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Het bestuur van wijkvereniging PAL Leiden nodigt u van harte uit  
voor de jaarlijkse wijkborrel. Deze wordt gehouden op: 
 
• zaterdag 22 september 
• van 16.30 – 18.30 uur 
• in Kamerlingh Parktuin & Café, Van der Werfpark 
 
Dit is dé gelegenheid om met elkaar te praten en bij het bestuur  
zaken aan te kaarten die u aan het hart gaan.   
 
Namens het bestuur, 
Adri Klaassen en Aart Martin de Jong  
Duovoorzitters 
 
NB: U krijgt drie consumptiebonnen op vertoon van deze uitnodiging 
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BESTUUR 
PAL LEIDEN 
LEDENVERGADERING 
door Jan Demper 
 

 
Ledenvergadering 2018, foto Sonja Wagemans  
 
Op dinsdagavond 24 april verzamelden zich een 40-tal 
leden van onze wijkvereniging PAL in de Faculty Club 
van de universiteit, voor de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering. Vooraf gunde Erick van Zuylen, 
custos en pedel van de Universiteit en wijkgenoot, ons 
een mooi inkijkje in zijn wat mysterieuze, met rituelen 
beklede functie. 
Controle van de presentielijst aan de hand van de 
ledenlijst gaf te zien dat slechts 14 van de aanwezigen 
betalend lid waren. Dat had een korte gedachtewisseling 
tot gevolg, waarbij naar voren kwam dat leden na het 
achterwege laten van de jaarlijkse acceptgiro vergeten 
om te betalen. De aansporing ontbreekt. Het bestuur gaf 
aan dat op dit moment gewerkt wordt aan de 
actualisering van de ledenlijst, en de sponsors, met de 
mogelijkheid om vanaf 2019 berichten aan de leden 
vanuit het bestuur eenvoudiger te maken. De leden 
zullen dan jaarlijks (digitaal) het verzoek krijgen om hun 
contributie te betalen.  
 
En toen was het tijd voor de formele vergadering, 
waarvan de agenda de gebruikelijke punten bevatte. Na 
een korte terugblik op 2017 kwam het jaarverslag aan de 
orde. Aan de hand van de verschillende dossiers lichtten 
de trekkers van de werkgroepen hun activiteiten toe, 
onder meer de succesvolle campagne van de Vrienden 
van de Rembrandbrug, de toekomstige inrichting van 
het plein Garenmarkt en het bezwaar tegen het beoogde 
hostel aan het Kort Levendaal/Steenschuur. Uiteraard 
kregen ook de meer permanente en beleidsmatige 
onderwerpen zoals het (sluip)verkeer en wonen in de 
binnenstad de nodige aandacht. Voorzitter Aart Martin 
de Jong dankte de vele vrijwilligers voor hun inzet en 
benadrukte dat al het werk  niet mogelijk is zonder deze 
enthousiaste wijkbewoners. 
 
Met een positief advies van de Kascommissie, bestaande 
uit Lodewijk van Paddenburgh en Jan Wieles, bleek de 
Jaarrekening 2017 op de goedkeuring van de vergadering 
te kunnen rekenen. Ook de vervulling van de ontstane 

vacature in de Kascommissie werd vlot vervuld. Hans 
Slot neemt het stokje van Lodewijk over, Lodewijk werd 
uiteraard voor zijn inzet bedankt.  
Ook in het bestuur zijn er enkele wijzigingen: secretaris 
Rita Blankenberg moest helaas haar functie wegens 
tijdgebrek neerleggen, duo-voorzitter Aart Martin de 
Jong trad volgens rooster af. Hij werd conform het 
voorstel herbenoemd voor een periode van 3 jaar. Fred 
van der Loo, een van de trekkers van de acties tegen het 
Steenschuur/Levendaal-hostel, stelde zich beschikbaar 
als bestuurslid en werd bij acclamatie benoemd. Conform 
de geldende afspraken met Minerva treedt 
penningmeester Pim Jong in september terug. Hij wordt 
dan vervangen door Julius Bijleveld, Questor van 
Minerva. 
 
Het voorstel van het bestuur om de contributie met 
ingang van 2019 te verhogen tot € 10,-- en het 
onderscheid tussen een- en meerpersoonshuishoudens te 
laten vervallen werd aangenomen. De verhoging is 
gerechtvaardigd, gezien de kostenstijging en terugloop 
van inkomsten door (dreigende) verlaging van de 
gemeentesubsidie en niet betalende leden.  
 
Toen was het tijd voor de Speerpunten van 2018. Waar 
gaat de PAL zich het volgend jaar op richten, waar liggen 
de prioriteiten en hoe pakken we die aan? Vanwege de 
vele gezamenlijke belangen wil het bestuur de 
samenwerking met andere wijkverenigingen in de 
binnenstad intensiveren. Op zich ligt dit voor de hand, 
maar het is tot nu toe niet echt van de grond gekomen. 
Ook gaf het bestuur aan dat het omwille van het 
toenemende aantal pijnpunten in de wijk een iets andere 
werkwijze zal hanteren. We zullen proberen om 
incidentele buurt of straat gerelateerde onderwerpen 
door bewoners te laten oppakken. Het bestuur heeft dan 
meer tijd om het gemeentelijke beleid te volgen en er zich 
met de  gemeente over te verstaan. Het gaat dan om 
zaken als wonen en leefbaarheid, verkamering, 
evenementen, verkeer, horeca, handhaving. 
 
Daarna kwam het overzicht van de speerpunten voor 
2018 aan bod, maar of het nou het late uur kwam, de 
discussie gaf geen duidelijk prioriteitskeuze aan in de 
genoemde onderwerpen. De leden vroegen wel aandacht 
voor duurzaamheid en de grachten in onze binnenstad. 
In dit kader gaven mensen aan tijd vrij te willen maken 
om in een werkgroep de overlast van lawaaiboten en 
vuilnis in kaart te brengen en de gemeente aan te spreken 
op de gebrekkige handhaving van de verordeningen. Het 
bestuur zegde toe hierop terug te komen. 
 
De avond werd afgesloten met een drankje en een hapje 
en zoals zo vaak in dit soort situaties leek toen de ‘echte’ 
vergadering in de gesprekken tussen de leden onderling 
en met het bestuur pas echt op gang te komen. Het was 
weer een nuttige en prettige bijeenkomst. (Het 
gedetailleerd verslag is te vinden op  www.palleiden.nl, 
onze nieuwe website. • 
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BUREN 
AD KAPTEIN    

door Marjolijn Pouw 
 
“Ziek-zijn is meer dan ziekte alleen; zieken, dokters en verzorgers 
blijken baat te hebben bij het lezen van romans en gedichten, naar 
muziek luisteren of schilderijen en films bekijken, de ´passieve´ 
vorm van met kunst omgaan. Schrijven over je ziek-zijn, muziek 
uitvoeren, schilderen of een film maken, de ´actieve´ vorm, heeft een 
vergelijkbaar effect”, zegt hoogleraar medische psychologie Ad 
Kaptein.   
 
Buurtbewoner Ad Kaptein is als hoogleraar medische 
psychologie verbonden aan het LUMC. Hij geeft 
studenten geneeskunde les over de samenhang tussen 
ziekte en welbevinden, en publiceerde er vele artikelen 
over in internationale vaktijdschriften. Tussen de 
houding van artsen en de genezing of het humeur van 
hun patiënten bestaat verband. Het is van belang dat 
artsen zich in hun patiënten verplaatsen, en dat kun je ze 
leren. Een goed inlevingsvermogen is onmisbaar, zieke 
mensen staan onder hoge spanning en die loopt nog 
verder op als ze zich niet begrepen voelen. Het 
belemmert hun genezing, of ze voelen zich ellendiger 
dan wanneer er naar hen geluisterd wordt. Het lezen van 
romans of verhalen over ziek zijn kan helpen om je 
inzicht te vergroten, vandaar Kapteins pleidooi. Onlangs 
schreef hij het boekje hierover: Helende woorden, 
romans over ziek-zijn, dat begin 2018 bij uitgeverij 
Elmar te Delft uitkwam.  
 

 
Ad Kaptein, foto Lucia Snoei 
 
Vanwaar deze literaire belangstelling?   
“Dat weet ik niet. Het lag in het milieu waarin ik 
opgroeide niet voor de hand, maar op mijn achtste lag ik 
al op mijn buik voor de kolenkachel de NRC te lezen. 
Geen idee wat ik daar zo fijn aan vond. We hadden een 

abonnement op die destijds nogal grijze krant, mijn vader 
had een brede intellectuele belangstelling. Ik deed HBS-
B in Beverwijk en toen ik in de vierde bleef zitten, 
spendeerde ik de middag na de vermanende preek van de 
rector in de lokale bibliotheek. Ik ken geen aardiger 
beroepsgroep dan bibliothecarissen en dat geldt overal 
op aarde. Mevrouw Mulder, mijn lerares Nederlands, had 
een uitgelezen bibliotheekje in haar lokaal voor de 
liefhebbers. Van haar mocht ik Mulisch’ Het stenen 
bruidsbed lenen. Haar passie voor literatuur heeft ook in 
mij die liefde gewekt.”  
 
Psychologie 
“Na mijn eindexamen ging ik psychologie studeren in 
Leiden. Daar is geen droog brood mee te verdienen, zei 
mijn vader, maar dat bleek nogal mee te vallen. Al gauw 
werd ik student-assistent aan het Instituut voor Sociale 
Geneeskunde en later, toen ik eenmaal afgestudeerd was, 
wetenschappelijk medewerker. Ik kreeg een beurs voor 
onderzoek naar het mogelijke verband tussen astma en 
de psychosociale omgeving, promoveerde en werd 
daarna hoofd onderzoek van de afdeling 
Huisartsgeneeskunde van de Leidse medische faculteit. 
De manier waarop mensen met hun ziekte omgaan en de 
reactie van hun omgeving fascineert me. Er is een 
aantoonbaar verband tussen de twee, het een beïnvloedt 
het ander. In hoeverre en waarom? Toen ik ermee begon 
was daar in Nederland nog maar weinig onderzoek naar 
gedaan. Men hield zich niet bezig met de vraag welke 
invloed de omgeving op de ziekte had en hoe artsen 
behalve medisch-technisch het verloop van de ziekte 
konden beïnvloeden. De aandacht was nog geheel gericht 
op de ziekte als verschijnsel en wat je daar als arts aan 
ingrepen of geneesmiddelen tegenover kon stellen.   
 
Wat er misgaat in je lijf is een technisch pathologisch 
proces, dat zich vaak uit in somberheid en obsessieve 
aandacht voor je welzijn, maar de reactie verschilt nogal 
per persoon. De een gaat in bed liggen, de ander blijft 
overeind en bijt door. Ziek zijn roept ook heel 
verschillende gevoelens op. Hoe je als toeschouwer 
reageert spiegelt als het ware je karakter en dat is dan weer 
van invloed op de zieke. Zo bepalen ouders in sterke 
mate hoe kinderen hun ziekte ‘waarderen’. Of ze angstig 
zijn, of onbekommerd. Het een versterkt meestal het 
ander. Van overbezorgdheid en angst kun je je hele leven 
last hebben, net als van het negeren van pijn en ongemak. 
Trotse, krachtige mensen zie je soms kinderlijk 
afhankelijk worden, andersom gebeurt ook. Dat heeft iets 
ontroerends. Je leven staat op zijn kop, je wordt 
toegankelijk. Vaak zie je dat ziekte het karakter van 
mensen blijvend verandert.”   
 
Verhalen vertellen 
“Mensen vertellen verhalen. Ze leggen verband tussen 
hun leven en ziekte en willen dat delen met hun arts. Die 
zit daar meestal niet op te wachten, want hij heeft een 
model in zijn hoofd waar die ziekte in past, maar het ziek 
zijn veel minder. Dat medische model botst dan weer op 
het gedrag van de zieke, wat in beider belang moet 
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worden doorbroken. Je kunt mensen die in de 
gezondheidszorg werken niet vroeg genoeg leren 
luisteren naar de mensen die aan hen zijn toevertrouwd. 
Daar is niet alleen sociale vaardigheid voor nodig, je 
moet je ook echt kunnen verplaatsen in de ander. Zijn 
verhaal niet weglachen, omdat je nou eenmaal bedreven 
bent in je vak en ervaring hebt met de ziekte. Aandacht 
loont, infectieziekten genezen bijvoorbeeld sneller als de 
zieke weet dat er naar hem geluisterd wordt en in de 
behandeling gelooft.” 
 

 
Pablo Picasso La lecture (1932), afbeelding Internet 
 
Medisch model 
“Sommige artsen denken puur in modellen: uit a volgt b 
en daaruit vloeit dan weer c als behandeling voort. Stel 
je bijvoorbeeld bij iemand een longbacterie vast als 
oorzaak van zijn ellende, dan geef je hem een 
antibioticum en bekijkt of het werkt. Maar ziekte kan een 
mens behalve fysiek ook geestelijk ernstig aantasten en 
als arts zou je moeten luisteren naar wat de zieke er zelf 
van denkt, ook al past het niet meteen in je straatje of zit 
de zieke ernaast. Voor sommige verschijnselen is geen 
verklaring te vinden, of er is geen remedie voor. Dat mag 
je niet negeren, maar dat is niet altijd makkelijk. Het kost 
veel tijd om erachter te komen wat er werkelijk aan de 
hand is en je kunt je behoorlijk vergissen ook als het om 
de diagnose van minder zeldzame aandoeningen gaat. Je 
moet dus de tijd nemen voor je patiënten, anders loop je 
het risico van een verkeerde diagnose, of lever je slechte 
zorg.”   
 
Het lezen van romans  
“Naar het effect van dat luisteren is intussen veel 
onderzoek gedaan. Het is de kunst om de noodzaak  
goed aan studenten over te brengen en door de scepsis 
heen te breken van medici die er geen waarde aan 

hechten. Het lezen van romans kan helpen, omdat 
schrijvers bij uitstek mensen zijn die complexe 
gebeurtenissen zo kunnen vertellen, dat je voelt wat de 
personages drijft en de reikwijdte begrijpt.  Neem het 
verhaal van Hemingway, waarin hij vertelt hoe een blanke 
arts een Indiaanse vrouw in haar dorp onder primitieve 
omstandigheden—er is daar niks—met de keizersnede 
van haar dwarsliggende kind verlost. Moeder en kind 
overleven de operatie en de uitgelaten dokter is trots op 
zijn prestatie, maar de Indiaanse vader die getuige was 
van de moeizame, pijnlijke bevalling kon de behandeling 
niet aanzien en pleegt zelfmoord. Wat had de dokter 
anders moeten doen? Hemingway geeft geen antwoord, 
maar laat zien hoe gecompliceerd culturele verschillen 
zijn en wat voor gevolgen het heeft als je ze negeert.” 
 
Kunst als geneesmiddel en troost 
“Lezen, zelf schrijven, of je in beelden uitdrukken kan 
patiënten ook helpen om greep te krijgen op hun 
toestand. Naar muziek luisteren of kunst kijken kan 
bijvoorbeeld helpen onaangename, pijnlijke 
behandelingen makkelijker te verdragen. Het effect van 
muziek is het meeste onderzocht, na dat van lezen. Dat 
het een heilzame werking heeft was natuurlijk al wel 
bekend, maar meer intuïtief dan dat het was aangetoond. 
Daar wordt nu meer op ingezet. Jammer genoeg gebeurt 
het nog teveel aan de hand van vragenlijsten. Met 
afvinken meet je de diepte niet, daarvoor zijn gesprekken 
nodig. Die kosten tijd en zijn lastiger te verwerken. Maar 
wie weet vinden we ook daar nog wat op.   
 
Prof. Dr. Ad Kaptein, medisch psycholoog Helende woorden, 
romans over ziek zijn. Uitgeverij Elmar Delft 2018. 91 blz.,  
€ 11,99 
 

 
 
STADSONTWIKKELING 
DUURZAME 
VERSTEDELIJKING 
door Jan Pieters 
 
Woningnood 
De komende jaren zullen er, zoals bekend, veel woningen 
bijgebouwd moeten worden. Huishoudens worden 
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kleiner: gezinnen veranderen van samenstelling, er 
komen steeds meer ouderen en eenoudergezinnen bij. 
Bovendien trekken meer en meer mensen vanuit de 
krimpregio’s of het platte land naar de stad. Het stond in 
zowat alle Leidse partijprogramma’s: tot 2040 moeten er 
in Leiden 10.000 tot 15.000 woningen bij komen. Dat is 
een gigantische opgave. Op dit moment telt Leiden zo’n 
56.000 woningen, er moet dus 20% bijgebouwd worden 
en snel! Er zijn nu al lange wachtlijsten voor starters en 
mensen met een bescheiden beurs die op zoek zijn naar 
woonruimte. Dat konden we zien aankomen, maar 
tijdens de crisis is er veel te weinig gebouwd. Nu moeten 
we dus haast maken, want als we dat niet doen moeten 
kinderen straks bij papa en mama blijven wonen. Of 
moeten trouwen en kinderen krijgen maar even worden 
uitgesteld.  
 
Duurzame Verstedelijking  
De gemeente pakt de verstedelijking grondig aan. We 
hebben er een aparte wethouder voor: Fleur Spijker. Er 
is een programmaleider, Marcel Belt, die eerder zijn 
sporen verdiend heeft als leider van het 
Duurzaamheidsprogramma. De eerste stappen zijn 
gezet. Er zijn heel veel Leidse kleurboeken uitgedeeld 
(en hopelijk teruggestuurd), waarin Leidenaren hun 
fantasie de vrije loop konden laten bij het schetsen van 
de stad waarin ze in 2040 zouden willen wonen. 
 

  
Studiemodel renovatie blok Breestraat-Botermarkt-Mosterdsteeg © architectenbureau 
Mulder Van Tussenbroek  
 
De belangrijkste vraag is: waar moeten die nieuwe 
woningen komen? Sommigen denken: niet in de stad, 
maar in de omliggende gemeenten of de polderparken 
zoals Cronesteyn of de Oostvlietpolder. Jammer van het 
groen, maar lieverkoekjes worden niet gebakken. En om 
Cruijff te parafraseren: elke oplossing heeft zo zijn 
problemen. De meeste politieke partijen zoeken naar 
oplossingen binnen het stedelijke gebied. Dat is ook het 
nationale uitgangspunt. Niet bouwen in het groen, maar 
de steden verdichten. Daar zitten twee gedachten achter: 
mensen hebben groen nodig op korte afstand van waar 
ze wonen, en als je laag en gespreid gaat bouwen moeten 
er veel wegen bij komen. Dat is duur en dan komen we 
met zijn allen in de file te staan. Er zijn in het wegennet 
immers altijd een paar flessenhalzen. Als het verkeer 
daar niet door kan stromen, ontstaan er overal 
opstoppingen. De  flessenhalzen oplossen gaat lang niet 

altijd. Wegen in de binnenstad kun je meestal niet 
verbreden en dat geldt ook voor bruggen.  
 
De hoogte in, of de breedte  
Laag en gespreid bouwen betekent dat de bereikbaarheid 
in weerwil van de vele investeringen in de wegen sterk 
afneemt. Het levert meer files op en stress als je te laat 
komt op je afspraak, of je kinderen niet op tijd kunt 
ophalen. Bouw dus flink de hoogte in, het liefste vlak bij 
stations en OV-haltes. Hoge  torens zijn in Leiden niet 
bijster populair. Ze passen niet in ons stadsbeeld en je wil 
er als bewoner niet voortdurend tegenaan kijken. Op 
bestaande gebouwen een paar etages zetten, of bouwen 
op plekken tussen gebouwen in kan echter ook in de 
binnenstad een aanwinst voor de buurt zijn. Alle beetjes 
helpen (20% aan woningen bijbouwen is veel!). Doe je 
niets dan dreigt woningnood.  
 

  
Nieuwbouw aan de Sterrenwachtlaan bij de Kaiserstraat, illustratie Internet  
 
Concurrentie om de schaarse ruimte 
De auto | Een ding staat voorop: er moeten veel meer 
Leidenaren gehuisvest worden op hetzelfde stukje grond. 
Dat moet ten koste gaan van andere dingen die ruimte 
vragen, zoals de auto. Deze vergt zoals gezegd meer en 
bredere wegen en heeft een parkeerplaats nodig. Bij 
elkaar is dat gemiddeld zo’n 140 m² of de oppervlakte van 
een forse gezinswoning. Als we de hoogte in bouwen, 
vlak bij stations en OV-haltes, kunnen we dus niet alleen 
files vermijden maar houden we ook meer ruimte over 
voor woningen. Dan moeten we wel de parkeernorm 
loslaten die voorschrijft hoeveel parkeerplaatsen er 
moeten worden aangelegd bij nieuwe woningen. 
Gelukkig zijn de meeste politieke partijen daar al toe 
bereid. 
Bewoners of bezoekers | Een andere concurrent is de 
toerist of evenementenbezoeker. Die vraagt ruimte in de 
vorm van hotels, airbnb, beslag op de 
vervoersinfrastructuur met zijn wegen, stations en 
parkeerplaatsen, horeca en evenementenlocaties. Het 
aantrekken van bezoekers was en is een belangrijk doel 
van het gemeentebeleid. Het brengt geld in het laatje en 
zorgt voor leven en vertier, maar er zijn grenzen. In een 
stad als Amsterdam keert de wal het schip. Inmiddels zijn 
er zoveel mensen uit landen die vroeger arm waren in de 
gelegenheid om te reizen dat het niet moeilijk meer is om 
toeristen naar je stad te lokken, ze komen vanzelf. Het is 
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moeilijk om het toerisme beheersbaar te houden. In dit 
verband zou het erg spijtig zijn als op het Nuon-terrein 
een evenementenlocatie gebouwd zou worden in plaats 
van woningen. De wijkvereniging Noordvest-
Molenbuurt heeft een ontwerp gemaakt voor een fors 
aantal woningen. Dat plan zou een zegen zijn voor deze 
buurt. Het zou een groter economisch draagvlak geven 
voor vele voorzieningen en een wezenlijke bijdrage 
leveren aan de oplossing van het woningtekort. Wordt 
de ruimte vergeven aan toeristenvoorzieningen dan 
betalen Leidse woningzoekenden het gelag. 
 
Hoe gieten we het in het vat? 
Zoals gezegd heeft de gemeente de eerste stappen gezet 
door een aparte wethouder en programmaleider te 
benoemen. In november komen er vervolgactiviteiten 
waar nu hard aan wordt gewerkt. Er zullen ambtenaren 
zijn die het dit jaar met een korte zomervakantie zullen 
moeten doen. Al willen we een broedende kip niet 
storen, we tekenen toch alvast een paar gedachten op.  
Allereerst is het van belang om de keuzes duidelijk te 
maken: de hoogte in, of de breedte en het groen, verder 
minder ruimte voor de auto en toerisme. Wonen heeft 
wat ons betreft voorrang. Niets doen versterkt zoals 
gezegd de woningnood. Als de urgentie van wonen niet 
onderkend wordt en er bij de Leidenaren geen helder 
beeld ontstaat van de ruil die elke keuze impliceert, dan 
krijgen we een morsig politiek debat en heel veel 
vertraging. Maar we zien misschien iets over het hoofd. 
 
Wie maakt de plannen? 
Als de kaders duidelijk zijn moeten er concrete plannen 
komen. Tot dusverre wacht de gemeente op initiatieven 
van projectontwikkelaars. Als zij met ideeën komen dan 
moet het wel heel gek lopen als de gemeente er niet mee 
instemt. Dat zie je aan dat onzinnige plan om aan het 
Steenschuur een hostel te vestigen, op nauwelijks 50 
meter afstand van een plaats waar de afgelopen jaren als 
veel ruimte voor kamerbewoning is bijgekomen. 
Waarom? Omdat het uitvoering geeft aan motie van vijf 
jaar geleden. En dat terwijl we voor 2040 20% meer 
woningen bij moeten bouwen! 
De gemeente vraagt van projectontwikkelaars om in een 
vroeg stadium met de buurt te gaan praten over een 
eventueel plan. Dit lijkt democratisch, maar het leidt niet 
altijd tot goede besluitvorming. Als het kader er niet is 
en de urgentie niet wordt gevoeld van al die nieuwe 
woningen, dan zullen veel plannen afgeschoten worden 
zonder dat we weten wat voor gevolgen dat heeft voor 
woningzoekenden. Of voor de plannen voor andere 
delen van de stad. Gelukkig hebben we weer een 
stadsbouwmeester, Hilde Blank, die zich eerder al 
kritisch heeft uitgelaten over een stedelijke ontwikkeling 
die alleen maar bestaat uit individuele projecten. Het is 
belangrijk dat verstedelijkingsprojecten samenhangen.   
 
Onze wensen 
Ten eerste: wat ons betreft worden bereikbaarheid en 
ruimte voor groen leidende beginselen bij het bepalen 

van de samenhang in de plannen voor de Leidse 
stadsontwikkeling. Hoe beperken we het aantal af te 
leggen autokilometers. Waar komt en blijft er ruimte voor 
groen in onze wijk?  
Ten tweede: meer woningen betekent een groter 
economisch draagvlak voor voorzieningen als winkels, 
huisartsenposten, culturele voorzieningen of wijkcentra. 
Waar gaat de kwaliteit van onze wijk omhoog als er meer 
woningen bijkomen? Waar zouden we verdichting 
moeten nastreven?  
Tenslotte: de kwaliteit van het wonen in de binnenstad 
komt in het gedrang als de nadruk te zeer ligt op toerisme 
en evenementenbezoekers. Wij vragen van het 
stadsbestuur om wonen voorrang te geven boven 
toerisme of evenementen. •  
 

 

 
 
 
STADSONTWIKKELING 

TOEN EN NU, CEES WAAL 
10 JAAR AANPAKKEN IN 
LEIDEN 
door Carla van der Poel 
 
Leiden 1974-1984 
“De oude binnenstad telt in 1970 zo’n 4500 woningen, 
waarvan een derde rijp is voor de sloop en nog eens een 
derde in slechte staat verkeert.” Zo maar een quote uit 
het boek van Frits van Oosten, De stad en de wethouder. Hoe 
Cees Waal de binnenstad van Leiden vernieuwde (2017). Rond 
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die tijd verdwijnen zowel textielfabrieken, 
conservenfabrieken als de grafische industrie, met als 
gevolg: veel leegstaande fabriekspanden en een hoge 
werkeloosheid. Het stadsbestuur betaalt veel aan 
uitkeringen en staat daarnaast voor de onmogelijke taak 
om de stad te herstellen. Zie hier de situatie waar Cees 
Waal (1943-2011) in 1974 nog steeds mee te maken 
krijgt, als hij in het eerste linkse college in Leiden 
wethouder ruimtelijke ordening, openbare werken en 
verkeer wordt. Hoe anders is de situatie nu. 

 
Waal met zijn 
Waal-paaltjes, 
karikatuur Joop 
Walenkamp 
 
De binnenstad 
op de schop  
De voorganger 
van Cees Waal, 
Bart Kret, 
wethouder van 
1970-1974, bleek 

minder 
daadkrachtig dan 
zijn opvolger. Er 
lag nog steeds een 
uit te voeren 

basisverkeersplan uit 1961. Het hield in dat een groot 
deel van de binnenstad gesloopt zou worden. Alleen de 
eerste fase werd onder Kret uitgevoerd. Daarbij werden 
de Langegracht en de Rijn en Schiekade gedempt, en de 
Sint Jorissteeg, Watersteeg, Pelikaanstraat en Klokpoort 
gesloopt. De demping van de Rijn en Schiekade is, zoals 
bekend, in 1983 teruggedraaid. Verder was het de 
bedoeling om de Zeevaartschool aan het Galgewater te 
slopen, zodat het mogelijk was om vanaf een verbrede 
Morssingel een vierbaansbrug aan te leggen naar de 
gedempte Rijn en Schiekade.  
Het verkeerscirculatieplan had nog veel verder moeten 
gaan. Men had de Witte Singel gedeeltelijk willen slopen, 
want er had een snelweg moeten komen over diezelfde 
Singel naar de Jan van Houtkade/Levendaal en een grote 
rotonde over de Oranjeboomgracht, wat de verbreding 
van de Jan van Houtkade noodzakelijk had gemaakt. 
Een echte Cityring, zoals Kret wilde, is er door 
geldgebrek gelukkig nooit gekomen. Belangrijke 
tegenstanders waren Bert Oosterman (D66), die voor 
een handhaving van álle historische bebouwing in de 
binnenstad was, en Cees Waal, toen nog 
gemeenteraadslid (PvdA) die de zienswijze van Kret niet 
los wilde zien van alle vraagstukken die er in de stad 
speelden. In het voorstel van de Kamer van Koophandel 
tot demping van het Rapenburg om het autoverkeer 
beter te stroomlijnen zag Kret zelf gelukkig geen heil. 
 
Aanpak historische binnenstad 
Waal had een sterke voorliefde voor de historische 
binnenstad en de monumenten. Als nieuwe wethouder 
ruimtelijke ordening ging hij voortvarend te werk met de 

plannen waar Kret niet aan toe was gekomen. Hij had de 
tijd mee, want Leiden kreeg Leiden als artikel-12-
gemeente veel geld voor stedelijke vernieuwing. Waal had 
verder een goed opgebouwd ambtenarenapparaat tot zijn 
beschikking en de plannen lagen klaar, zodat hij sneller 
dan andere steden aanspraak kon maken op het geld dat 
de regering via de Saldo Regeling voor stadsvernieuwing 
beschikbaar stelde. Burgemeester Cees Goekoop, die 
Leiden van 1980–1999 bestuurde, merkte in 1988 op dat 
het zo erg niet was om met artikel 12 te leven, want deze 
status betekende een flinke geldstroom van het Rijk met 
als verplichting slechts een zorgvuldige verantwoording 
van het bestede geld.  
 
130 miljoen gulden voor Leiden 
Het lukte Leiden om in de periode 1975-1980 130 
miljoen gulden via deze regeling binnen te halen. Zo weet 
de sociaaldemocraat Waal in de tien jaar dat hij 
wethouder was de verkrotting van Leiden aan te pakken, 
krijgt de auto in de binnenstad minder ruimte ten 
behoeve van de fiets en krijgt Leiden de broodnodige 
restauratie van haar bruggen en veertien (!) km 
kademuren. Ook de rioleringen, die voorheen nog vaak 
direct op de grachten loosden, werden eindelijk 
aangelegd. Met behulp van die geldelijke bijdrage kon de 
ontvolking van de stad worden tegengegaan en werden 
de rooilijnen van de straten die onderbroken waren door 
lelijke gaten van verdwenen industrie en oude krotten 
weer hersteld. Vooral de binnenstadswijken profiteerden 
van de stadsvernieuwing en de wijken eromheen, zoals 
Leiden Noord, de Kooi, Transvaal, Groenoord en de 
Maredijk.  
 
Projectgroep Binnenstad 
In 1976 richtte Waal de Projectgroep Binnenstad op, die 
een structuurplan voor de binnenstad moest opstellen. 
Uitgangspunten waren het behoud van het eigene van 
Leiden en versterking van de woon- en 
ontmoetingsfunctie. Voor elke burger moest er plaats 
zijn in de stad. “Men moet er in de zon kunnen zitten en 
naar de regen kunnen luisteren. Het moet aanleiding 
geven tot zowel uitbundigheid als tot bezinning.” Na 
onderzoek naar de bevolkingssamenstelling in 324 
straten constateerde men dat er in 73 straten geen enkel 
kind woonde en dat er veel alleenstaanden waren. De 
verklaring daarvoor was de aanwezigheid van de vele 
studenten en niet, zoals in andere oude binnensteden, 
vergrijzing. Verder waren er 1100 panden in gebruik als 
opslag of loods, vooral in de wijk Pancras-Oost. Tot slot 
waren er veel te veel winkels: het kernwinkelgebied was 
te omvangrijk en er was te weinig groen.   
 
Structuurplan 
Uiteindelijk kwam de projectgroep Binnenstad in 1978 
met een structuurplan op basis van een combinatie van 
stedenbouwkundige, sociale, economische en culturele 
uitgangspunten. Daarbij moest de woonfunctie volledig 
behouden blijven, dienden de winkel-, onderwijs- en 
sociaal-culturele voorzieningen op niveau te blijven, 
moest de bedrijvigheid liefst niet verdwijnen maar mocht 
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die niet ten koste gaan van de andere voorzieningen, 
moest het woon-werkverkeer om de binnenstad worden 
heengeleid, moesten de voetganger, de fietser en het 
openbaar vervoer meer prioriteit te krijgen en de routes 
voor de fietser veiliger en prettiger worden. De 
stallingsgelegenheid voor de fiets was een extra 
aandachtspunt. Het zijn nog steeds herkenbare 
thema’s…  
 
Meer groen en het Singelpark 
Sommigen vonden Waals plannen te ver gaan. Wim 
Bleijie (CDA) vond het zo overdonderend dat hij 
voorstelde niet langer van de projectgroep Binnenstad te 
spreken maar van ‘racingteam Waal’. Het sterke aan het 
structuurplan was de integrale aanpak. Zo ook de 
noodzaak van meer groen in de stad. De aanblik van 
Leiden zou veel beter worden wanneer er in aansluiting 
op het al aanwezige groen langs de stadswallen extra 
groen kwam. Hiermee was het idee voor een Singelpark 
al in 1978 geboren. Waal zelf had overigens in 1972 in 
zijn hoedanigheid van gemeenteraadslid al gepleit voor 
een groenstrook langs de singels. Om uitvoering te 
geven aan een van de ambities van het structuurplan 
kocht de gemeente het terrein van de voormalige 
grofsmederij aan ten behoeve van het Ankerpark. Later 
volgden het Huigpark en het Katoenpark. Tussen 1975 
en 1984 kwamen er bovendien 15.000 bomen bij in de 
stad. 
 
Pieters- en Academiewijk 
Op de Kaiserstraat had lang een wolfabriek gestaan. 
Eind jaren zestig was deze gesloopt en ontstond er een 
gapend gat. Kret had hier ooit een parkeergarage voor 
ogen, maar zo ver was het nooit gekomen. Inmiddels 
was de Leidse Studentenhuisvesting eigenaar van de 
grond. Die wilde er 200 studentenkamers bouwen. 
Hiermee zou het gebouw de toegestane hoogte van het 
bestemmingsplan overschrijden. Dwars door alle 
bezwaren heen was er door tussenkomst van Waal toch 
een vergunning voor gekomen. Daar kwam de 
wijkvereniging onder voorzitterschap van Tjeerd van Rij 
tegen in opstand. Een grote studentenflat zou in strijd 
zijn met het bestemmingsplan (men wilde geen grote 
studentenconcentraties meer in de stad) en de beoogde 
sociale woningbouw zou er daardoor evenmin komen. 
Tot tweemaal toe daagde de wijkvereniging Waal voor 
de Raad van State. Tenslotte moest hij bakzeil halen: er 
is toen maar een derde van het plan gerealiseerd, 
waaronder de tweekamerwoningen, ontworpen door 
Fons Verheijen.  
 
Doelenterrein  
Ook de bebouwing van het Doelenterrein–nu opnieuw 
actueel–krijgt onder Waal gestalte. Kret stemde destijds 
nog in met een hoge toren aan de Witte Singel voor de 
Alfa faculteiten. Hij kon niet anders, omdat het 
Doelenterrein eigendom was van Defensie die het niet 
van de hand wilde doen. Als in een later stadium de 
universiteit wel over het Doelenterrein kan beschikken, 

vindt de gemeente dat de universiteit de stad te veel dreigt 
te gaan overheersen. Er moest sociale woningbouw bij 
komen, wat betekende dat een derde van het terrein 
huurwoningen voor gezinnen kreeg. 
 
C&A aan de Breestraat? 
Aan de Botermarkt, vlakbij de Korenbeursbrug, bevond 
zich warenhuis C&A. Al in 1965 hadden de 
Brenninkmeijers met vooruitziende blik het ‘Gulden 
Vlies’ aan de Breestraat en het bijbehorende koetshuis 
aan de Langebrug gekocht. (Nu zit daar reisbureau 
Djoser.) Het was de bedoeling dat C&A in 1974 het fiat 
zou krijgen om zich aan de Breestraat te vestigen; daar 
had B&W al bij de aankoop in 1965 min of meer mee 
ingestemd. Waal vond dit zonde van de monumentale 
binnenstad en gaf aan dat het grootwinkelbedrijf zich 
beter aan de rand van de stad kon vestigen. C&A dreigde 
te vertrekken uit Leiden en na veel getouwtrek 
ondersteunde Waal in september 1974 het plan om het 
Gulden Vlies en het Hof van Holland (nu Ekoplaza) niet 
langer als monumenten te beschouwen. Daarmee leek 
voor C&A de weg vrij om erin te trekken. Dit leidde tot 
protesten bij de Vereniging Oud Leiden, onze 
wijkvereniging  en ook tot verdeeldheid binnen zijn eigen 
PvdA-fractie. Ook de PPR, PSP en D66 waren tegen. Er 
kwamen veel bezwaarschriften en het werd landelijk 
nieuws dat de monumenten dreigden te worden 
verkwanseld. Voor Cees Waal, die nog helemaal niet zo 
lang wethouder was, een zeer ongemakkelijke positie. 
Maar hij werd gered nota bene door het C&A-concern 
zelf. In 1983 maakte het bekend dat het ging verhuizen 
naar de Haarlemmerstraat.  

  
Pamflet tegen de vestiging van C&A aan de Breestraat, ontwerp Henk de Bruin. 
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Boek over slechts een wethouder… 
We komen ze nog dagelijks tegen: een veelvoud aan 
Waal-paaltjes. Ze zijn in Leiden ingevoerd om de auto 
terug te dringen. Dat Cees Waal veel meer sporen heeft 
achtergelaten dan die paaltjes, bewijst het boek van Frits 
van Oosten, waaraan we de hierboven beschreven 
geschiedenis ontlenen. Van Oosten heeft met veel 
directbetrokkenen gesproken en ontelbare plannen, 
raadsbesluiten en andere bronnen bestudeerd. Dit levert 
een mooie achtergrondschets op van ontwikkelingen in 
onze wijk en Leiden (helaas ook van de sloop van het 
Van Nelle-gebouw aan de Aalmarkt), én van gelukkig 
verhinderde sloop.    
Kun je over een wethouder een boek schrijven dat de 
moeite waard is? Ja, Frits van Oosten bewijst dat het kan. 
Cees Waal onderscheidt zich dermate van zijn 
voorgangers, en er hebben ten tijde van zijn 
wethouderschap zoveel belangrijke veranderingen 
plaatsgevonden, dat deze monografie voor een goed 
begrip van de huidige situatie in Leiden zeer 
verhelderend is.  
 
Frits van Oosten De stad en de wethouder, Hoe Cees Waal de 
binnenstad van Leiden vernieuwde. Uitgeverij Ginko Leiden 
2017, 192 blz., prijs € 18,50. • 
 

 
 
 
 
 

BUREN  

TONNY WEIDNER 
door Charlotte Boschma 
 
Toen ik Tonny Weidner vroeg voor een interview zei ze 
dat ze niet veel te vertellen had. Maar ze wilde best 
meedoen als ik dat leuk vond. Vervolgens vertelde ze het 
ene mooie verhaal na het andere. Ze is 86, fit, actief en 
vrolijk. Een pianolerares die al zo’n 65 jaar lesgeeft en 
niet van plan is om daarmee te stoppen.  
 

 
Tonny Weidner, foto Charlotte Boschma 
 
Een muzikale moeder 
Tonny werd in Leiden geboren op de Botermarkt, haar 
vader had een sportzaak op het Gangetje. Een gezin met 
zeven kinderen. Een muzikaal gezin, de liefde voor 
muziek kwam van haar moeder: “Mijn moeder kwam uit 
een groot gezin uit Den Haag. Zij was het enige meisje 
tussen tien broers. Mijn grootvader had geen werk en er 
was geen rooie cent. Al jong werd mijn moeder 
dienstmeisje bij een pianolerares. Toen ze daar een paar 
maanden werkte zei de mevrouw: ‘Mientje, jij zingt zo 
prachtig, je bent vast heel muzikaal. Ik wil je pianoles 
geven. Je hoeft daar niet voor te betalen, maar je moet 
iedere dag een half uur langer blijven’. Ze was opgetogen, 
maar mijn grootmoeder vond het niets en zei: ‘Geen 
sprake van, je komt gewoon naar huis, want ik kan je niet 
missen’. Dus het ging niet door. Mijn moeder heeft er 
later voor gezorgd dat haar eigen kinderen wel muziek 
konden maken. Mijn zussen kregen een viool, een 
mandoline, ik kreeg een piano. En ze nam mij mee naar 
concerten in de Stadsgehoorzaal. Dat was nog in de 
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oorlog en mijn vader ging ook graag mee. Niet zozeer 
voor de muziek, maar voor het borreltje in de pauze.” 
 

 
De Botermarkt in 1945, fotograaf onbekend  
 
Het conservatorium 
Tijdens de oorlog zat Tonny op school op de Langebrug 
en later op de HBS op de Hoge Rijndijk. Na de oorlog 
kreeg ze tuberculose en moest ze een jaar platliggen. 
Daarna wilde ze niet meer naar de HBS, ze wilde alleen 
nog maar muziek maken en ging naar het 
conservatorium. Zij vertelt: “Ik ging iedere dag met de 
blauwe tram van Leiden naar Den Haag. Er ging een 
wereld voor me open. Ik kwam uit een eenvoudig gezin, 
waar geen tijd voor musea en dergelijke was. Nu maakte 
ik kennis met orkesten en de symfonieën van Beethoven, 
Brückner en Mahler, prachtig. Ik heb me enorm kunnen 
ontwikkelen en ik ben met een negen afgestudeerd.”  
 
Oegstgeest en Leiden 
Na haar afstuderen trouwde ze met Piet Weidner, een 
werkstudent die medicijnen studeerde. Ze kregen twee 
zonen. Ze vertelt: “We woonden eerst in Oegstgeest bij 
een mevrouw met een klepperend gebit, met wie ik de 
keuken moest delen. Natuurlijk was ik razend slordig, 
dus dat was lastig. Er zat ook een absoluut geschifte man 
op een zolderkamer. Het geheel was geen succes. We 
wilden graag weg, het was maar één kamer en het wiegje 
van onze eerste zoon stond onder de vleugel. Maar het 
was moeilijk voor een jong gezin om een huis te vinden, 
ook omdat ik veel piano speelde. Toen vond mijn vader 
op het Plantsoen het huis waar ik nu nog altijd woon. 
Het was goedkoop want het was slecht onderhouden en 
je moest het hele huis kopen, met de verhuurde 
bovenverdieping erbij. Mijn vader wilde garant staan. 
Dus we hebben het kunnen kopen ook al hadden we 
geen rooie cent. Een geweldige bof. In die tijd kregen we 
70 gulden huur voor het hele bovenhuis.”  
 
Pianoles 
Al in haar conservatoriumtijd gaf Tonny pianoles. In het 
begin gaf ze les aan huis, zelfs tot de laatste dag voor de 
geboorte van haar oudste zoon ging ze op de fiets naar 
leerlingen. Later gaf ze thuis les. Ze zegt: “Ik heb nog 
dertien leerlingen, er gaat gewoon nooit iemand weg. 
Eén heb ik al dertig jaar. En de jongste is nu acht. Je 
hoeft niet goed te zijn maar wel gemotiveerd. En 

muzikaal. Sommigen zijn vergevorderd, anderen hebben 
als kind pianoles gehad, gaven het op en willen het nu 
weer dolgraag oppakken. Ze hebben er zo veel plezier in. 
Daar heb ik een warm hart voor. Het scheelt alles als je 
vroeger al gespeeld hebt, want dan heb je de 
onafhankelijkheid van de handen geleerd.” 
  
En componeren 
Tonny heeft veel kinderliedjes gecomponeerd. Een van 
haar bundels heet Een mandje met amandelen, dat al aan de 
18de druk toe is. Met de zus die viool speelde schreef ze 
kindermusicals. Daarover zegt zij: “Eind jaren zestig 
waren er wel kindermusicals maar die hadden dan één 
hoofdrol, nog een rolletje en de rest bungelde er maar bij. 
Mijn zus gaf les op de Durieuschool en wij hebben 
voorgesteld zelf een musical te maken. Iedereen kreeg 
een rol en de kinderen die echt niet konden zingen 
maakten het decor. Mijn zus maakte de tekst en ik de 
muziek. Het was een groot succes. Later hebben we een 
groep opgericht: Maskerette. Het is nog op de televisie 
geweest, in de schouwburg in Haarlem. We hebben 
platen gemaakt en liedjes uitgegeven. De kinderen 
vonden het heerlijk en wij hadden er veel plezier in.” 
 
Wat ze deed toen ze zestig was 
Een tijdlang had Tonny het zo druk met haar werk dat zij 
zelf niet meer studeerde: “Ik gaf alleen nog les, ik zat er 
alleen maar naast. Toen ik zestig was wilde ik er eens 
helemaal uit, ik moest gewoon lucht happen. Ik ben met 
een tentje naar Rome gaan fietsen. Drie weken in het 
voorjaar en drie weken in het najaar. Mijn man bleef hier. 
Hij vond het eigenlijk een vreselijk plan, maar moest mij 
toch laten gaan. Mijn zus heeft een deel meegereden, een 
buurman een deel en mijn zoon heeft het laatste stuk mee 
gefietst. Ik belde elke avond naar huis en van vrienden 
hoorde ik achteraf dat de vloer hier vol lag met kaarten 
waarop mijn man de route bijhield. Hij heeft geweldig 
meegeleefd. Het was een schitterende tocht, je ziet het 
landschap langzamerhand veranderen. En dan het 
avontuur waar je ’s avonds terecht komt. Maar ook zo nu 
en dan flink afzien en denken: ‘Waarom doe ik dit?’ Ik 
had bijzondere ontmoetingen en heb er veel van 
geleerd.”  
 
Wat ze deed toen ze zeventig was 
Na haar fietstocht begon Tonny weer meer te studeren 
en werd het werk weer leuk. Ze besloot zelf ook weer op 
les te gaan. Tonny: “Ik had het gevoel dat er van alles aan 
mijn spel mankeerde en wilde graag van de geweldige 
pianist en leraar Naum Grubert les hebben. Toen ik hem 
aan de telefoon vertelde hoe oud ik was, viel toch wel 
even een stilte. Maar ik mocht langskomen. Het was op 
de Keizersgracht. Een enorme kamer en een prachtige 
vleugel. Hij vroeg wat ik ging spelen, nam mijn muziek af 
en ging een eind verderop zitten. Ik had het gevoel voor 
de leeuwen gegooid te worden maar ik had het goed 
voorbereid. Na mijn spelen zei hij : ‘U moet een heel 
talentvolle leerling geweest zijn’. Dus hij hoorde dat er 
toch wat in zat. Ik heb geweldige lessen bij hem gehad en 
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ben hem daar nog steeds dankbaar voor. Alles wat ik bij 
hem heb geleerd probeer ik nog dagelijks in de praktijk 
te brengen. Wat ik geleerd heb? Hoe je iets tot klinken 
brengt. Hoe je het aanpakt. Hoe je het beter kunt krijgen. 
Wat een rijkdom. Ik ben nog steeds op de weg ernaar 
toe en ik ga door.” 
 
Familie, liefde en geluk 
Tonny zegt: “Ik heb veel geluk gehad in mijn leven. Ik 
kreeg met Piet twee zonen, die nu allebei musicus zijn. 
De oudste, Michiel, is cellist bij Amsterdam Sinfonietta 
en Evert is hoboïst bij het Asko Schönberg. Ik heb vier 
kleinkinderen en één achterkleinkind. Na het overlijden 
van mijn man heb ik nog vier mooie jaren gehad met 
Kees van Roemburg, een kunstschilder. Hij was de beste 
vriend van mijn man. Hij kwam vaak op bezoek toen 
Piet ziek was. Ik had bewondering voor zijn werk en hij 
voor mijn pianospelen. Ik kende hem dus al heel lang. 
Vroeger dacht ik wel eens: ‘Nou jij zou mijn man niet 
zijn!’ Wat bijzonder dat hij toch mijn man werd. Ik had 
twee goede kerels, lieve kinderen en mijn muziek, wat 
wil een mens nog meer!” • 
 
 

 
 

 
 

STADSONTWIKKELING  

STAND VAN ZAKEN 
BREESTRAAT -MOSTERD-
STEEG BLOK 
door Frank Mulder, architectenbureau Mulder Van Tussenbroek 
 
Zienswijzen 
Bewoners van de Mosterdsteeg maakten bezwaar tegen het plan om 
de ingang van de onder het blok te bouwen fietsenkelder in de steeg 
te maken en dienden hun zienswijze in op de te verlenen 
omgevingsvergunning (de vroegere bouwvergunning). Om de goede 
verstandhouding met de buurt niet te verstoren zocht de 
projectontwikkelaar, Johan Oudendal, met hen naar een oplossing. 
Deze werd gevonden in het verplaatsen van de ingang van de 
fietsenkelder van de Mosterdsteeg naar de Breestraat (hoek 
Breestraat Mosterdsteeg. Dat klinkt makkelijker dan het was. 
Het plan moest ingrijpend worden veranderd. Hieronder de 
toelichting van architectenbureau Mulder Van Tussenbroek en de 
reactie van de buurt erop.   
 
Breestraat-Rijndijk 
Zoals vrijwel iedereen weet ligt de Breestraat op een oude 
dijk langs de Rijn en de Botermarkt, aan de oever van de 
Rijn. Het hoogteverschil tussen de Breestraat en de 
Botermarkt is zo’n twee meter. Dat loop je ongemerkt 
omlaag als je door de Mosterdsteeg naar de Botermarkt 
gaat. De ingang van de toekomstige fietsenkelder was niet 
voor niets ontworpen halverwege de Mosterdsteeg. Ten 
eerste is de fietsenkelder op deze plaats goed toegankelijk 
vanaf zowel de Botermarkt als de Breestraat. (Bij de 
verplaatsing van de ingang naar de Breestraat zal de 
fietsenstalling hoogstwaarschijnlijk minder gebruikt 
worden vanaf de Botermarkt.) Ten tweede is de 
fietsenkelder zoals hij was gepland goed te bereiken via 
een relatief korte hellingbaan binnen de geplande 
nieuwbouw.  
Het niveau van de Mosterdsteeg is bij de oorspronkelijk 
ontworpen ingang ongeveer 1,5 meter boven de vloer 
van de kelder. Vanaf de steeg hoef je dus maar 1,5 meter 
omlaag met je fiets. Je gaat simpelweg rechtdoor de 
kelder in en de ongeveer 5,5 meter lange, flauwe helling 
af via traptreden.  
Een hellingbaan, al of niet met trap, moet omwille van de 
veiligheid en beloopbaarheid een tamelijk flauwe helling 
hebben. Die kan je om ruimte te sparen niet steiler 
maken. Dus hoe hoger de ingang, hoe langer de 
hellingbaan. Omdat de Breestraat een meter hoger ligt 
dan het midden van de Mosterdsteeg, waar de 
oorspronkelijke ingang gepland was, moet er een 
beduidend langere hellingbaan worden gemaakt om de 
kelder te bereiken. Deze wordt hier ongeveer 8,5 meter 
lang. Dat is drie meter langer. Beneden moet je dan 
verder ook nog met je fiets negentig graden de bocht om 
naar links de kelder in te komen. 
 
Hellingbaan 
Omdat deze hellingbaan in het nieuwe plan zoveel langer 
moet worden begint hij vlak achter de voormalige 
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winkelpui aan de Breestraat. Dat betekent dat hij dwars 
door de fundering van de achtergevel gaat en ook door 
de opstaande stalen wand met beton van de waterdichte 
kelderbak. Ook de stabiliteit van de gevel aan de 
Mosterdsteeg wordt hierdoor ondermijnd. Ter plaatse 
van deze doorbraak moeten nu aanzienlijke extra 
constructieve maatregelen worden genomen, ook al om 
de gevel aan de Mosterdsteeg overeind te houden. Om 
dit alles mogelijk te maken moet de winkel op de hoek 
van de Mosterdsteeg opgeofferd worden. Een grote 
financiële aderlating.   
Aangezien de entree van de fietsenkelder aan de 
Breestraat komt moest er een nieuw ontwerp van de 
gevel worden gemaakt, waarin de winkelpui niet kon 
worden gehandhaafd. Omdat dit een wijziging op het 
oorspronkelijke plan is moest er voor dit onderdeel 
opnieuw een omgevingsvergunning worden gevraagd en 
moest het ontwerp weer worden voorgelegd aan de 
welstandscommissie.  

 
Nieuwe onderpui Breestraatproject, © architectenbureau Mulder Van Tussenbroek  
 
Aangepaste onderpui 
De nieuwe onderpui van de voormalige winkel aan de 
Breestraat is aangepast, geïnspireerd op onder andere de 
gevel van de voormalige wagenmakerij op de Oude 
Varkenmarkt. De aanpassing was nodig voor de 
onmisbare deuren van de fietsenstalling. Er komt een 
bord boven waarop het woord Rijwielstalling staat in 
hetzelfde klassieke lettertype als bij de wagenmaker. Er 
moest ook een volledig ander interieur van de ingang van 
de fietsenkelder worden ontworpen. Er is een groot 
verschil met de oorspronkelijke ingang aan de 
Mosterdsteeg (met een zeventiende-eeuwse sfeer) en de 

ingang aan de Breestraat (met een negentiende-eeuwse 
sfeer).  
Geïnspireerd op de sfeer met hellingen en roltrappen van 
de Parijse metro, worden de wanden betegeld met de 
bekende metrotegels, waarbij ruimte wordt gelaten voor 
een in tegelwerk omlijste afbeelding van de plattegrond 
van Leiden. Verder komt er onderaan de trap de 
aanduiding ‘Sortie Breestraat’. 
Het bovenstaande is een voorbeeld van de inspanning die 
soms nodig is om aan het bezwaar van omwonenden 
tegemoet te komen.  
 
Reactie indieners zienswijze  
De Hart van de Stadkrant vroeg de indieners van een 
zienswijze om hun reactie. Zij geven aan dat ze blij zijn 
dat projectontwikkelaar Oudendal en de gemeente tot de 
conclusie zijn gekomen dat de steeg niet de meest 
geschikte plaats is voor de ingang van een fietsenstalling. 
Het stemt ze tevreden dat de plannen op dat punt zijn 
aangepast en de ingang naar de Breestraat is verplaatst. 
Ze denken dat de kelder zo beter zichtbaar is en dat hij 
dus meer gebruikt zal worden. (MP) • 
 

 
 
Doezastraat 21, 2311 GZ  Leiden 
Tel.: 071-512 00 06 
info@fick.nl | www.fick.nl 
 
 
STADSONTWIKKELING 
VERVOLG LEIDEN 
HOSTELDEBOTEL  
door Fred van der Loo en Jan Demper 
 
Waar gaat het ook al weer over? 
De gemeente wil een hostel met 92 bedden vestigen in 
het leegstaande pand Steenschuur 16 en het nog 
bewoonde pand Levendaal 2, en vond er een 
projectontwikkelaar voor. Omwonenden en de 
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wijkvereniging, PAL Leiden, klommen op de barricaden 
om dit te voorkomen. Hun belangrijkste bezwaren: 

1. het hostel onttrekt ruimte voor permanente 
bewoning aan een wijk waar al heel veel huizen 
zijn omgebouwd tot studentenkamers. De 
onbalans tussen wonen en economie neemt 
door de vestiging van een hostel in dat deel van 
de wijk nog meer toe. Dit terwijl er in Leiden de 
komende jaren 15.000 woningen bijgebouwd 
moeten worden en de stad voor een enorme 
woningbouwopdracht staat. 

2. de gemeente heeft onterecht een zogeheten 
kruimelprocedure gevolgd, waarbij allerlei 
kleine vergunningen gestapeld worden. De 
Gemeenteraad wordt zo buitenspel gezet, 
terwijl er toch sprake is van een ingrijpende 
verandering in een buurt waar recent al een 
groot aantal panden is onttrokken aan de 
woonfunctie. Het College maskeert zodoende 
ook het totaalbeeld van de Leidse 
stadsontwikkeling.  

3. er ontstaat nog meer overlast voor de buurt, 
aangezien het hostel door ruimtegebrek geen 
ontspanningsruimte voor de gasten kan 
bevatten en deze zich voor alle vertier op straat 
zullen moeten begeven. De huisregels zullen 
een dode letter blijken te zijn, aangezien de 
exploitant geen zeggenschap op straat heeft en 
de Leidse handhaving al jaren niet meer bestaat. 

 

 
Levendaal in 1955 (voor de demping), links voor de brug nummer 2. Fotograaf onbekend   
 
Commissie Bezwaarschriften  
De bezwarenprocedure bracht de bezwaarmakers medio 
maart voor de Commissie Bezwaarschriften. Deze 
kwam eind april met haar advies en dat pakte voor de 
bezwaarmakers niet gunstig uit. Alle bezwaren zijn door 
de Commissie terzijde geschoven op ons inziens 
onduidelijke of onvoldoende onderbouwde gronden. 
Wel adviseert de Commissie het College om de 
vergunninghouder nadere voorwaarden op te leggen en 
afspraken te maken over het hanteren van striktere 
huisregels ter voorkoming van overlast. En wel in die zin 
dat de beheerder van het hostel door de omwonenden 
erop kan worden aangesproken als de hostelgasten 

overlast veroorzaken in de nabije omgeving van het 
hostel. Een dergelijke vorm van overlast hoeven de 
omwonenden volgens de commissie niet te tolereren.  
Op het punt van de huisregels zijn inmiddels door ons 
aanvullende eisen gesteld die de overlast in de omgeving 
van het hostel moeten beperken. Het wachten is nu op 
het besluit van het nieuwe College, maar naar goed 
gebruik volgt het College het advies van de Commissie 
op. De termijn daarvoor is inmiddels overschreden, 
mede door de tijdrovende collegevorming na de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Gevolg 
Bezwaarmakers hebben de tijd nuttig gebruikt en de zaak 
opnieuw onder de aandacht gebracht van de raadsfracties 
van de nieuwe fracties van de ChristenUnie, GroenLinks 
en PvdA, en de nieuwe wethouder van Duurzame 
Verstedelijking, Ruimte en Wonen, Fleur Spijker. 
Alhoewel het goede gesprekken waren zijn we niet zo 
naïef om te verwachten dat hierdoor het besluit van het 
College voor ons gunstig uitvalt. Wel mogen we ervan 
uitgaan dat in de toekomst dit soort 
vergunningaanvragen zorgvuldiger en in een breder 
kader worden beoordeeld, zowel beleidsinhoudelijk als 
procedureel. Een eerste teken daarvan is de afkondiging 
van de Tijdelijke beleidsregel onttrekkingsvergunningen 
gemeente Leiden 2018, die op 1 juli in werking is 
getreden. Deze bepaalt dat aanvragen voor 
onttrekkingsvergunningen in het vervolg worden 
geweigerd. De wethouder heeft ons laten weten dat zij in 
de komende periode een veel omvattender 
omgevingsvisie wil ontwikkelen, mede naar aanleiding 
van de nieuwe omgevingsregelgeving. 
Uiteraard zien wij als bezwaarmakers uit naar het nieuwe 
besluit van het College. Indien dit uitvalt zoals verwacht 
mag worden, gelet op het advies van de commissie, dan 
blijft voor ons alleen nog maar de gang naar de rechter 
over. 
 
Omgevingsvergunning? 
Intussen heeft de vergunninghouder een 
omgevingsvergunning aangevraagd om het pand te 
mogen verbouwen. Ook hierin zien wij 
aangrijpingspunten om de vergunningverlening te 
bestrijden. Met name over de veiligheid van gasten bij een 
eventuele brand valt het nodige op te merken. De vraag 
is of een snelle en veilige ontruiming van het pand wel 
mogelijk is, wanneer zich binnen 90 gasten bevinden die 
in paniek de weg naar buiten zoeken. Daarnaast gaat het 
om de verbouwing van een monumentaal pand dat ook 
aan de buitenkant ingrijpend aangepast moet worden. Of 
die wijzigingen de goedkeuring van de Welstands- en 
Monumentencommissie kunnen wegdragen is maar zeer 
de vraag. Tenslotte zijn er in de bouwtekeningen door 
ons zaken geconstateerd die in strijd zijn met de eerder 
verleende vergunning tot wijziging van de bestemming. 
Op al deze punten zullen wij verweer voeren.  De 
vestiging van het hostel op het Steenschuur is voor ons 
dus zeker nog geen gelopen race. Wij gaan door met de 
strijd. • 
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DIEREN IN DE WIJK 

DE PUTTER 
door Jacques van Alphen 
 

 Het puttertje ( Carel Fabritius 1654, 
afbeelding Internet)  
 
In de tuin van het 
Volkenkundig Museum 
hoorde ik een putter 
zingen. Ze zijn er dus toch 
nog, maar veel minder 
dan vroeger. Dat komt 
omdat de putter zaden eet 
van kruidachtige planten 
zoals paardenbloemen, 
distels, klissen en 
kaardenbollen. Jarenlang 
bouwde Leiden nieuwe 

wijken: Zuidwest, de Merenwijk en Noord Hofland. Op 
de braakliggende bouwgrond groeiden massaal distels, 
waarvan de zaden gevoerd konden worden aan de jonge 
puttertjes in de stad. Nu is Leiden wel zo’n beetje klaar; 
braakliggende grond is schaars geworden en daarmee 
ook het puttervoer. 
 
Hoe komt de putter aan zijn naam? 
De putter is een lid van de vinkenfamilie, hij werd 
vroeger ook wel distelvink genoemd. De aangename 
zang en de fraaie kleuren maakten putters tot gewilde 
kooivogels. Mensen ontdekten dat je putters kon leren 
om een bakje met water ter grootte van een vingerhoed 
aan een touwtje omhoog te trekken en dan uit het bakje 
te drinken. Dat omhoog trekken doen ze met hun snavel 
en gaat met kleine rukjes. De vogels leren om met een 
pootje het touwtje vast te houden tussen twee 
snavelrukjes in en zo te voorkomen dat het bakje terug 
glijdt. Dit gedrag lijkt op de wijze waarop mensen 
emmers water uit hun put haalden, vandaar de naam 
putter. Andere vinkensoorten, op de sijs na, kunnen dit 
kunstje niet leren. En zelfs niet iedere putter kan het 
leren.  
 
Karakterverschillen 
Recent onderzoek laat zien dat er drie typen putters zijn. 
De eerste categorie bestaat uit nieuwsgierige vogels die 
graag nieuwe situaties exploreren. Die leren het trucje 
snel, door te proberen. De tweede categorie bestaat uit 
sociaal handige dieren. Ze leren het trucje alleen als ze 
het van andere vogels kunnen afkijken. Tenslotte is er 
dan de categorie van dommeriken die het nooit leren. 
Zulke verschillen in karakter zijn al bij veel vogelsoorten 
gevonden. Biologen vragen zich af waarom niet alleen 
de vogels van het slimste type overblijven. Een 
mogelijke verklaring is dat nieuwsgierige, exploratieve 
vogels eerder in gevaarlijke situaties terechtkomen en dat 
de dommeriken een weliswaar saai, maar veiliger leven 
hebben.  

Bonte Kleuren 
Anders dan in de tropen zien de zangvogels op onze 
breedtegraad er vaak wat saai uit met groene of bruine 
verenpakjes. De putter is daarop een uitzondering: 
zwarte vleugels met een felgele band contrasteren met 
een witte onderkant met rode vlekken. De kop is aan de 
achterzijde zwar, heeft witte wangen en een fel rood 
masker. De staart is zwart met witte vlekken. Waarom al 
dit contrast en al die bonte kleuren? Meestal hebben felle 
kleuren in het dierenrijk te maken met partnerkeuze. 
Darwin stelde al voor dat de evolutie ervan vooral 
verloopt via seksuele selectie en minder via natuurlijke 
selectie. Er zijn sterke aanwijzingen dat dit ook zo is bij 
de putter. Voor gele en rode kleuren zijn carotenoïden 
nodig. Die stoffen kunnen vogels zelf niet maken. Ze 
halen ze uit hun voedsel. Die carotenoïden spelen ook 
een belangrijke rol in het immuunsysteem van de vogels. 
Datzelfde geldt voor melanine, de grondstof voor de 
zwarte kleur. Melanine en carotenoïden zijn schaarse 
stoffen. Bij slechte gezondheid moet de vogel ze 
gebruiken voor zijn immuunsysteem, en dan zien de 
veren van de vogel er vaal uit. Felle kleuren zijn dus een 
teken van goede gezondheid en een goed criterium om 
een partner te kiezen. Bij de putter zijn zowel vrouwtjes 
als mannetjes fel gekleurd, zodat het voor ons niet zo 
eenvoudig is om ze te onderscheiden. Het rode masker 
van de vrouwtjes is meer oranje, er zit dus meer gele 
kleurstof in het masker. Meer gele kleurstof betekent een 
betere gezondheid. Vrouwtjes kunnen de kwaliteit van 
mannetjes beoordelen op basis van de hoeveelheid 
ultraviolet licht dat door het rode masker wordt 
gereflecteerd. Wij mensen kunnen dat licht niet zien, 
maar vogels wel. 

 
Grote kaardenbol, afbeelding Wikipedia 
 
Wintervoedsel 
Putters zijn voor een deel trekvogels. Onze broedvogels 
zijn ’s winters in zuid Europa, maar putters uit 
noordelijke streken brengen de winters bij ons door. Ze 
komen ’s winters wel op vogelvoer af.  Ze zijn dol op 
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zonnepitten. Je ziet ze soms ook op uitgebloeide 
zonnebloemen die zijn blijven staan en zaad hebben 
gevormd. Maar ze voeden zich ‘s winters vooral met 
zaden van de zwarte els. Je kunt dan groepjes zien in de 
elzen langs de singel, vaak samen met sijzen en 
barmsijzen. De zaden van elzen zijn maar klein, en het 
kost nogal wat tijd om ze uit de elzenproppen te 
peuteren. De korte winterdagen maken dat de vogels 
hard moeten werken om voldoende voedsel te 
verzamelen. Ze zijn dan vaak zo druk bezig, dat je ze 
goed kunt benaderen en van dichtbij kunt bekijken. 
Laten we hopen dat er veel zwarte elzen worden 
aangeplant in het Singelpark, zodat we vaak van deze 
kleurige vogels kunnen genieten. • 
 
 
INITIATIEF   

TROMPE-L’OEIL OP 
LANGEBRUG EN 
GARENMARKT 

 
 
Heleen Apers aan het werk op de Langebrug, foto DUWO 
 
Buurtbewoonster en amateur kunstschilder Heleen 
Apers wandelt regelmatig over de Langebrug en stoorde 
zich aan het blinde raam in de gevel van het DUWO-
complex, dat geregeld werd vol gekliederd met graffiti en 
bijbehorende tags. Ze vroeg DUWO of ze het raam 
mocht beschilderen en voegde het ontwerp meteen maar 
bij het verzoek. DUWO reageerde enthousiast en spoot 
de gevel schoon. De organisatie bekostigde ook het 
materiaal voor de muurschildering en leende Heleen een 
trap. Het resultaat is zo bedrieglijk dat maar weinig 
mensen het verschil zien met een echt raam. Het gaat 
dus om gezichtsbedrog, of trompe-l’oeil in de letterlijke 
betekenis van dat woord.  
 
Heleen had na de schildering op de Langebrug de smaak 
te pakken en beschilderde ook nog het lelijke 
leidingkastje op de hoek van het Van der Werfpark en 

de Garenmarkt. (Ga 
kijken, in kleur is het 
nog veel mooier.) Wie 
weet zijn er in onze 
wijk nog meer leuke, 
mooie 
muurschilderingen te 
verwachten. (MP) • 
 
 Trompe l‘ oeil van Heleen Apers 
hoek Van der Werfpark, foto Heleen 
Apers 
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STADSONTWIKKELING 

DE GARENMARKTGARAGE 
EN HET AFVANGEN VAN 
FIJNSTOF 
door Jan Pieters (klankbordgroep) 
 
Garage en fijnstof 
Straks komen er honderden auto’s in de ondergrondse 
parkeergarage op de Garenmarkt te staan. Ze rijden af 
en aan, remmen en trekken met piepende banden op. Al 
die aspecten van rijden veroorzaken fijnstof in de buurt, 
waarvan de garage de bron is. Fijnstof is niet onschuldig, 
het is heel slecht voor de gezondheid. Het effect is te 
vergelijken met dat van roken: grovere deeltjes blijven in 
de longen hangen en veroorzaken daar schade. De heel 
kleine deeltjes dringen direct in de bloedbaan door en 
kunnen tot ontstekingen en schade leiden in allerlei 
organen, zelfs in de hersenen. 
 

 
De bouw van de parkeergarage aan de Garenmarkt voorjaar 2018, foto Sonja Wagemans 
 
Filteren? 
Enkele buurtbewoners hebben in hun zienswijze bij de 
vergunningverlening al gevraagd om de garagelucht te 
filteren voordat die weer de stad in geblazen wordt. Dit 
verzoek is in de vergunning niet gehonoreerd. 
Berekeningen lieten zien dat de garage zou leiden tot 
andere verkeersstromen. Samen met de emissie van de 
garage zou er slechts sprake zijn van een kleine 
verhoging van de luchtvervuiling. Vervelend natuurlijk, 
wat meer luchtvervuiling en gezondheidsschade voor de 
mensen die in de buurt van de garage wonen, maar niet 
zoveel dat het de moeite waard zou zijn om er veel geld 
aan uit te geven. Want filters zijn duur en nemen ruimte 
in die ten koste gaat van parkeerplaatsen. 
 
NRC 16 april 2018 - Eindhoven neemt een proef met 
het afvangen van fijnstof  
Toen verscheen op 16 april een artikel in de NRC van 
Arjen Schreuder over een proef met het afvangen van 
fijnstof uit een ondergrondse garage in Eindhoven. In 
Eindhoven wordt daar dus heel serieus over nagedacht. 
De proef blijkt gebaseerd te zijn op een 
wetenschappelijke publicatie van professor Blocken uit 
december 2016. Hij had uitgerekend wat het effect zou 
zijn op de luchtkwaliteit als een groot deel van het 

fijnstof zou worden afgevangen. Dan gaat het om de 
concentratie van fijnstof in de garage, de effectiviteit van 
de filters en de verspreiding van het fijnstof over de stad 
als het eenmaal de garage is uitgeblazen. Blocken heeft 
daarvoor de Eindhovense binnenstad in zijn rekenmodel 
driedimensionaal gemodelleerd. Het afvangen van 
fijnstof uit de garage heeft in die modelberekeningen een 
fors gunstig effect op de luchtkwaliteit in delen van de 
stad, waarna de gemeente besloot tot een praktijkproef. 
De filters staan er inmiddels en draaien weer (na een 
juridisch oponthoud). Als in Eindhoven geld uitgegeven 
wordt voor een praktijkproef, dan was dat idee uit die 
zienswijze van die buurtbewoners misschien zo gek nog 
niet.  
 
Parkeergarage Garenmarkt 
Dat was de aanleiding voor omwonenden van 
Parkeergarage Garenmarkt om in de klankbordgroep de 
vraag aan de orde te stellen of de parkeergarage onder het 
plein tussen het Levendaal en de Raamsteeg niet ook 
uitgerust moet worden met fijnstoffilters. Hoe eerder je 
daar rekening mee houdt, hoe gemakkelijker en 
goedkoper ze in te passen zijn. 
Eindhoven blijkt bovendien niet de enige gemeente die 
nadenkt over het afvangen van fijnstof. In Weert en in 
Cuijck zijn ook al garages met filters uitgerust. Dan vraag 
je je toch af waar Leiden blijft, als Stad van 
Ontdekkingen. Of hebben we in Leiden alleen 
belangstelling voor het absolute nulpunt? 
 
Nader overleg 
Tijdens de vergadering van de klankbordgroep op 2 juli 
is besloten dat twee omwonenden samen met de 
aannemer en de gemeente gaan bezien of het zin heeft 
om het Eindhovense voorbeeld te volgen. Wat er uit dat 
overleg gaat komen was op het tijdstip waarop deze 
bijdrage werd geschreven nog niet bekend. We houden u 
op de hoogte. 
Uit de berekeningen die voor de vergunningverlening 
gemaakt zijn blijkt overigens wel al dat een groot deel van 
het fijnstof in de richting van de Hogewoerd zou 
verdwijnen. Voor ons was dat een reden om contact te 
leggen met het Buurtcomité Hogewoerd en omgeving. • 
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HISTORIE 

DE GIJSELAARSBANK 
door Carla van der Poel i.s.m. Leo Gräper, adviseur monumenten 
ELO 
 
Zoals het Van der Werfpark is vernoemd naar een 
burgemeester die zich volgens overlevering heldhaftig 
gedroeg tijdens het Leids Beleg, zo is de Gijselaarsbank 
op de kop van het Rapenburg een eerbetoon aan 
burgemeester Nicolaas de Gijselaar. Hij bestuurde 
Leiden van 1910 tot1927 en liet zich vooral tijdens de 
Eerste Wereldoorlog (1914-1918) van zijn beste kant 
zien. Hij was  toegankelijk voor de burgerij en bemoeide 
zich persoonlijk met een vermindering van het tekort 
aan voedsel, kleding en brandstoffen in die tijd, en de  
distributie. Een comité onder de naam ‘Huldeblijk De 
Gijselaar’ werd na de oorlog actief en zamelde geld in 
voor een monument ter ere van hem.   
 
Willem Brouwer 
De opdracht werd vergund aan de Leiderdorpse 
kunstenaar-keramist Willem Brouwer (1877-1933), die 
in villa Vrederust bij Leiderdorp, aan de Rijn zijn 
pottenbakkerij had. Brouwer ontwierp eerder de Van 
Karnebeekbank voor het Vredespaleis in Den Haag en 
de ornamenten voor het door Dudok ontworpen 
gebouw van het Leidsch Dagblad aan de Witte Singel. 
Hem werd verzocht om voor Gijselaar een niet nader 
omschreven monument te ontwerpen en hij ging op 
zoek naar een plek in de stad die verfraaid kon worden. 
Die vond hij op het Kort Rapenburg. In 1910 was na de 
overkluizing van het Kort Rapenburg daar een stalen 
hekje geplaatst, als begrenzing van het Rapenburg. Hij 
vond dat armoedig en wilde er een waardiger alternatief 
voor scheppen. Hij kwam uit op een bank. Van daaruit 
zou je het ‘plein’ dat het Kort Rapenburg na de demping 
was geworden kunnen overzien, met in het verlengde 
Molen de Valk. Bijkomstig voordeel was ook dat de 
Blauwe Tram hier een halte had, de bank kon dan dienen 
als plek om te wachten.  
 
Metselwerk met terracotta 
In 1920 werd de Gijselaarsbank onthuld, dat 
karakteristieke straatmeubel in onze wijk waar menigeen  
gedachteloos langsloopt. De bank is uitgevoerd in een 
stijl, verwant aan de architectuur van de Amsterdamse 
School. De lage zitbank is opgetrokken uit 
terracottablokken, aan drie kanten omgeven door 
plantenbakken. Op deze manier is het zicht op het 
Rapenburg bewaard gebleven. Bovenin de bakstenen 
pylonen van de bank zitten kleine, gekleurde ruitjes in 
het terracotta, waarachter lampjes kunnen branden. Dat 
daar lichtjes achter kunnen branden was lange tijd 
onbekend  omdat ze nooit brandden. Op de linker 
pyloon, aan de kant die op de bloembakken uitkijkt, is 
een treurende vrouw in terracotta te zien met het woord 
‘Rouw’ erboven en het jaartal 1914. Op de rechterpyloon 
heft een vrouw haar  handen ten hemel en is de tekst 
‘Herleving’, te zien met het jaartal 1919 erboven. Op de 

rugleuning staat ‘Oorlogsjaren 1914-1919 de Leidsche 
burgerij aan haren burgemeester Jhr. Mr. Dr. N.C. de 
Gijselaar’. Dat Brouwer vroeger letterzetter was geweest 
blijkt wel uit de verfijnde weergave van de letters en 
cijfers. Via 
https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/vondst-van-de-
week zijn foto’s te vinden van de in gebruikstelling van 
de bank door De Gijselaar op 24 april 1920. 
 

De Gijselaarsbank, fotograaf onbekend (collectie Van der Velden) 
 
De Gijselaarsbank hoort in Leiden 
In 1983 moest de overkluizing tussen het Rapenburg en 
het Galgewater worden vervangen en overwoog de 
afdeling beheer van de gemeente om de Gijselaarsbank 
meteen maar helemaal weg te halen. Toen ontspon zich 
de discussie om de bank, als hij dan toch weg moest, maar 
niet meer terug te plaatsen; ineens vond men dat hij het 
zicht op het Rapenburg ontnam. Hij zou dan  naar Het 
Leidse Hout of het Van der Werfpark kunnen worden 
verhuisd. De zoon van Brouwer die dat ter ore kwam, 
meldde vanuit Heerenveen dat zijn vader daar boos om 
zou zijn geweest. De Leidse bevolking kwam ook meteen 
in opstand: de bank hoorde bij het straatbeeld van het 
Kort Rapenburg en omgeving en moest daar blijven! In 
1985 werd  de bank teruggezet op zijn oude plek; het 
baksteen werd daarbij grotendeels vernieuwd. In 1994 
herstelde de gemeente bovendien ook de aansluiting van 
de verlichting op het elektriciteitsnet. Het monument 
maakt inmiddels deel uit van het beschermde 
stadsgezicht Leiden. 
 
Restauratie  
In 2015 was er een restauratie van de bank nodig. Door 
de tand des tijds waren de oorspronkelijke zitelementen 
niet te handhaven. Deze zijn evenals de tekstblokken en 
een aantal andere elementen vervangen, zoals een deel 
van het metselwerk in de rugleuning. Het bestaande 
terracotta is waar mogelijk schoongemaakt. De nieuwe 
elementen zijn op kleur gebracht om het kleurverschil te 
beperken. De verlichting werd gemoderniseerd: achter 
elk glaasje kwam een led-lampje. Er kwamen ook meer 
ventilatiegaten voor de plantenbakken, want door de 
slechte ventilatie  drong vocht aan de achterkant het 
terracotta in. Op deze manier werden bepaalde 
bouwfouten rechtgezet. Overigens volgde de 
kleindochter van De Gijselaar nauwlettend wat er met de 
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bank gebeurde. Een rechthoekige plaquette in grijs 
hardsteen, die herinnert aan de discussie over het al dan 
niet terugplaatsen van de bank, is verplaatst naar de 
zijkant. Men vond terecht dat deze detoneerde tussen de 
terracotta elementen.  
 
Het zou mooi zijn als ook het plaveisel ter plekke werd 
aangepast. Brouwer koos ooit voor bestrating  met een 
patroon van schering en inslag, dat mooi aansloot bij de 
bank. Het monument kreeg daardoor net wat meer 
cachet. In de loop der jaren is deze bestrating 
verdwenen. Op dit moment wordt bekeken of  de 
huidige bestrating meer in eenheid met het monument 
kan worden gebracht. Op 24 mei werd de gerestaureerde 
Gijselaarsbank door burgemeester Henri Lenferink weer 
in gebruik genomen.  
 

  
Burgemeester Lenferink bij de opening van de gerestaureerde Gijselaarsbank op 24 mei 
2018 (foto BuroJP) •  
 
 
 
STADSONTWIKKELING 

DOELENCOMPLEX 
door Marjolijn Pouw 
 

Zoals bekend heeft de universiteit het plan opgevat om 
een Humanities Campus te bouwen op het 
Doelenterrein. De 58 sociale huurwoningen uit de jaren 
’80 van woningcorporatie de Sleutels moeten daarvoor 
wijken. Intussen heeft de zeer actieve 
bewonerscommissie een website opgezet, onder de 
naam www.doelencomplex.nl waarop de 
voorgeschiedenis en de ontwikkelingen zijn te lezen. 
Theresa Steeman en Giny Schoemaker, bewoners van 
het eerste uur en beiden lid van de bewonerscommissie, 
bespreken met de stand van zaken met de Hart van de 
Stadkrant.    
 
 

Sloop sociale huurwoningen? 
“Na de presentatie van de plannen aan de bewoners in 
november 2015 hebben we ons bij de bespreking van de 
Nota van uitgangspunten eind 2015 in de 
raadscommissie tegen sloop van onze huizen 
uitgesproken. In januari 2016 besloot de gemeenteraad 
dat het sloopbesluit alleen mocht worden genomen als 
woningcorporatie de Sleutels en de universiteit daar 
overeenstemming over bereikt hadden. Die 
overeenstemming kwam er niet, maar de gemeente 
besloot desalniettemin in juli 2017 dat de sloop toch door 
kon gaan.” 
  

 
Doelengracht in 2018, foto website bewonerscommissie: www.doelencomplex.nl 
 
Tegen het huurrecht  
“In 2016 werd een klankbordgroep ingesteld waarin alle 
formele partijen, inclusief de wijkvereniging, 
vertegenwoordigd waren. De groep bracht alternatieve 
plannen ter tafel en uiteindelijk besloot de Sleutels niet in 
te stemmen met de sloop. Dat weerhield de gemeente er 
niet van om in juli 2017 te besluiten dat het campusmodel 
het ‘vertrekpunt’ was voor de uitwerking van het verdere 
stedenbouwkundig plan. Dat impliceerde de sloop van 
onze huizen. Wel moest de woonfunctie van de gemeente 
in het huidige plan terugkomen. Met het besluit om de 
sloop in principe goed te keuren gaat de gemeente 
voorbij aan de oorspronkelijke voorwaarde dat er over de 
sloop overeenstemming moet zijn tussen de 
woningcorporatie en de universiteit. Volgens het 
huurrecht mag het besluit om te slopen niet worden 
genomen als niet 70% van de bewoners ermee instemt. 
Maar het overgrote deel van de bewoners is tegen de 
sloop, en deze is dus onwettelijk. Om haar zin door te 
drijven is de gemeente nu zelfs van plan om de Sleutels 
te onteigenen. We zullen zien hoe dat afloopt; we gaan 
het tot aan de Hoge Raad uitvechten.” 
 
Negatief advies Stichting Schatbewakers 
“De Sleutels baseerde zich bij de afwijzing ook op de 
rapportage van stedenbouwkundige Willem Hermans 
van de Stichting Schatbewakers. De Sleutels had hem 
voor contraexpertise ingehuurd. Hermans en zijn 
stichting willen bevorderen dat er bij stadsontwikkeling 
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meer rekening wordt gehouden met de geschiedenis en 
de architectuur van een stad. Stadsvernieuwing is een 
publieke zaak en moet dus in het stedelijke landschap 
passen. Hermans concludeerde dat de communicatie tot 
nu toe geen schoonheidsprijs verdient. Onderwijs en 
onderzoek hebben volgens hem baat bij een open geest, 
maar deze had hij in de plannen gemist en het zou goed 
zijn om daar verandering in te brengen. De gemeente en 
de universiteit hadden de bewoners veel nauwer bij hun 
plannen moeten betrekken, want zij kennen de 
omgeving en hebben ervaring met wat daar wel en niet 
werkt: vooraf de zaken bespreken is altijd beter dan 
achteraf.” 
 
Vervolg  
“Wij vechten door, we zullen bezwaar blijven maken: er 
zijn namelijk verwachtingen gewekt en die zijn niet 
waargemaakt. De universiteit en de gemeente zijn 
zonder scrupules aan onze belangen voorbijgegaan, de 
politiek heeft ons laten vallen. Intussen is er in januari 
2018 een nieuwe klankbordgroep gestart onder regie van 
de gemeente, maar die groep mag alleen maar praten 
over de situatie waarin onze huizen al zijn gesloopt. Wij 
hadden daar dus geen zin in. In de eerste 
klankbordgroep uit 2016 hadden we al alternatieven 
aangedragen. Zo wilden we onder meer de hoogte in 
bouwen, maar dat mocht niet van de gemeente. In de 
aan de nieuwe klankbordgroep gepresenteerde plannen 
gaat men wel de hoogte in en niet zo’n beetje ook! Uit 
alles blijkt dat de universiteit geen echte inspraak wil. Ze 
heeft, net als in 1980, nog steeds haar zinnen gezet op 
het hele Doeleneiland. Zo zou de speelplaats bij het 
Arsenaal volgens plan open blijven, maar ook hier wordt 
in de nieuwe plannen een flat van vier woonlagen 
neergezet. Op het Doeleneiland moeten verder huizen 
komen en geen sociale woningbouw zoals er stond.”  
 
Precedentwerking 
“En pas op: het ongestraft aannemen van een 
raadsbesluit dat voorbij gaat aan het huurrecht kan ook 
vergaande gevolgen hebben voor huurders op andere 
plekken. Het schept een precedent. Als de gemeente er 
hier ongestraft mee wegkomt, dan kan dat elders ook. 
We hopen dat het nieuwe stadsbestuur ook de belangen 
van bewoners hooghoudt en niet alleen die van de 
universiteit. Het is allemaal te volgen op onze website: 
www.doelencomplex.nl.” • 
 
 
STADSONTWIKKELING  

REMBRANDTSTRAAT 
(VERVOLG) 
door Marjolijn Pouw 
 

Op 7 april werd de Al Hijra Moskee aan de Haagweg 
geopend. Tot nu toe was deze in de vrij smalle, korte 
Rembrandtstraat gevestigd, tot groot genoegen van de 
buurt die met de bezoekers van de moskee en het 
bestuur een goede verstandhouding had. Jammer dat Al 
Hijra is vertrokken, maar hun nieuwe gebouw is mooi, 

ruim en toegankelijk. Wat er met het leeggekomen pand 
in de Rembrandtstraat gaat gebeuren is nog niet bekend, 
maar de bewoners vrezen dat daar kamers in komen, of 
weer zo’n airbnb hostel. Ze hebben niets tegen werkende 
jongeren of studenten, integendeel dat geeft leven in de 
brouwerij, maar de laatste jaren is er in de straat en op de 
aangrenzende Witte Singel al een groot aantal 
appartementen voor jongeren bijgekomen. Het 
evenwicht is verstoord en de diversiteit is zoek. Hierdoor 
komt de sociale cohesie in gevaar en dreigt de 
Rembrandtstraat onleefbaar te worden voor mensen met 
een ander leefpatroon dan jongeren of passanten.  
  

 
De voormalige Al Hijra Moskee in de Rembrandtstraat, bron Internet Reliki © Jan 
Sonneveld Leidschendam  
 
Pleidooi voor een gevarieerde buurt   
De buurt vroeg burgemeester Lenferink om een 
onderhoud, waarin ze hem hun zorgen voorlegden. Het 
was een goed gesprek, maar het leverde geen nieuwe 
inzichten op. Onlangs herhaalden ze hun verzoek waarbij 
ze de burgemeester expliciet vroegen om geen 
vergunning aan projectontwikkelaars te verlenen voor 
omzetting van het pand in kamers, maar het te 
bestemmen tot appartementen voor kleine gezinnen, 
alleenstaanden of ouderen, zoals gebeurde met de 
voormalige Emilie Knappertschool op de hoek van het 
Rapenburg en de Groenhazengracht. Dat past in deze 
tijd, waarin woningnood dreigt voor starters op de 
woningmarkt en Leiden in betrekkelijk korte tijd 10.000 
tot 15.000 woningen bij moet bouwen. Ze wezen de 
burgemeester erop dat ze hem ruimhartig gesteund 
hadden bij zijn pogingen om de moskee in hun buurt en 
later op de Haagweg geaccepteerd te krijgen. Ze vroegen 
hem nu om hen te steunen bij hun actie om de bewoning 
van de Rembrandtstraat gevarieerd te houden. Hun brief 
is te vinden op de website van de wijkvereniging: 
palleiden.nl. 
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Tijdelijk verbod op verkamering 
Intussen heeft de gemeente geantwoord dat het nieuwe 
college van B&W kort na zijn aantreden een tijdelijk 
verbod op verkamering heeft ingesteld, voortvloeiend 
uit het collegeakkoord: Samen maken we de stad. Daarin 
is afgesproken om de verlening van vergunningen voor 
de opsplitsing van huizen voor kamerverhuur op korte 
termijn te stoppen en erop toe te zien dat het verbod 
wordt gehandhaafd.  Er komt een nieuwe regeling, maar 
de opstelling kost tijd. Daarom wordt de situatie zoals 
die nu is bevroren, wat betekent dat Rembrandtstraat 10 
nu niet mag worden omgebouwd voor kamerverhuur. 
De buurt hoopt dat het zo blijft. •  
 
 
INITIATIEF  

PETER VAN DER ZEEUW 
WINES AND MORE 
door Marjolijn Pouw 
 
Wie kent slijterij Wines and More op de Korevaarstraat 
niet? Oprichters Peter en Jeannet van der Zeeuw werken 
in hun VOF nauw samen met hun zonen Calvin en 
Damien, Peters broer Rob en de vennoten Hans en 
Colin. Peter begon zijn loopbaan als slijter in 1987 bij de 
Partyshop in de Raamsteeg, waar nu de Perzische 
supermarkt Zafran zit. In 2008 begon hij voor zichzelf.  
Intussen heeft Wines and More naast de winkel op de 
Korevaarstraat nog twee winkels: een in de 
Haarlemmerstraat en een in Vlaardingen. Zoon Calvin is 
onlangs bij de zaak gestopt. Hij gaat het distillaat Vesper 
1953 Gin in de markt zetten, een door hem met een 
knipoog naar de film Casino Royale ontworpen drank. 
(James Bond bedenkt het recept voor deze cocktail en 
noemt hem naar zijn geliefde Vesper Lynd.)   

  
Etiket van Vesper 1953 Gin, © Calvin van der 
Zeeuw Vesperdrinks 
 
Het vak ingerold 
“Ik kom niet uit een 
slijtersfamilie”, vertelt Peter. 
“Mijn vader was bedrijfsleider 
van wat nu Stadscafé Van der 
Werff heet op de Steenstraat. 
Daarvoor zat daar Café-
restaurant In den vergulden Turk, 
Herensociëteit Amicitia zit er nog 
steeds boven. Als ventje van 
dertien moest ik al meehelpen en 
al gauw wist ik alles over drank. 
Jeannet, mijn vrouw, is er ook zo 
ingerold. Die was vijftien toen ze 
op het terras begon. Haar vader 

was typograaf, zij komt dus ook al niet uit een 
slijtersfamilie.” 
 
 
 

Bedrijfsleider  
“In juni 1987 ben ik bij de Partyshop in de Raamsteeg 
begonnen. In een inham in de pui zat daar toen  nog 
Scheffer, een kaasboer die ook noten en vleeswaren 
verkocht. De Partyshop werd verkocht aan Henkes 
Jenever, maar in 1986 werd Henkes door Bols 
opgekocht. Bols had Gall en Gall, en de verwachting was 
dat Bols ook de slijterijketen van Ahold zou overnemen, 
maar het omgekeerde gebeurde: Ahold integreerde de 
beide slijterijen. Ik was al bedrijfsleider bij de Partyshop 
en werd het nu ook bij Gall en Gall. In 1993 werd ik 
overgeplaatst naar Wassenaar, waar ik veel meer ruimte 
had. Ik mocht experimenteren en deed dat naar 
hartenlust door allerlei interessante partijen op te kopen, 
die ik dan weer via de winkel verhandelde. In Wassenaar 
heb ik ongelofelijk veel geleerd over lokaal 
ondernemerschap; ik ben daar een echte ondernemer 
geworden.”  
 
Zelfstandig ondernemer  
“Begin 1996 wilde Gall en Gall van hun minder goed 
lopende filialen af. Ze werden in franchise aan de 
bedrijfsleiders aangeboden, dus onder de naam Gall en 
Gall. Ik ben op dat aanbod ingegaan en kwam uit 
Wassenaar terug naar Leiden, waar ik in 2008 in de 
Raamsteeg als zelfstandig ondernemer verder ben gegaan 
met Wines and More. In 2012 zijn we in het pand op de 
Korevaarstraat getrokken. Jeannet heeft vanaf het begin 
in de zaak meegewerkt. We zijn eigenlijk samen 
begonnen, nu staat ze meestal met Colin in onze zaak in 
Vlaardingen. Mijn broer Rob kwam er in 2000 bij, Hans 
in 2005, Colin in 2009, eerst als parttimer en later als 
vennoot in Vlaardingen, Calvin in 2013 en sinds kort  ook 
Damien, onze jongste. Het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan, al raken Jeannet en ik wel wat versleten zo 
langzamerhand. Zelfstandig ondernemer is een zwaar 
beroep. Neem alleen al de kratten en dozen die je hier 
dagelijks moet versjouwen. Vroeg of laat krijg je het aan 
je rug, je knieën of je voeten. Over een jaar of vijf 
verhuizen we naar ons huis in Frankrijk, naar Bretagne. 
Lekker ruig op de Noord West punt. We zitten daar nou 
elf jaar en mijn Frans is met sprongen vooruit gegaan. 
Mijn Bretons? Dat is zo’n moeilijke taal en dat je die als 
buitenstaander vloeiend leert spreken is uitgesloten. Je 
kunt er ook met Engels terecht hoor, maar Frans is toch 
veel leuker.”  
 
Handelsgeest 
“Handel moet in je bloed zitten. Plezier haal je uit de 
verkoop van wat je hebt ingekocht, maar je klanten 
moeten natuurlijk wel terugkomen. Dat doen ze als je ze 
een mooi advies geeft en ze blijft verrassen. Je moet dus 
goed kunnen luisteren en ze niet je voorkeur opdringen. 
Wat is er nou leuker dan dat kinderen terugkomen om 
voor pa nog zo’n fles whisky te kopen als die je had 
aanbevolen en waar hij verliefd op is geworden? Wij 
kopen niet zozeer in op grote namen maar op kwaliteit, 
en prijs natuurlijk. Die moeten in goede verhouding tot 
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elkaar staan. Dat is bij de grote merken niet altijd zo, en 
omdat je blijft zoeken doe je vaak verrassende vondsten. 
Dat trekt mensen aan.   
Je kunt natuurlijk wel Ketel 1 verkopen tegen de laagste 
prijs, maar dat kunnen anderen ook. Wij hebben er 
plezier in om te experimenteren en zetten een door ons 
ontwikkeld distillaat in de markt, zoals Vesper of 
Leidsch Meester Bitter. Rob en Jeannet hebben deze 
bitters samen met Leo Fonteyne van distilleerderij Van 
Toor ontwikkeld. We wilden iets op komijnbasis 
vanwege de Leidse kaas, maar het werd kummel want je 
proefde alleen nog maar komijn en het was behoorlijk 
bitter.” 
 

 
“De zelfopoffering van burgemeester van der Werf”, het schilderij van Mattheus Ignatius 
van Bree (1793-1893), dat op het etiket van Leidsch Meesterbitter prijkt  
 
Gelijke monniken, gelijke kappen  
“In onze VOF heeft iedere deelnemer een gelijke 
inbreng. De jongere net zo goed als de oudere, al heeft 
die ervaring en legt dat soms meer gewicht in de schaal. 
Maar familie of niet, iedereen moet zich inwerken en zijn 
waarde bewijzen. Alles in het algemeen belang en zo 
hoort het ook: familie of niet, gelijke monniken, gelijke 
kappen. Ben je familie, dan  moet je bij ons meteen 
meewerken. Je wordt hier niet gematst.”  
 
Ondernemen in tijden van stadsvernieuwing 
“Net toen we ons goed en wel op de Korevaarstraat 
gevestigd hadden kwamen de plannen voor de 
ondergrondse parkeergarage op de Garenmarkt. Toen 
zijn we met de gemeente gaan praten, want de 
verwachting was dat het ons veel klanten zou gaan 
kosten omdat de Korevaarstraat een tijd lang nogal 
onbereikbaar zou worden. Dat verbetert wel als de 
garage klaar is, maar je moet de bouwperiode met zijn 
zanderigheid, lawaai en chaos wel weten te overbruggen. 
Na vijf jaar onderhandelen kwam de gemeente met een 
aanbod, waaruit onze nieuwe vestiging in de 
Haarlemmerstraat voortvloeide.   Gelukkig is het effect 
van de bouwput minder negatief dan we in eerste 
instantie hadden verwacht. Geen kwaad woord over de 
bouwer overigens. Die doet erg zijn best om ons op de 
hoogte te houden en houdt rekening met ons. Maar ja, 
passanten liepen ons aan de overkant van de 
Korevaarstraat wel voorbij en de eerste maanden waren 
zwaar. Gelukkig hebben we een hoop vaste klanten en 
die bleven komen. Dat komt vooral door onze 

benadering, denk ik. Wij staan al jaren voor ze klaar en 
kennen hun voorkeur. Met nieuwkomers praten we net 
zo lang tot we precies weten wat ze zoeken. Dat bindt 
mensen aan je zaak.”   
 
De buurt 
“Levendaal West is een leuke buurt. Als we eerder 
gehoord hadden dat het huis van Scheffer te koop was, 
dan hadden we er zeker gewoond. Ik ken ook al die 
ondernemers nog die hier zaten, Mevrouw Van den Bos 
op de Korevaarstraat, Bart en Johan van Mil die op de 
hoek van de Raamsteeg en de Garenmarkt ’t Fust 
hadden. Ik dronk dagelijks koffie met hun schoonmaker 
Paul. Bart zie ik zo voor me, met zijn eeuwige sigaartje in 
de mond. Hun ouders woonden er ook, hun zus Ada 
woont er nog steeds. En natuurlijk mevrouw Del Prado. 
Er is een hoop veranderd en er zal nog veel meer 
veranderen als de Garenmarktgarage eenmaal klaar is.”  • 
 
 
DIERENFIGUREN IN DE WIJK 

BEEST GEWEEST 
door José Plevier 
 
Je loopt er jaren aan voorbij zonder dat het je opvalt: een 
sculptuur, gevelsteen of andere decoratie met de 
afbeelding van een dier. De talloze leeuwen in onze wijk 
met een Leids wapenschild in de klauwen laten we hierbij 
voorlopig buiten beschouwing. Die komen nog wel.  
 
Olifanten 
Na de melding van de 
loden olifanten in de 
vorige krant, ontdekte ik 
nog twee van deze beesten 
elders. In de geest van het 
artistieke loodgieterswerk 
van het Kort Rapenburg is 
de gootoverstort aan de 
zijmuur van Restaurant Kitch& in de Rembrandtstraat. 
Naar mijn bescheiden mening is dit exemplaar echter zo 
gestileerd dat het nauwelijks als olifant herkenbaar is. De 
slagtanden geven de doorslag. 
 
Een veel kleiner exemplaar is te vinden bij het Thaise 
restaurant Kitch& aan de Oude Varkenmarkt. Wie er 
naar binnen wil gaan pakt als deurgreep een bronzen 
olifant bij de slurf beet. 

    
Kitch& Oude Varkenmarkt 2, foto‘s Sarah Hart 
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Koeienkop Doelengracht 11 / 11a, foto 
Sarah Hart  
 
Koeien 
Het dubbele huis aan 
Doelengracht 11/11a 
heeft interessante 
consoles die de dakgoot 
steunen: vijf gehoornde 
koeienkoppen. Ze zijn 
mooi gedetailleerd met 
de voor mij altijd 
aandoenlijke krulletjes 

bovenop. Zou hier een van de slachterijen gevestigd zijn 
geweest die tot 1903 zo talrijk waren in de binnenstad? 
Nadien werden alle slachtactiviteiten geconcentreerd aan 
de stadsrand van Leiden, en wel in het Openbaar 
Slachthuis aan de Maresingel (1903-2000).• 
 
 

steun het Leids Carillon Genootschap 

Er zit muziek in de 
lucht... 
Steun het Leids Carillon Genootschap voor 
maar € 20,- per jaar. 
leidscarillongenootschap@gmail.com 
www.leidscarillongenootschap.nl    
 

 
 
STADSONTWIKKELING 

PLEIN AAN DE 
GARENMARKT 
door Huub Frencken 
 
Frisse wind 
Er waait een frisse wind op het stadhuis. In tegenstelling 
tot de wens van haar voorganger heeft de nieuwe 
wethouder Fleur Spijker, in overleg met haar collega 
Martine Leewis, te kennen gegeven dat zij het liefst een 
plein ziet waarop niet geparkeerd mag worden. En dus 
ontwerpt de gemeente nu ook een plein waarop geen 
ruimte is voor parkeren onder de lindes vóór het 
Kruitschip. Uit een eerste schets blijkt dat een geweldige 
kwaliteitssprong voor die plek kan worden gemaakt. Het 
plein zou ingericht kunnen worden in een combinatie 
van de stijl van de Lange Mare en die van de Hooglandse 
Kerkgracht. Begin september praten we hier verder over 
tijdens de zesde werksessie van de gemeente met 
omwonenden. 
De wethouder wil, voordat zij een definitieve beslissing 
neemt, eerst meer duidelijkheid over de 
parkeermogelijkheden voor buurtbewoners. Met het 
oog daarop vindt thans een parkeeronderzoek plaats. Uit 
de voorlopige resultaten blijkt dat er geen dringende 
argumenten zijn voor het handhaven van de 
parkeerplaatsen voor bewoners op het maaiveld van het 

Plein aan de Garenmarkt. Buiten de spitsuren is er 
voldoende ruimte in de garage en op andere momenten 
zijn er voldoende alternatieven voor de omwonenden 
van het plein. 
 

  
Sfeerbeeld van de mogelijke inrichting van het plein zonder parkeren, © gemeente Leiden 
 
Inrichting van het plein 
De werksessies van de gemeentelijke ontwerpers met 
bewoners verlopen constructief. In de eind juni 
gehouden sessie kwamen, naast de vraag over parkeren, 
allerlei andere aspecten van het plan aan de orde. 
Uitvoerig werd gediscussieerd over de inrichting van het 
middenterrein. Die zal bestaan uit gazon en steen, zoals 
op de Lammermarkt. De hoeveelheid groen bedraagt nog 
steeds ruim 40 procent. Er komen ook bloemperken en 
zitelementen. Soms in combinatie zoals bij de Lange 
Mare, soms gecombineerd met een kunstwerk. Maar niet 
meer nabij de hoek van Kort Levendaal en Steenschuur. 
De discussie gaat nu vooral over de vorm van het groen: 
moet het vooral een parkmodel of een stedelijk model 
worden? Ook zijn er vragen over de glooiing en het 
beheer. Hoe wordt ervoor gezorgd dat het plein in alle 
seizoenen een groene uitstraling zal hebben?  
 
Zoveel mogelijk bomen 
Er komen zoveel mogelijk bomen langs en om het plein. 
Natuurlijk blijven de lindes op de Garenmarkt langs het 
Kruitschip gehandhaafd. Er komt een rij bomen langs het 
Kort Levendaal en ook op de Korevaarstraat (voor 
Hoogvliet), voor de synagoge en op de inrit worden 
enkele grote exemplaren geplant. Aan de zijde van de 
Raamgracht, nabij het entreegebouw en nabij de 
nooduitgang, komen eveneens groepjes bomen. 
 
Evenementen 
Aan de 3 Oktober Vereeniging is toegezegd dat op het 
plein ruimte zal zijn voor het Minikoraal en de taptoe. 
Om ervoor te zorgen dat er zo veel mogelijk bomen op 
het plein passen, stellen de ontwerpers voor om het 
podium voor deze festijnen tegen het entreegebouw te 
plaatsen, met de opening richting het Kruitschip. De 
werkgroep stemde daar mee in, maar tekende wel aan dat 
dit geen precedent mag zijn voor eventuele andere 
evenementen op het plein. Hierover zullen nadere 
afspraken moeten worden gemaakt bij de nieuwe versie 
van de evenementennota. 
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We zien nog met belangstelling uit naar het advies van 
prof. Marcel Cobussen van de Universiteit Leiden over 
de akoestische aspecten. Hij zal suggesties doen om het 
plein zo in te richten dat gebruikers en omwonenden er 
plezierig kunnen vertoeven. 
 
Besluiten 
Naar verwachting zullen de twee genoemde varianten 
van het plan in de loop van september aan de werkgroep 
worden gepresenteerd. Daarna zullen het college van 
B&W en de raad beslissingen gaan nemen over parkeren 
door omwonenden en over de inrichting van het plein. 
 
Naam 
Tenslotte de nieuwe naam voor het plein: de 
straatnamencommissie van de gemeente ziet de 
noodzaak van een nieuwe naam niet in. Dus zullen we 
als omwonenden daarvoor zelf het initiatief moeten 
nemen. Vanuit de ‘Werkgroep Plein aan de Garenmarkt’ 
hebben we, op grond van historische motieven gepleit 
voor een keuze tussen ‘Thorbeckeplein’, ‘Raamplein’ of 
de ‘Oosterlingplaats’. • 
 
 
STADSONTWIKKELING 

SINGELPARK 
Door Marjolijn Pouw 
  
De coalitie van D66, Groen Links en PvdA heeft 
krachtens het collegeakkoord vier miljoen uitgetrokken 
voor de verdere ontwikkeling van het Singelpark. De 
Vrienden van het Singelpark willen in de tweede fase van 
deze ontwikkeling onder meer de Jan van Houtkade 
aanpakken. De kade vormt de verbinding tussen het 
Plantsoen en de Sterrewacht, maar is nu nog vooral een 
racebaan met een smalle groenstrook, geflankeerd door 
geparkeerde auto’s van bewoners en stadsbezoekers. De  
Boisotkade en 5e Binnenvestgracht kunnen ook nog 
groener worden.  
 
Jan van Houtkade 
Als de parkeergarage aan de Garenmarkt klaar is en de 
ovale rotonde achter de Jan van Houtbrug is ingevuld, 
kan de Jan van Houtkade aangepakt worden. De 
vrienden van het Singelpark staat een brede groenstrook 
voor ogen met een dubbele rij bomen. Met bewoners 
zullen de consequenties voor parkeren nog besproken 
worden. De Vrienden van het Singelpark willen verder 
met de bewoners bekijken wat je zou kunnen doen met 
de fundamenten van de muurtoren Bourgondië, op de 
punt van de Sint Jacobsgracht. Van deze gesloopte 
muurtoren, ooit de tweelingtoren was de muurtoren 
Oostenrijk, zijn alleen de fundamenten nog over. Door 
de voortdurende ophogingen van de kade liggen ze 
grotendeels onder de grond. Beide torens zouden in het 
concept van het Jan van Houtpark gepast kunnen 
worden. Je zou bijvoorbeeld de Bourgondië toren weer 
kunnen opbouwen, of de fundamenten markeren. 
 
 
 

Impressie Jan van Houtpark, © Vrienden van het Singelpark 
 
Snelheidsbeperking tot 30 kilometer? 
Bewoners hopen dat er meteen iets wordt gedaan aan de 
toenemende verkeersdrukte op de Jan van Houtkade. De 
verbetering van de Centrumroute trekt in tegensteling tot 
wat de berekeningsmodellen voorspelden verkeer aan en 
remt het niet af. De Jan van Houtkade en Witte Singel 
lijken een alternatieve route te worden voor de immer 
verstopte Churchillaan. Vooral het vaak zware 
vrachtverkeer en te hard rijdende auto’s en motoren zijn 
een plaag. De gemeente is gevraagd om een 30 km zone 
te maken van de Jan van Houtkade. Dat zou onmogelijk 
zijn omdat het een doorgaande weg is. Op de Witte Singel 
geldt de snelheidsbeperking van 30 km overduidelijk wel, 
is dat dan geen doorgaande weg?   
 
Ovale rotonde  
Eind augustus wordt de verkeersonveiligheid van de 
nieuwe ovale rotonde bij de Jan van Houtbrug aangepakt. 
De rotonde krijgt zijn definitieve vorm na de oplevering 
van de parkeergarage Garenmarkt in 2019, maar tot die 
tijd is het behelpen. De oversteek van de 
Oranjeboomstraat is voor de fietser of voetganger een 
soort Russische roulette. • 
 
 
INGEZONDEN 

WATERPRETPARK LEIDEN  
 

In de loop der jaren is het verkeer op het water enorm 
toegenomen. Dit zou niet zo’n groot probleem zijn als de 
pleziervaarders zich aan het vaarreglement hielden en 
maximaal 6 km per uur zouden varen. Zeker 50% vaart 
te hard. Door de enorme hekgolven worden de eieren en 
jongen van de meerkoeten weggespoeld en wordt er ook 
schade aangericht aan de woonboten. Na 11 uur mag er 
niet meer gevaren worden, maar vaak komen er tot 1 uur 
's nachts nog razendsnel varende boten voorbij. Ook 
hebben ze vaak boxjes aan boord met luide muziek zowel 
overdag als 's nachts. Een woonboot bewoner die zich 
beklaagde bij een boot met luide muziek om 12 uur ’s 
nachts werd aangeraden om nog maar een wijntje te 
drinken! De drank aan boord vloeit rijkelijk en het is de 
taak van de woonboot bewoners om de volgende dag de 
flesjes, blikjes en plastic zakken uit het kanaal te vissen. 
Deze zijn overigens niet uitsluitend afkomstig van de 
boten, maar ook van eetgelegenheden en ‘pubs’.   
 
Handhaving 
De politie te water doet wat ze kan. Helaas is deze 
onderbemand en kan bij klachten (ze ontvangen er een 
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groot aantal) niet onmiddellijk ter plaatse zijn. Er is een 
actie georganiseerd met posters. Alle woonboten hebben 
deze opgehangen maar zonder succes. Het schijnt ook 
niet mogelijk te zijn om de boten te registreren, ze zijn 
vaak met zwart geld gekocht. Zou het een goed idee zijn 
om radar te installeren op het water. Hebben lezers 
suggesties om de verloedering tegen te gaan? 
 
Een woonboot bewoner (Naam en adres zijn bekend bij 
de redactie) •  
 

Vaarregels Leiden 
• Blijf als stuurman alcoholvrij. 
• Neem de snelheidsregels in acht. Binnen de 

Leidse singels geldt maximaal 6 kilometer per 
uur. 

• Speel geen versterkte muziek af. 
• Meer af op de daarvoor aangewezen plaatsen. 
• Vaar stuurboord (rechts) en houd u aan de 

voorrangsregels. 
• Let op: rondvaartboten hebben altijd voorrang! 
• Vaar tijdens de schemering en in het donker met 

lichten aan. 
• Houd rekening met elkaar! Op en rond het water 

wonen mensen. Gun ze hun privacy en 
veroorzaak geen (geluids)overlast. 

De politie en gemeentelijke handhavers controleren deze 
regels. Net als op de weg kunt u voor overtredingen op het 
water een boete krijgen.  

Bron: gemeente Leiden  
 
STADSONTWIKKELING 

BLIKVANGER 
NIEUWSTEEG 
Door Carla van der Poel 
 

 
Nieuwsteeg 19 met kaal gekrabd houtwerk en woestijnschildering van Michiel 
van de Vijver aan de bovenkant, foto Sarah Hart 
 

Blikvanger Nieuwsteeg 
Eigenaar Rutger van Oudenhoven had vele jaren een 
veelkleurige deur in zijn gevel in Nieuwsteeg 19. Dit was 
een mooie blikvanger voor de Indiase winkel erachter. 
Het maakte dat menig passant er halt hield, een foto van 
maakte of over de stijl(breuk) in de straat discussieerde. 
Rutger moest (helaas) van de gemeente de deur in de 
oorspronkelijke staat terugbrengen. De 
woestijnschildering boven de deur, door Michiel van de 
Vijver gemaakt in opdracht van Rutgers broer Harm van 
Oudenhoven, heeft hij laten zitten. Nog steeds een reden 
om bij stil te staan. (CvdP) 
 
 
INITIATIEF 

HUIZE ST. MAARTEN AAN 
DE SINT JACOBSGRACHT 
 
Huize St. Maarten aan de Sint Jacobsgracht bestaat uit 90 
huurwoningen in eigendom van woningcorporatie 
Portaal. Onlangs richtten bewoners een commissie op die 
zich onder meer inzet voor verhoging van de sociale 
cohesie en de verbetering van het groen in en buiten het 
complex. Deze bewonerscommissie wil ook het rijke 
verleden van Huize St. Maarten onder de aandacht 
brengen van de bewoners en het grote publiek. Bijna 
niemand weet meer dat het gebouw ooit het voormalige 
rooms katholieke weeshuis van Leiden was.   

  
Gevelsteen ter herinnering aan de wederopbouw van Huize St. Maarten, foto Roland van 
Vliet 
 
Weeshuis naar het ontwerp van Giovanni Giudici 
Het weeshuis werd een jaar na de buskruitramp die in 
1807 een groot deel van onze wijk verwoestte  gebouwd. 
Dat gebeurde op basis van een ontwerp van Giovanni 
Giudici, de hofarchitect van Lodewijk Napoleon, die van 
1806-1810 koning van Nederland was. Verschillende 
gevelstenen herinneren nog aan de ramp en de 
wederopbouw. Huize St. Maarten is het enige gebouw in 
Leiden van Giudici. Aanvankelijk dacht men dat zijn 
ontwerptekeningen verloren waren gegaan, maar bij 
nader onderzoek bleken ze in de collectie te zitten van 
Museum Catharijne Convent in Utrecht.  
In 2019 bestaat Huize St. Maarten 280 jaar. De 
bewonerscommissie wil tijdens Open Monumentendag 
in dat jubileumjaar eenmalig de deuren openen. Ze hoopt 
dan de originele ontwerptekeningen te kunnen tonen, 
samen met de in de Lakenhal bewaard gebleven 
uniformen van de weeskinderen. Daarvoor is een 
aanvraag gedaan bij beide musea. Voor oud-bewoners wil 
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de bewonerscommissie op die dag ook een reünie 
organiseren. Meer informatie kunt u opvragen bij: 
huizestmaarten@gmail.com.  
 
Roeland van Wely, voorzitter bewonerscommissie 
Huize St. Maarten •  
 
 
DIEREN 

HONDEN WHATSAPP-
GROEP 
 
Logo volg-uw-hond-app, 
afbeelding Internet 
 
Het begon enige jaren 
geleden met de uitnodiging 
voor een borrel in het Van 
der Werfpark. 
Hondenbezitters die elkaar 
hier vaak ontmoetten zouden samen borrelen. Met 
zelfgebakken hondenkoekjes en warme glühwein. Om 
iedereen gemakkelijk op de hoogte kunnen te stellen van 
het wel en wee van hun honden begon Karin Kornelius, 
baasje van hond Lopke, een honden WhatsApp-groep: 
een informele buurtpreventie voor honden. Al gauw 
kwamen er berichten binnen als  
“Mijn hond is kwijt!” of “Van wie is dit hondje?”. 
Binnen de kortste keren kwam er dan antwoord, omdat 
je op je smartphone zo gemakkelijk een foto rond kunt 
laten gaan van je hond.  
Iedereen die zijn hond in het park uitlaat, kan in principe 
deel uitmaken van de groep: “Een soort zwaan-kleef-
aan-principe”, aldus Esmee Waller, eigenares van drie 
teckels. Inmiddels zijn er zo’n 35 mensen bij 
aangesloten. Een hond verbindt en je krijgt contact met 
mensen die je anders niet zou kennen. De 
hondeneigenaren voelen zich verantwoordelijk voor het 
park: men spreekt mensen aan op wat ze al dan niet via 
hun hond achterlaten en zo blijft het park netjes.  
 
Onlangs hield de kwestie van de uit het depot van het 
Boerhaavemuseum in de Raamsteeg gestolen ampul met 
curare de gemoederen nog behoorlijk bezig. De politie 
meende dat het zeer giftige goedje best in het park zou 
kunnen zijn weggegooid. Er bleek in die tijd een hond te 
zijn overleden. Het is niet zeker of deze dood iets met 
de diefstal van het gif te maken had, maar toch meiden 
hondenliefhebbers sindsdien het park als speelplaats 
voor hun huisdieren en dat is jammer.  
De honden whatsappgroep bewees ook zijn nut toen bij 
de presentatie van de plannen voor de herinrichting van 
het park, toen bleek dat de gemeente hondeneigenaren 
niet bij het besluit had betrokken om het park voor de 
dieren tot verboden terrein te verklaren. Een aantal van 
hen heeft toen op de inspraakavond gevraagd om het 
park ook voor hun honden open te houden. Dat is 
toegezegd en daaruit blijkt maar weer eens het nut van 
deze connectie. (CvdP) 
 

BESTUUR 

BERICHTEN 
Jan Demper (JD), Huub Frencken (HF), Adri Klaassen (AK), Fred van der 
Loo (FvdL), Carla van der Poel (CvdP), Marjolijn Pouw (MP) 
 
PIETERSWIJK 
Breestraat | Boekhandel Van Stockum sluit eind december de 
deuren. Het huurcontract moet vijf jaar worden verlengd, maar in 
deze voor boekhandelaren zo onzekere tijden is het de vraag of de 
omzet hoog genoeg is om de huur te kunnen opbrengen. Jammer dat 
ook deze boekwinkel met zijn veelzijdige aanbod van vakliteratuur, 
schoolboeken, fictie en non fictie stopt. Het aantal gespecialiseerde 
winkels in de Breestraat wordt steeds kleiner. Dat vermindert de 
aantrekkelijkheid van de binnenstad. (MP) 
 
Breestraat – Mosterdsteeg – Botermarkt - Choorlammersteeg | 
Renovatie De buurt maakte bezwaar tegen de in- en uitgang van de 
geplande fietsenstalling in de smalle Mosterdsteeg. De 
projectontwikkelaar, Johan Oudendal, zocht in overleg met hen naar 
een oplossing. Ze vonden deze in de verplaatsing van de ingang van 
de fietsenkelder naar de Breestraat, op de hoek van de Breestraat en 
de steeg. Het plan is aangepast. De toelichting van architectenbureau 
Mulder Van Tussenbroek is te lezen in deze krant. (MP) 
Breestraat - Langebrug | Voormalige ABN AMRO-gebouw Horeca 
in het voormalige ABN AMRO-gebouw? Al geruime tijd gaat het 
gerucht dat in het souterrain van dit gebouw aan de Breestraat (hoek 
Diefsteeg) een grote horecaonderneming wordt gevestigd. De in-en 
uitgang zouden aan de Langebrug komen. De uitbater weet dat de 
buurt zich hiertegen zal verzetten, gezien de te verwachten toename 
van autoverkeer van leveranciers en gasten en de overlast van rokers 
en vertrekkende bezoekers. (AK) 
 
Breestraat | Gijselaarsbank In 1920 werd de Gijselaarsbank 
onthuld, een in de stijl van de Amsterdamse School opgetrokken hoge 
bank van terracottablokken die het Rapenburg bij de  Breestraat 
begrenst. De bank is opgericht ter ere van Jhr. Mr. Dr. N.C. de 
Gijselaar, de burgemeester die in de Eerste Wereldoorlog veel voor de 
Leidenaren deed om de schaarste het hoofd te bieden. De bank moest 
nodig gerestaureerd worden en de restauratie is nu voltooid. De 
terracottablokken zijn schoongemaakt en de flankerende 
plantenbakken zijn vervangen. De verlichting in de pylonen is 
gemoderniseerd: achter elk glaasje zit nu een led-lampje. Het zou mooi 
zijn als ook het plaveisel weer wordt aangepast. Ooit bestond dat uit 
klinkers, gelegd in een patroon dat aansloot bij de bank. De gemeente 
bekijkt of daar een waardig alternatief voor kan komen. De 
gerestaureerde Gijselaarsbank werd op 24 mei door burgemeester 
Henri Lenferink opnieuw in gebruik genomen. (CvdP)  
 
Langebrug | Autoluw? Het college van B&W is van plan om de 
binnenstad de komende jaren autoluwer te maken. Hoewel aan die 
plannen nog geen exacte invulling is gegeven, wil het college een proef 
doen met afsluiting voor doorgaand verkeer. De proef komt voort uit 
de jarenlang gekoesterde wens van onder meer PAL Leiden om 
sluipverkeer over de Langebrug tegen te gaan. In het najaar wordt een 
bewonersavond georganiseerd, waar een voorstel gepresenteerd 
wordt voor de mogelijke plaats waar de Langebrug kan worden 
afgesloten. De consequenties voor de verkeerscirculatie (in welke 
straten verandert de rijrichting) komen aan bod en de vraag hoe de 
proef gemeten en geëvalueerd wordt. De avond is ook bedoeld om 
suggesties uit de buurt te krijgen. Uitnodigingen worden binnenkort 
per bewonersbrief in de buurt verspreid. (AK) 
 
ACADEMIEWIJK 
Doelencomplex | Humanities Campus Zoals bekend heeft de 
universiteit het plan opgevat om een Humanities Campus te bouwen 
op het Doelenterrein en moeten de 58 sociale huurwoningen uit de 
jaren ’80 van woningcorporatie de Sleutels daarvoor wijken. Bewoners 
en woningcorporatie hebben daar bezwaar tegen. Intussen is 
afgesproken om naast de nieuwe campus toch woningen op het 
terrein te bouwen, maar er is geen overeenstemming met de huidige 
bewoners over hun verhuizing. De gemeente zou nu de Sleutels willen 
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onteigenen. De Stichting Schatbewakers, voor contraexpertise 
ingehuurd door woningcorporatie de Sleutels, analyseerde de gang 
van zaken en constateerde dat de gemeente en de universiteit de 
bewoners vanaf het begin af aan veel nauwer bij hun plannen hadden 
moeten betrekken. De relatie is totaal verzuurd. De bewoners zullen 
het sloopbesluit tot bij de Raad van State aanvechten. Het verdere 
verloop is te volgen op www.doelencomplex.nl de website van de 
bewoners. (MP)   
 
Rembrandtstraat | Verkamering Onlangs verhuisde de Al Hijra 
Moskee van de Rembrandtstraat naar de Haagweg. Wat er met het 
leeggekomen pand gaat gebeuren is nog niet bekend, maar de buurt 
vreesde dat er kamers in zouden komen of een verkapt airbnb hostel. 
Dat zou het evenwicht in hun buurt danig verstoren. De afgelopen 
jaren zijn er in en om de Rembrandstraat al betrekkelijk veel 
studentenhuizen en huizen voor werkende jongeren bijgekomen. Ze 
bespraken de kwestie met de burgemeester en vroegen hem om geen 
vergunning te verlenen voor eventuele omzetting van het pand in 
kamers, maar het te bestemmen voor permanente bewoning. De 
burgemeester heeft intussen geantwoord dat B&W een tijdelijk 
verbod op verkamering heeft ingesteld, voortvloeiend uit het 
collegeakkoord. Daarin is een tijdelijke stop overeengekomen op het 
verlenen van vergunning voor het ombouwen van huizen tot kamers. 
Voor het gebouw van de voormalige moskee geldt dat ook. (MP)   
Sterrewachtlaan | Singelpark De beide werkgroepen die betrokken 
waren bij de inrichting van het Singelpark bij de Sterrewacht hebben 
hun werk afgerond. De plannen voor de inrichting van het park en 
de speelplaats zijn klaar, de beplanting en de plaatsing van de 
speeltoestellen volgen nog.  Bouwonderneming Koolmoes Infra BV, 
betrokken bij het grondwerk, en café-restaurant Babbels aan de 
Boisotkade sponsoren de speelplaats. (JD) 
 
LEVENDAAL-WEST 
Centrumroute tracé 1 | Ovale rotonde Jan van Houtbrug Begin 
augustus liet de gemeente per  brief weten dat de 
verkeersonveiligheid van de ovale rotonde bij de Jan van Houtbrug 
eind augustus wordt aangepakt. De uiteindelijke invulling van de 
rotonde gebeurt na de oplevering van de parkeergarage op de 
Garenmarkt in 2019. Bewoners dringen erop aan dat meteen het vele 
zware en te hard rijdende verkeer over de Jan van Houtkade wordt 
aangepakt en dat deze volgens plan deel gaat uitmaken van het 
Singelpark. De gemeente is al gevraagd of de kade geen 30 km zone 
kan worden. Dat zou niet mogelijk zijn, omdat het een doorgaande 
weg is. Maar hoe zit het dan met de Witte Singel waar de 30 km zone 
overduidelijk wel geldt? (MP) 
Garenmarkt | Fotowedstrijd Op de Dag van de bouw was het werk 
aan de ondergrondse parkeergarage aan de Garenmarkt van dichtbij 
te bekijken, ook werden de winnaars (hr. Verberg en mw. 
Noorlander) bekend gemaakt van de fotowedstrijd. Wethouder Fleur 
Spijker overhandigde hen de prijs: een diner bon van restaurant ’t 
Fust aan de Garenmarkt en een exemplaar van hun foto, ingelijst 
door The Painting Lady op de Korevaarstraat. De inzendingen zijn 
te zien op www.garenmarktleiden.nl (MP) 
 

 
De wethouder met de beide prijswinnaars, foto Sonja Wagemans 
  
Plein aan de Garenmarkt | De nieuwe wethouder Bouw en 
Openbare ruimte heeft gezegd dat ze een plein wil waarop niet 

geparkeerd mag worden. Uit een eerste schets blijkt dat een geweldige 
kwaliteitssprong. Het plein zou dan ingericht kunnen worden als park. 
Begin september praten gemeente en buurtbewoners daar verder 
over. De beslissing volgt zodra er meer duidelijkheid is over de 
parkeermogelijkheden voor de omwonenden. Met het oog daarop 
vindt thans een parkeeronderzoek plaats. Uit het voorlopige resultaat 
blijkt dat er geen dringende argumenten zijn voor het handhaven van 
de parkeerplaatsen voor bewoners op het maaiveld. Buiten de 
spitsuren is er voldoende ruimte in de garage. Op andere momenten 
zijn er voldoende alternatieven in de buurt. Zie verder het artikel in 
deze krant van Huub Frencken. (HF)   
 
Jacobsgracht | Huize St. Maarten Bewoners van Huize St. Maarten, 
het complex aan de Jacobsgracht met 90 huurwoningen van 
woningcorporatie Portaal, hebben onlangs een bewonerscommissie 
ingesteld. Deze gaat zich inzetten voor verhoging van de sociale 
cohesie en meer groen. De commissie wil ook het rijke verleden van 
Huize St. Maarten onder de aandacht brengen. Bijna niemand weet 
meer dat het gebouw ooit het voormalige roomskatholieke weeshuis 
van Leiden was, in 1809 gebouwd naar een ontwerp van Giovanni 
Giudici, de hofarchitect van Lodewijk Napoleon. In 2019 bestaat 
Huize Sint Maarten 280 jaar. De bewonerscommissie wil bij de Open 
Monumentendag in dat jaar eenmalig de deuren openen. Ze hoopt 
dan de originele ontwerptekeningen te kunnen laten zien en de in de 
Lakenhal bewaard gebleven uniformen van de weeskinderen, en wil 
een reünie organiseren voor oud-bewoners. Met vragen kunt u terecht 
bij huizestmaarten@gmail.com. (MP)  
 
Jan van Houtkade | Singelpark De coalitie van D66, Groen Links 
en PvdA heeft vier miljoen uitgetrokken voor de verdere ontwikkeling 
van het Singelpark. De Vrienden van het Singelpark willen in de 
tweede fase van deze ontwikkeling onder meer de Jan van Houtkade 
aanpakken. De kade vormt de verbinding tussen het Plantsoen en de 
Sterrewacht, maar is vooral een racebaan met een smalle groenstrook, 
geflankeerd door geparkeerde auto’s van bewoners en stadsbezoekers. 
De Boisotkade en de 5e Binnenvestgracht kunnen ook groener 
worden. De vrienden van het Singelpark staat een brede groenstrook 
voor ogen met een dubbele rij bomen. Met bewoners zullen de 
consequenties voor parkeren nog besproken worden.  
Eind augustus wordt de verkeersonveiligheid van de nieuwe ovale 
rotonde bij de Jan van Houtbrug aangepakt. De rotonde krijgt zijn 
definitieve vorm na de oplevering van de parkeergarage op de 
Garenmarkt in 2019. De oversteek van de Oranjeboomstraat is nu 
voor fietser en voetganger Russische roulette. (MP) 
 
Hostel Steenschuur 16 / Kort Levendaal 2 |  Het bezwaar tegen 
de verleende vergunning voor een jeugdhostel met 92 plaatsen is 
opnieuw aangekaart bij de nieuwe raadsfracties van ChristenUnie, 
GroenLinks en PvdA, en de nieuwe wethouder. Vanwege het 
terughoudende advies van de Regionale Commissie Bezwaarschriften 
verwachten de bezwaarmakers dat het nieuwe college bij het 
oorspronkelijke besluit blijft, maar wie de panden kent vraagt zich af 
hoe daar ooit 92 jongeren in kunnen passen. Door de ChristenUnie 
zijn onlangs schriftelijke vragen gesteld, waarin een relatie wordt 
gelegd met een nieuwe aanvraag voor de vestiging van een hostel aan 
de Haagweg.  
Intussen is de omgevingsvergunning voor de verbouwing 
aangevraagd. Over de meegestuurde documenten is het nodige op te 
merken. Kan de veiligheid van 92 gasten wel gegarandeerd worden? 
De zogenaamde lichthof lijkt in strijd met afspraken uit de eerder 
afgegeven vergunning, verder is het  de vraag of de Welstands- en 
Monumentencommissie akkoord kunnen gaan met de noodzakelijke 
aanpassing van de monumentale voordeur van Steenschuur 16, waar 
een vluchtroute is voorzien. De bezwaarmakers constateerden al 
eerder dat de ingediende tekening van de bestaande situatie niet 
overeenstemt met de werkelijkheid.  
In juli trad de Tijdelijke beleidsregel onttrekkingsvergunningen 
gemeente Leiden 2018 in werking. Deze houdt in dat er de komende 
tijd geen onttrekkingsvergunningen meer verleend mogen worden 
waardoor de toenemende verkamering in grote delen van de stad 
(tijdelijk) gestopt wordt. De nieuwe wethouder wil naar een integrale 
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omgevingsvisie toe. Hopelijk hebben de bezwaarmakers daar nog wat 
aan. Het wachten is op het nieuwe Collegebesluit. Als dat negatief 
uitvalt blijft alleen de gang naar de rechter over. (JD & FvdL) 
 
Steenschuur | Vrijmetselaarsloge De vrijmetselaarsloge aan het 
Steenschuur is aan een opknapbeurt toe. Voorlopig betreft deze 
alleen de begane grond. De inrichting van de ontvangstruimte en 
keuken stamt uit de jaren ‘90 van de vorige eeuw en is aan vervanging 
toe. De bovenverdieping heeft een monumentale status en is nog 
mooi intact. Deze wordt mogelijk in een later stadium opgeknapt. De 
omgevingsvergunning voor de verbouwing is aangevraagd. De 
verwachting is dat de buurt geen hinder zal hebben van het werk. De 
opslag van materiaal gebeurt in de tuin en er komen geen steigers of 
stellages. Het is de bedoeling om met de verbouwing te beginnen in 
januari 2019, tegen de zomer moet hij zijn afgerond. De loge verhuist 
tijdelijk naar een leegstaande kerk in Leiderdorp. (MP & FvdL) 
 
Van der Werfpark | Renovatie De wijkvereniging heeft 
kennisgemaakt met de nieuwe projectmanager van het Van der 
Werfpark. De gemeente wil door het verwijderen van de hekken 
rondom het park een ‘open’ park maken. Gezien het feit dat er nu al 
veel (brom)fietsers het park met hoge snelheid als een sluiproute 
gebruiken, is niet iedereen hier blij mee. Een ‘fietssluis’, ongeveer 
midden in het park, zou volgens de gemeente deze overlast kunnen 
tegengaan. Andere zaken zoals evenementen, honden, barbecues en 
de toestand van het gras zijn ook ter sprake gekomen. (AK) 
 
BESTUUR 
PAL Leiden | Website De website is vernieuwd. In het vervolg is 
de site te vinden op het webadres palleiden.nl. Het oude webadres 
verwijst nog een jaar lang door naar het nieuwe adres.   
De opmaak van de website en de Hart van de Stadkrant worden op 
elkaar afgestemd. Het oude infoadres is omgezet in 
info@palleiden.nl. De redactie van de Hart van de Stadkrant is 
voortaan te bereiken via het mailaccount: redactiehvds@palleiden.nl   
 
Proef OV-museumlijn | Op 26 augustus is de proef met een 
toeristische OV-Museumlijn van start gegaan. Deze lijndienst heeft 
het nummer 10. PAL Leiden heeft kunnen voorkomen dat ter hoogte 
van Rapenburg 73 tussen 10.00 en 17.00 het paaltje verwijderd zou 
worden, want dan ontstaat al snel een sluipverkeerroute. Nu komt er 
een verzinkbare paal, ook wel poller genoemd. Deze kan vanuit de 
OV-bus omhoog of omlaag worden gezet. Mogelijk zullen andere 
vervoerders (Stadsparkeerplan, taxi’s enz.) ontheffing aanvragen om 
óók de ‘Rapenburgroute’ te mogen gebruiken. De gemeente is zich 
daarvan bewust en daarom zullen eventuele aanvragen op bestuurlijk 
niveau worden behandeld. Zie voor nadere toelichting over de route, 
de frequentie, het soort bus enzovoort: http://palleiden.nl/wp-
content/uploads/2018/07/2018-Brief-Gemeente-Museumlijn.pdf 
(AK) 
 
Evaluatie evenementenbeleid | Eind september nemen de 
wijkverenigingen van Stadsdeel Midden deel aan de evaluatie van het 
evenementenbeleid. De dreigende festivalisering en verpretparking 
van Leiden met onze monumentale binnenstad als decor zullen dan 
ook aan de orde komen. Suggesties en opmerkingen graag doorgeven 
via info@palleiden.nl. (AK) 
Omgevingstest Zuid Holland | Bureau Verkenning en Monitoring 
roept bij monde van Barend Jansen bewoners op om deel te nemen 
aan de Grote Omgevingstest Zuid-Holland, een enquête onder 
50.000 inwoners van Zuid-Holland om op buurtniveau een 
representatief beeld te krijgen van zaken als de  voorkeur, keuzes en 
behoeften op omgevingsgebied in verband met leefstijl, 
mobiliteitsvoorkeur en woonbehoeften. Wie mee wil doen kan de 
vragenlijst invullen (duurt ongeveer 20 minuten) via de link 
http://www.startvragenlijst.nl/dgot. Zie ook Duurzame 
verstedelijking, het artikel van Jan Pieters in deze krant. (MP)  
 
Waterpretpark | Niet alleen horeca, maar ook de pleziervaart in 
onze wijk is de laatste jaren enorm toegenomen. Als men zich aan 
het vaarreglement houdt is dat geen probleem, maar dat gebeurt niet, 
met alle gevolgen van dien voor de watervogels en bootbewoners. 
Hinderlijk zijn de grote boeggolven, het lawaai uit geluidsboxen, 

geschreeuw en afval. De politie te water doet wat ze kan, maar is 
onderbemand. Er zijn posters opgehangen met het verzoek om je aan 
de regels te houden, maar helaas zonder effect. Wie wil er meedenken 
om daar wat aan te doen? Graag aanmelden via info@palleiden.nl. 
(MP)• 
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PAL LEIDEN 
De Vereniging voor Pieters- en Academiewijk en Levendaal-
West (PAL Leiden) stelt zich ten doel de leefbaarheid in de 
wijk te vergroten. Het bestuur bestaat uit bewoners die voor 
maximaal zes jaar door de leden worden gekozen. Jaarlijks in 
april is er een ledenvergadering waarin het bestuur zich 
verantwoordt voor het reilen en zeilen van de vereniging en 
de financiën. Jaarverslag, statuten en reglementen zijn te 
vinden op de site: palleiden.nl. De wijk is een van de grootste 
van de binnenstad en bestaat uit de buurten Pieterswijk, 
Academiewijk en Levendaal-West. Op het kaartje hieronder 
zijn de grenzen aangegeven. 
 

 

 
Adres en gegevens: Vereniging voor Pieters- en 
Academiewijk en Levendaal-West (PAL)  
KvK Rijnland: 40445179 
Postadres: Levendaal 6b, 2311 JL Leiden 
@-mail:   info@palleiden.nl  
Bankrekening: NL47INGB0003664416 
 

WWW.PALLEIDEN.NL 
 
Bestuur  
o Adri Klaassen & Aart Martin de Jong duo voorzitters 
o Fred van der Loo, secretaris - nieuwsbrief  
o Julius Bijleveld, penningmeester 
o Jan Demper, bestuurslid – distributie Hart van de 

Stadkrant 
 

Hart van de Stadkrant 
De Hart van de Stadkrant is een uitgave van PAL Leiden. De 
krant verschijnt drie maal per jaar in een oplage van 3000 
exemplaren. Hij wordt verspreid onder de leden van de 
gemeenteraad, ligt ter inzage in het stadhuis, de OB, 
verschillende leestafels van cafe’s en wordt huis aan huis 
bezorgd. Kopij graag voor de op het voorblad aangegeven 
datum opsturen naar: redactiehvds@palleiden.nl. 
 
Redactie  
Marjolijn Pouw  
Charlotte Boschma 
Els Olden 
Carla van der Poel 
 
Vaste medewerkers  
Jacques van Alphen, José Plevier, Sarah Hart (foto’s)  
 
 

Opmaak | Sanne Dresmé 
Website | Hans Tebra 
Drukwerk | Drukkerij van der Linden, Vliet 4a – 6 Leiden 
Bezorging | Organisatie Jan Demper. Bezorgers: Rita 
Blankenberg, Sarah Hart, Aart Martin de Jong, Adri Klaassen, 
Jan Pieters, José Plevier, Marjolijn Pouw, Marcel Schikhof, 
Henk van der Wal 
 

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE 
Artikelen en gesprekken ǀ Heleen Apers, Jacques van 
Alphen, Charlotte Boschma, Jan Demper, Huub Frencken, 
Leo Gräper, Ad Kaptein, Fred van der Loo, Frank Mulder, Els 
Olden, Jan Pieters, José Plevier, Carla van der Poel, Marjolijn 
Pouw, Giny Schoemaker, Theresa Steeman, Tonny Weidner, 
Roeland van Wely, Peter en Calvin van der Zeeuw 
 

Berichten ǀ Jan Demper, Huub Frencken, Aart Martin de 
Jong, Adri Klaassen, Fred van der Loo. Carla van der Poel, 
Marjolijn Pouw 
 
Foto’s en illustraties | Heleen Apers, Charlotte Boschma, 
Mathheus Ignatius van Bree, Henk de Bruin, BuroJP, DUWO, 
Carel Fabritius, Gemeente Leiden, Sarah Hart, Mulder van 
Tussenbroek, Internet, Picasso, Jan Sonneveld, Vrienden van 
het Singelpark, Roland van Vliet, Sonja Wagemans, Joop 
Walenkamp 
 
Sponsors | M.L.C. de Geus, Gemeente Leiden, VvE 
Kruitschip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Hart van de Stadkrant is een uitgave van 
PAL Leiden. Hij wordt gemaakt en bezorgd 

door vrijwilligers. 
 

LID WORDEN VAN PAL LEIDEN OF DE 

KRANT SPONSOREN? 
 
Dat gaat heel gemakkelijk.  

1. Lid worden van PAL Leiden? Dat gaat heel 
gemakkelijk. Ga naar de website palleiden.nl. 
Kies  in het hoofdmenu Aanmelden-Lid 
worden en vul daar uw gegevens in. Kort 
daarna ontvangt u  van ons digitaal de 
factuur voor uw lidmaatschap. Tot 1 januari 
2019 bedraagt dat € 6,- per 
éénpersoonshuishouden of €7,50 voor een 
huishouden van meer personen. Per 1 
januari is het bedrag € 10,- ongeacht de 
omvang van uw huishouden.  

2. Sponsor worden? Graag. Stuur een mail naar 
info@palleiden.nl met uw persoons- en/of 
bedrijfsgegevens en het bedrag dat u wilt 
sponsoren. U ontvangt vervolgens een 
factuur met het door u aangegeven bedrag. 

 
Zeer bedankt! 
 

 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 

• Wijkagent Dennis Perdok: 0900 8844 
• Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) 

Martin Oppelaar: 14071 of m.oppelaar@leiden.nl  
• Gemeentelijke diensten 14071 

 


