracé niet vast. Dat de Provincie destijds 
gedreigd zou hebben om de hele zaak af te 
blazen als het tracé niet door de binnenstad zou 
lopen, als het raadslid Van As opmerkte was 
Van Nieuwenhoven niet bekend. Volgens haar 
is voor het tracé door de stad de Raad nu aan 
zet. (Gemeenteraadslid Van As heeft zich in een 
open brief tot Burgemeester, wethouders en 
gemeenteraad gewend en opgeroepen de 
mogelijkheden voor een tracé over het 
bestaande NS spoor serieus te onderzoeken nu 
deze optie kennelijk weer open ligt, aldus het 
Leidsch Dagblad van 31 januari.) 
 
Vele schriftelijk ingediende vragen uit de zaal 
moesten vanwege tijdgebrek onbeantwoord 
blijven. Wie zijn e-mail adres bij zijn vraag had 
opgegeven kon dat antwoord alsnog via dat 
medium verwachten volgens de projectleiding. 
De avond werd besloten met de aloude wijsheid 
dat men beter ten halve kan keren dan ten hele 
dwalen. Mochten veiligheid en ruimte inderdaad 
blijven knellen dan zou het van 
verantwoordelijkheidsgevoel getuigen, gerecht-
vaardigd en wijs zijn als het gemeentebestuur het 
tracé zou verleggen, mogelijk langs een deels aan 
te leggen nieuwe  ringweg.     
 
Marjolijn Pouw,  

Secretaris   
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Nieuw onderzoek verkeersveiligheid 
RijnGouweTrein 
 
De gemeenteraad van Leiden heeft in 2002 
ingestemd met het traject van de 
RijnGouweTrein door de binnenstad. Daarbij is 
de voorwaarde gesteld dat de komst van de 
RijnGouweTrein niet zorgt voor een 
verslechtering van de verkeersveiligheid. Op 17 
februari j.l. stond daarom het rapport 
‘Verkeersveiligheid RijnGouweLijn’ op de 
agenda van de raadscommissie Economie & 
Verkeer. Het rapport bevat ten eerste een 
zogenaamde ‘Nulmeting’, dit is een 
inventarisatie van het huidige aantal 
verkeersslachtoffers op het geplande traject. 
Daarnaast bevat het rapport adviezen voor een 
verkeersveilig ontwerp van het 
RijnGouweTrein-traject volgens de 
uitgangspunten van Duurzaam Veilig. Tenslotte 
adviseert het rapport maatregelen te nemen, die 
moeten zorgen voor vermindering van het hoge 
aantal slachtoffers op de ‘blackspotlocaties’. Het 
rapport bevat geen schatting van het aantal 
slachtoffers door de komst van de 
RijnGouweTrein. 
 

 
De Fietsersbond afdeling Leiden heeft in een 
brief aan de raadscommissie en wethouder forse 
kritiek geuit op het rapport ‘Verkeersveiligheid 
RijnGouweLijn’. In het onderzoeksrapport heeft 
men geen rekening gehouden met de 
aanbevelingen van de Raad voor 
Transportveiligheid. Ook op andere punten is 
het onderzoek onvolledig. De Fietsersbond 
ontdekte, dat men vergeten is om fietsers ‘mee 
te tellen’ bij het belangrijkste toetsingscriterium 
voor een verkeersveilig ontwerp. Bij de 
beoordeling van de meest veilige route van de 
RGT over de verschillende kruispunten, hebben 
de onderzoekers alleen rekening gehouden met 
het (laagst) aantal potentiële conflicten met 
personen- en vrachtauto’s. Dit is opmerkelijk 
omdat juist fietsers en voetgangers de grootste 
categorie verkeersslachtoffers vormen en omdat 

op kruispunten de meeste ongelukken gebeuren. 
Wethouder Hessing heeft tijdens de commissie-
vergadering Economie & Verkeer van 17 
februari j.l. toegezegd, dat hij aan het 
onderzoeksbureau zal vragen om nieuw 
onderzoek te doen en daarbij de 
verkeersveiligheid van fietsers mee te nemen. 
 
Elsbeth Klink, woordvoerder Fietsersbond 
Leiden en oud-wijkbewoner. 

 

 
 
 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers-plan 
 
Op 21 januari 2005 is het Gemeentelijk 
Verkeers- en Vervoersplan ('GVVP') 
gepubliceerd door de gemeente. Het plan is in 
samenspraak met diverse betrokkenen (lees: 
belangenorganisaties en andere betrokkenen) 
opgesteld en behelst –kort gezegd- een 
toekomstvisie op mobiliteit in onze stad op 
zowel de korte als lange termijn. 
 
Het GVVP heeft als titel gekregen: 'Leiden, stad 
in beweging'. In het GVVP worden 
verschillende concrete doelen omschreven om 
de verkeersbelasting te reguleren, soms vanuit 
ogenschijnlijk tegengestelde invalshoeken. Zo 
wordt enerzijds fietsen en wandelen op de korte 
afstand gestimuleerd, terwijl anderzijds ook de 
automobilisten tegemoet worden gekomen door 
zaken als parkeren, het aanpakken van 
autoknelpunten en openbaar vervoer. 
Wethouder van Verkeer en Vervoer Hessing 
haalt in dit kader de RijnGouweLijn (RGL; zie 
ook elders in deze krant) aan als belangrijk 
instrument om één van de doelen van het 
GVVP, een beoogde kwaliteitsverbetering van 
het stedelijke openbaar vervoer, te behalen.  
Daarnaast staat de gemeente een autoluwe 
binnenstad voor met het oog op het behoud en 
de toegankelijkheid van de historische 
binnenstad. Daarom wordt beargumenteerd dat 
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de stad goede parkeervoorzieningen aan de rand 
van de stad mist die zullen moeten worden 
gerealiseerd. De parkeersituatie rondom de 
‘schil’ van het centrum wordt aangepakt door 
het invoeren van betaald parkeren, terwijl ook 
parkeergarages gepland worden ter hoogte van 
de Morspoort, Lammermarkt en Garenmarkt.  
 
Het GVVP wordt door de gemeente 
geafficheerd als een brede visie op de toekomst. 
De details komen naar verluidt pas aan de orde 
in een uitvoeringsprogramma, dat wordt 
opgesteld na de inspraakperiode op het GVVP.  
Een belangrijk punt van aandacht vanuit onze 
vereniging is de onderlinge afstemming van de 
(verschillende en daarom wellicht 
inconsequente) doelen die de gemeente zich 
gesteld heeft in het GVVP en de gevolgen 
daarvan voor de mobiliteit van Leiden in het 
algemeen en de infrastructuur en leefbaarheid 
van de historische binnenstad in het bijzonder. 
Een belangrijk onderdeel is de inpassing van de 
RGL binnen voormelde visie, die in het GVVP 
in de ogen van het bestuur onvoldoende aansluit 
op (de gevolgen voor) haar (historische) 
omgeving.  
Het vorenstaande heeft het bestuur doen 
besluiten ook haar opwachting te maken bij de 
op 23 februari jl.  gehouden inspraak en 
informatieavond. In een volgende Hart van de 
Stad-krant volgt daarover een inhoudelijk 
verslag. 
 
Lorents Blankenberg,  
Bestuurslid 
 

De Leidse fietser en de Rijn Gouwe Trein 
 
Leiden behoort qua fietsgebruik tot de top 5 van 
fietssteden in Nederland. Ruim 60% van de 
Leidenaars gebruikt dagelijks de fiets en 56% 
van de bezoekers van de binnenstad komt op de 
fiets (gegevens Stadsenquête 2004). De fiets is 
een goedkoop en gezond vervoersmiddel en is 
in Leiden in veel gevallen ook de meest logische 
wijze van verplaatsen. Alle bestemmingen in 
Leiden en omgeving zijn op fietsafstand en in 3 
van de 4 gevallen ben je sneller op de plaats van 
bestemming met de fiets dan met de auto. 
(Fietsbalans 2000, benchmarkingsonderzoek 
Fietsersbond).  

 
De fietsende binnenstadsbewoner zal echter met 
de komst van de RijnGouweTrein (RGT) niet 
zo vrolijk meer op zijn fiets stappen. De 
lightrailvoertuigen die straks door de binnenstad 
gaan rijden, zijn door hun enorme massa en 
lange remweg zeer botsonvriendelijk voor met 
name voetgangers en fietsers. Als fietser en 
voetganger heb je bij botsing met een tram 1,5 
maal zoveel kans te overlijden dan bij botsing 
met een auto. 
 
Daarnaast loopt het geplande traject van de 
RijnGouweTrein door de binnenstad 
grotendeels over de hoofdfietsroutes. Dat zijn 
routes die zo ingericht zijn, dat (veel) fietsers 
snel, veilig en comfortabel hun bestemming 
kunnen bereiken. In de smalle straten van onze 
historische stad is echter onvoldoende ruimte 
voor de rails van de RijnGouweTrein en brede 
(veilige) fietsstroken. Tevens zal de doorstroom 
van het fietsverkeer in en door de binnenstad 
ernstig verslechteren door de aanwezigheid van 
de vele noodzakelijke stoplichten, die volgens de 
plannen absolute voorrang aan de RGT gaan 
geven. Een belangrijk knelpunt in het 
binnenstadstraject is de ‘smalle’ Breestraat. 
Wethouder Hessing heeft gelukkig aangegeven, 
dat de Breestraat hoofdfietsroute is en blijft, ook 
bij de komst van de RGT. Volgens Hessing zijn 
er geen (gelijkwaardige) alternatieven voor deze 
“slagader van het fietsverkeer” zoals hij de 
Breestraat omschrijft. 
 
De Fietsersbond afdeling Leiden heeft een 
schriftelijke reactie gegeven op de 
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voorontwerpen van het RGT-traject door de 
binnenstad. Op onze website 
www.fietsersbond.nl/leiden staan alle bezwaren 
op een rij. Hierbij een selectie: 
In alle varianten van de huidige voorontwerpen 
is er in de Steenstraat en Stationsweg geen 
ruimte voor fietsers naast de RGT  en kunnen 
fietsers alleen maar tussen de rails fietsen. Dit is 
onaanvaardbaar, vanwege de grote veiligheids-
risico’s die fietsers dan lopen. 
De halte van de RGT in de Breestraat is pal 
voor de Mandenmakersteeg gepland. De halte 
blokkeert hiermee een goede oversteek van de 
Breestraat in de hoofdfietsroute 
Mandenmakerssteeg-Diefsteeg. Tevens zorgt de 
combinatie van veel in- en uitstappende reizigers 
met de (kruisende) fietsersstromen voor 
verkeersonveilige situaties. 

 
De komende maanden zal de verkeersveiligheid 
van fietsers en voetgangers een belangrijke rol 
blijven spelen in de discussie rond het RGT-
traject door de binnenstad. Zowel gedeputeerde 
Van Nieuwenhoven, als wethouder Hessing, als 
de Leidse gemeenteraad hebben immers 
toegezegd dat de inpassing van de RGT op 
straatniveau verkeersveilig moet en als dat niet 
mogelijk is, het trajectbesluit door de binnenstad 
wordt heroverwogen. Het is van belang dat 
zoveel mogelijk maatschappelijke organisaties, 
zoals wijkverenigingen het onderwerp van de 
verkeersveiligheid onder de aandacht van de 
gemeenteraad blijven brengen en de 
besluitvorming rond deze ‘Betuwelijn in het 
klein’  kritisch blijven volgen. 
 
Elsbeth Klink, woordvoerder Fietsersbond 
Leiden en oud-wijkbewoner. 
Meer informatie is te vinden op: 
www.fietsersbond.nl/leiden rubriek 
RijnGouweTrein 

 
Prunussen weer voor de bijl 
 
In de krant van november 2003 meldde oud-
bestuurslid May Luxembourg vol trots dat B&W 
het bezwaarschrift tegen de kapvergunning voor 
de prunussen naast de Pieterskerk gegrond had 
verklaard. Inmiddels was dan wel al een prunus 
gesneuveld, maar daarvoor was een verplichting 
tot herplanting toegevoegd.  

 
 
De Stichting Pieterskerk heeft zich echter niet 
bij die beslissing neergelegd en is bij de 
rechtbank Den Haag in beroep gegaan. U zult 
het niet geloven maar de rechtbank heeft dat 
beroep gegrond verklaard omdat bleek dat de 
bezwaarschriften van onze wijk en van de 
bomenbond waren ingediend voordat de 
kapvergunning was afgegeven. B&W had de 
bezwaren volgens de rechtbank DUS niet-
ontvankelijk moeten verklaren.  
 
Wat was het geval: de gemeente had per abuis 
op 5 januari 2003 in de Stadskrant gemeld dat de 
kapvergunning was verleend. Die fout hebben 
ze op 18 januari in de Stadskrant weer 
gerectificeerd. Dat hebben zowel onze 
wijkvereniging als bomenbond gemist of 
verkeerd begrepen. Wij (vorige bestuur) hebben 
op 20 januari een bezwaarschrift ingediend, de 
Bomenbond op 3 februari. Op 7 februari is de 
kapvergunning alsnog verleend. Praktisch en 
rechtvaardig zou zijn als de bezwaren in 
behandeling zouden zijn genomen als gericht 
tegen het besluit van 7 februari. Dat heeft de 
gemeente ook gedaan. En nu komt de rechtbank 
met deze zeer formele uitspraak. Het betekent 
dat als wij door de gemeente waren afgewezen 
op formele gronden, wij alsnog een 
bezwaarschrift hadden kunnen indienen. Die 
termijn is nu wel verstreken. 
 
Mireille Hildebrandt 
Voorzitter 
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Wijkgericht werken en 
Buurtkaderoverleg 
 
Aantekeningen van de bijeenkomsten op 28 
oktober (wijkgericht), 11 november 
(buurtkaderoverleg) en 30 november 
(wijkgericht)  
 
28 Oktober 2004 Wijkgericht werken 
De opkomst op 28 oktober was groot, evenals 
het enthousiasme. Wethouder Rogier van der 
Sande opende de bijeenkomst en gaf een 
uiteenzetting over de aard en het doel van het 
gebeuren. Leiden wil net als een aantal andere 
middelgrote steden de bewoners nauwer 
betrekken bij het bestuur. Nu verzinnen de 
ambtenaren wat er moet gebeuren maar het is 
beter dat het gemeentebestuur de kaders 
aangeeft en wij als bewoners aangeven wat we 
willen. Het gemeentebestuur toetst, de 
ambtenaren voeren uit. Wijkgericht werken is 
een voorproefje dat de georganiseerde bewoner 
warm moet maken. De stad is ingedeeld in tien 
districten die elk een districtsraad kunnen 
oprichten voor overleg en inspraak over een per 
district aan kleine fysieke verbeteringen te 
besteden bedrag van rond de € 20.000,--. Met 
alle wijkverenigingen afzonderlijk praten is 
gezien het aantal en de geringe 
georganiseerdheid onmogelijk.  

 
De notitie Wijkgericht werken aan beheer 2005 
waarin die gedachte is uitgewerkt, is vastgesteld 
voor inspraak zoals dat zo mooi heet en gaat het 
veld in. Van januari tot de zomer van 2005 
hebben de wijkverenigingen, in tien 
districtsraden verdeeld, de tijd om te 
experimenteren. Daarna neemt het 
gemeentebestuur de beslissing over het vervolg. 
De keuzemogelijkheden zijn:  
A we beslissen in onze districtsraad zelf over de 
besteding van het bedrag;  
B we adviseren de wijkchef;  
C alles blijft bij het oude, dat wil zeggen dat de 
wijkchef wikt en beschikt.  

De aanwezigen, voor het grootste deel 
vertegenwoordigers van de wijkverenigingen, 
bleken in meerderheid het streven naar inspraak 
op prijs te stellen. De proef in kwestie spreekt 
een aantal - onder wie de vertegenwoordiging 
van onze wijkvereniging - minder aan. Het per 
district beschikbare bedrag is gering en verdeeld 
over de wijken in de districten blijft er weinig 
over. Het vergt bovendien een onevenredige 
hoeveelheid werk om alle wensen op tafel te 
krijgen en per districtsraad de verdeling uit te 
vechten. Inspraak kan ook zonder geredekavel 
over een paar centen. 
 
Er volgde een aantal door de wijkchefs belichte 
voorbeelden van gelukte inspraak. Met de 
opdracht van de wethouder om en passant te 
bespreken of het bedrag per district, per 
inwoner of per oppervlakte moest worden 
bepaald, gingen we in groepen uiteen om onze 
keuze te bepalen met de graadmeter voor het 
bedrag. Onze wijkvereniging zat met de 
wijkvereniging Hogewoerd e.o. aan tafel als 
district Binnenstad Zuid. We telden twee man, 
mevrouw B.R. van Dam Keuken en mijn 
persoon. Binnenstad Noord zat vijftien man 
sterk aan tafel met de Stationsbuurt.  
Versterkt met onze wijkchef Renée Verdel 
hebben we bezien waar we verstandig aan doen. 
De keuze voor B leek het meest in de buurt te 
komen van het standpunt uit onze brief aan de 
Gemeente over wijkgericht werken waarin we 
ons uitspraken voor de aanwijzing van een vaste 
persoon bij de dienst Milieu en Beheer bij wie 
we met onze suggesties voor betrekkelijk 
eenvoudige fysieke verbeteringen in de wijk 
terecht kunnen. De wijkvereniging Hooigracht 
blijkt er ook zo over te denken. 
 
Op de vraag naar een rechtvaardige 
budgetverdeling hebben we gezegd dat onze 
wijk geen belang heeft bij een verdeling naar 
inwoneraantal of oppervlak. In verhouding telt 
de binnenstad weinig inwoners. Het oppervlak is 
ook betrekkelijk gering. Het is er wel druk en 
onze wijk heeft dus veel te lijden. Van een 
bedrag per inwoner, of naar rato van de 
oppervlakte profiteren we dus onvoldoende. 
Hoe geringer het bedrag, hoe meer de proef op 
een zoethouder lijkt en hoe groter naar 
verhouding de inspanning om er toch nog wat 
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van te maken. Ook hierover waren de 
wijkvereniging Hogewoerd e.o. en wij het 
roerend eens. Van der Sande gaf daarop aan dat 
de binnenstad vanwege die drukte al meer geld 
krijgt dan de overige wijken en dat hij daar geen 
onevenwichtigheid ziet. 
 

 
 
11 november 2004 Buurtkaderoverleg 
Tweemaal per jaar praten politie en de Leidse 
Welzijnsorganisatie op initiatief van de gemeente 
met de besturen van de wijkverenigingen over 
welzijn en de leefomgeving in de wijken. Dit 
overleg was het vervolg op dat van 29 april 2004 
toen er over de rode en gele kaarten is 
gesproken die de horeca krijgt uitgedeeld als die 
zich niet aan de regels houdt. Bewoners kunnen 
dan de politie bellen die bij geconstateerde 
overtredingen de kaarten uitdeelt. 
Rondzwervende, lawaaierige en soms agressieve 
verslaafden en daklozen kwamen ter sprake en 
het gebrek aan samenwerking tussen 
welzijnswerk, politie en milieubeheer bij hun 
opvang en het terugdringen van de overlast. 
Ook de overlapping met wijkgericht werken 
kwam aan de orde. Het verband tussen beide 
activiteiten bleef wat schimmig, maar we 
constateerden allen dat handhaving de bewoners 
deugd doet omdat het helpt. Willem van Vliet, 
onze wijkagent, schetste de veranderende rol 
van de wijkagent die zich meer gaat richten op 
leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Binnen de 
kaders van de gemeente bepaalt hij aan de hand 
van regelmatige buurtscans zijn eigen 
prioriteiten en legt geen huisbezoeken meer af 
zoals voorheen. De gemeente laat in februari 
2005 Intomart Hilversum een telefonische 
buurtenquête doen naar problemen in de buurt, 
onveiligheid, criminaliteit, preventie en het 

functioneren van de politie. Het volgende 
buurtkaderoverleg is in april 2005.    
 
30 november 2004 Wijkgericht werken 
De oprichtingsvergadering van de districtsraad 
waarin onze vereniging met de vereniging 
Hogewoerd en omstreken is opgenomen op 30 
november trok drie belangstellenden. Twee van 
de wijkvereniging Hogewoerd e.o. en mijzelf. 
We hebben daar herhaald wat we op 28 oktober 
ook al hebben gezegd. Onze wijkchef herhaalde 
wat de gemeente met de inspraak wil en reikte 
trots de rapportage uit van de Vervolgschouw 
Beheer Openbare Ruimte 2004 met de 
Herhalingsmeting voor de onderdelen zwerfvuil, 
vervuiling bij containers, onkruid op verharding, 
graffiti, beplakking en hondenpoep, waarin 
Leiden een ruime voldoende scoort. Wij waren 
minder tevreden. Containers worden wel 
geleegd, maar dat haalt weinig uit als de troep 
eromheen niet meteen wordt opgeruimd. Het bij 
de containers gedeponeerde afval gaat zwerven 
en de aanblik is beschamend. Waarom niet elke 
dag een schoonmaak bij de containers? Dat 
bespaart wellicht een hoop opruimkosten voor 
zwerfvuil. De gemeente stuurt nog een verslag 
met een lijst van de aanwezigen. We hebben 
erop aangedrongen geld vrij te maken voor de 
schoonmaak en de aanpak van het 
hondenpoepprobleem in het Plantsoen. 
 
Marjolijn Pouw,  
Bestuurslid 
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Bestemmingsplan Horeca 
 
Bij het verschijnen van het voorontwerp 
bestemmingsplan werden er vragen gesteld over 
de ontwikkeling van horeca in Leiden. Er was 
namelijk een gegronde reden om te vrezen voor 
een ongewenste uitbreiding van het aantal 
horecabedrijven als dit plan werd goedgekeurd. 
Bij alle mede voor detailhandel bestemde 
gronden zou horeca uit de categorie I zonder 
meer worden toegelaten (thee- en koffiehuizen, 
lunchrooms, broodjeszaken, en ijssalons). 
Daarnaast bevatte het plan de 
vrijstellingsmogelijkheid om horeca uit de 
categorieën I en II zich te laten ontwikkelen tot 
categorie III (restaurants, eetcafés, café-
restaurants, grand cafés). 
 
Dit laatste zou betekenen dat alle mede voor 
detailhandel bestemde gronden uiteindelijk via 
een vrijstelling horeca bestemming III konden 
krijgen. Dit laatste punt van zorg is in het 
onlangs verschenen ontwerp bestemmingsplan 
aangepast. 
In het – op dat punt in ieder geval gewijzigde - 
ontwerp bestemmingsplan wordt horeca uit 
categorie I toegelaten op de mede voor 
detailhandel bestemde gronden, maar nieuwe 
horeca-activiteiten (van categorie II of III) 
worden niet toegestaan, behalve dus lichte 
horeca in de winkelgebieden. De op de plankaart 
aangegeven bestaande horeca uit de categorie I 
en II kan zich eventueel wel ontwikkelen in de 
richting van categorie III, hiervoor bevat het 
plan nog steeds een vrijstellingsmogelijkheid. 
 
Om een indruk te krijgen om welke hoeveelheid 
gronden het gaat zijn de gronden die mede voor 
detailhandel zijn bestemd voor een gedeelte van 
de Pieterswijk op de bijgevoegde kaart zwart 
gekleurd; de toelaatbare horeca uit de 
categorieën 1 t/m VII zijn op de kaart grijs 
gekleurd.  
 
 

 

 
 
Anton de Gruyl 
Bestuurslid 
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Het Aalmarktproject 
 
Op 22 december jl. heeft de gemeenteraad groen 
licht gegeven voor de ontwikkelingsfase van het 
Aalmarktproject. Dit betekent dat onder leiding 
van projectontwikkelaar MAB (want die kreeg 
bij dit besluit de opdracht hiertoe) architecten 
zullen worden geselecteerd en ontwerpen zullen 
worden gemaakt. De volgende dag werd de 
overeenkomst tussen gemeente en de 
projectontwikkelaar dan ook feestelijk 
ondertekend in een ijskoude en stoffige 
Aalmarktschool. Zodra iets van de plannen 
bekend is, komt de klankbordgroep in actie. 
Deze klankbordgroep zal worden samengesteld 
uit leden van de voormalige Projectgroep Nieuw 
Aalmarktplan en mogelijk andere 
geïnteresseerden. De eerste plannen worden de 
komende maanden verwacht. In ieder geval ziet 
het ernaar uit dat de opknap/uitbreiding van de 
Stadsgehoorzaal voorrang krijgt. Wij houden u 
op de hoogte. 
 
Franceline Hendrikse-Pompe 
Oud-bestuurslid 
 
 
 
 
 

 

Vereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal-west 
Erevoorzitter:  R.J. van Cruijsen  Erelid: J.J.M. Gerritsen 
Postadres Postbus 11016     2301 EA Leiden          
Kamer van Koophandel Rijnland: 40 44 51 79 (Rijnland) 
De wijken 
De Pieters- en Academiewijk en Levendaal-west vormen het 
zuidwestelijk deel van de Leidse binnenstad. De grenzen van 
het gebied worden gevormd door Botermarkt, Vismarkt, Aal-
markt, Boommarkt, Galgewater, de Witte Singel, Korevaarstraat 
en Gangetje. 
De vereniging 
De Vereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal-west 
tracht de leefbaarheid en het welzijn van de wijk en haar bewo-
ners te bevorderen Bewoners kunnen lid worden van de vere-
niging, anderen donateur. De kosten van lidmaatschap bedra-
gen 4 Euro voor eenpersoons- en 5,50 Euro voor meerper-
soonshuishoudens (meer mag ook). Op de jaarlijkse ledenver-
gadering in het voorjaar legt het bestuur van de vereniging 
verantwoording af aan de leden, komen knelpunten in de wijk 
aan de orde en wordt het beleid van de vereniging bepaald.  
Bestuur 
Mireille Hildebrandt   voorzitter, redactie 
Korevaarstraat 51a 2311JT 5124441 
Lodewijk van Paddenburgh penningmeester, horeca en veiligheid 
Diefsteeg 18 2311 TS 5149805 
Anton de Gruyl  bouwen, wonen en groen 
Nieuwsteeg 29 2311 RX 5661651 
Lorents Blankenberg              verkeer, vervoer en parkeren 
Nieuwsteeg 13 2311 RW 5132695 
Marjolein Pouw  secretaris, horeca en veiligheid 
J.van Houtkade 36  2311 PE  5142896 
De krant 
De Hart van de Stad krant is een uitgave van de wijkvereniging. 
De krant verschijnt vier maal per jaar in een oplage van 2.600 
en wordt binnen de wijk huis aan huis bezorgd. Daarnaast 
wordt een groot aantal exemplaren verspreid onder bestuur en 
ambtenaren van de gemeente Leiden en ontvangen niet- wijk-
bewoners/donateurs de krant per post. Kopij voor de krant kunt 
u inleveren bij Mireille Hildebrandt. De redactie behoudt zich het 
recht voor stukken in te korten. Voor het adverteren in de wijk-
krant kunt u contact opnemen met de secretaris. De krant wordt 
gedrukt door drukkerij Van der Linden. 
Lid worden 
U kunt lid worden door het overmaken van 4 Euro (eenper-
soonshuishouden) of 5,50 Euro (meerpersoonshuishouden) op 
giro 3664416 van de vereniging Pieters- en Academiewijk en 
Levendaal-west en het invullen van onderstaande bon. De bon 
kunt u opsturen naar het postadres van de vereniging of bij een 
van de bestuursleden in de bus doen. 
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geeft zich met ingang van . . . . . . . . op als 
lid/donateur van de Vereniging Pieters- en 
Academiewijk en Levendaal-west, en ver-
klaart de contributie/donatie ad Euro 
........... te hebben overgemaakt op giro 
3664416  
 


