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Algemene Ledenvergadering 2018 
Op woensdag 24 april  vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Deze wordt voorafgegaan 
door een presentatie van de heer Erick van Zuylen, die ons zal inwijden in de geheimen  van zijn functie 
van custos & pedel van de Leidse universiteit. 

Datum  dinsdag 24 april
Plaats  Faculty Club Academiegebouw, Rapenburg 73
Programma 19.00  Inloop en koffie
                           19.15  Presentatie Erick van Zuylen
          19.45  Vergadering
          21.30  Afsluiting met een borrel, aangeboden door het bestuur 
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De volgende krant verschijnt 
eind augustus. Inlevering van 
stukken voor 15 augustus via 

info@pieterswijk.nl
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Vereniging voor Pieters- en Academiewijk en Levendaal - West (PAL)

Wijkvereniging PAL, algemene ledenvergadering 2017. Foto Sonja Wagemans 
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AGENDA
1.  Opening en vaststelling van de agenda
2.  Mededelingen van de voorzitter en ingekomen  
 stukken
3.  Verslag van de Algemene Ledenvergadering  
 2017 (NB1)
4.  Jaarverslag 2017

• Activiteiten in 2017
• Jaarrekening 2017
• Verslag en advies van de Kascommissie
• Decharge van het bestuur: voorgesteld wordt het 

bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde 
bestuur en beleid.

• Aftreden en benoeming leden van de Kascommis-
sie: de heer L. van Paddenburgh treedt per heden 
volgens rooster af en is niet herbenoembaar. Voor-
gesteld wordt de heer H. Slot in diens plaats te be-
noemen voor een periode van 2 jaar. De Kascom-
missie bestaat dan uit de heren J. Wieles en H. Slot

5.  Bestuur (NB2)
• Aftreden volgens rooster van duovoorzitter Aart 

Martin de Jong. Hij is voor herbenoeming voor 
een statutaire periode van 3 jaar beschikbaar.

• Aftreden wegens tijdgebrek van de secretaris Rita 
Blankenberg.

• Als gebruikelijk zal de penningmeester Pim Jong 
in september zijn functie overdragen aan de nieu-
we Questor van Minerva.

• Voorstel om de heer Aart Martin de Jong te herbe-
noemen voor een periode van 3 jaar.

• Indien van toepassing: voordracht van nieuwe be-
stuursleden en benoeming.

6. Contributieverhoging vanaf 1-1-2019 
Voorgesteld wordt de jaarlijkse contributie voor leden te 
verhogen van € 6 naar € 10. De vereniging heeft thans 
inkomsten uit contributie, donaties, advertenties en ge-
meentelijke subsidie. Met name de laatste bron dreigt af te 
nemen, terwijl de andere twee nauwelijks toenemen en de 
kosten voor allerlei activiteiten wel. Voorts is de contribu-
tie al jaren niet verhoogd en achtergebleven bij de inflatie. 
Het bestuur stelt verder voor om het onderscheid tussen 
een- en meerpersoonshuishouden te laten vervallen, aan-
gezien dit niet is te controleren. 

7. Speerpunten en Plannen voor 2018 e.v.
Presentatie van een van de bestuursleden

8. Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag en sluiting

NB 1: De stukken voor de vergadering, zoals het verslag van 
de Ledenvergadering in april 2017, het jaarverslag ( financi-
eel en inhoudelijk), en de bevindingen van de Kaskommissie 
staan vanaf 15 april op de website: www.pieterswijk.nl .

NB 2: Bestuursleden worden voor drie jaar benoemd, waar-
na zij één keer herbenoemd kunnen worden. Het nieuwe be-
stuur kiest de nieuwe voorzitter uit zijn midden. Kandida-
ten kunnen zich aanmelden tot 24 uur voor het begin van de 
vergadering. Er zijn nog vacatures, we hopen dat die op korte 
termijn vervuld kunnen worden. 
Hou alstublieft de website in de gaten, er kunnen nog andere 
vergaderstukken op gezet worden. 

BESTUUR

IN MEMORIAM ERELID 
JOOP GERRITSEN
Onlangs kregen we het trieste bericht dat Joop Gerritsen 
is gestorven. Joop was met zijn levenspartner Jacques van 
Cruijsen betrokken bij de oprichting van de wijkvereni-
ging in 1976. Hij was jarenlang penningmeester en zat tot 
in de jaren ’90 in de redactie van de Hart van de Stadkrant. 
Deze werd toen nog met knip- en plakwerk in elkaar gezet, 
waar Joop heel goed en nauwgezet in was. Dat was hij ook 
in de vele door hem bijgedragen artikelen. Hij werd bij zijn 
aftreden tot erelid van de vereniging benoemd. Door zijn 
afnemende gezondheid leefde hij de laatste jaren terugge-
trokken. 
Het bestuur en de redactie zijn hem zeer dankbaar voor 
wat hij voor onze wijk heeft gedaan.

Het bestuur in de jaren ’80 met links Joop Gerritsen, collectie Joop Ger-
ritsen

In het herinneringsboekje van de wijkvereniging uit 2012 
schreef Joop het volgende: 
“In de gemeente ging het er halverwege de jaren zeventig 
nog informeel aan toe. Jacques van Cruijsen en ik waren 
toen net in de binnenstad komen wonen. Ik weet nog hoe 
we met Cees Waal, toen wethouder ruimtelijke ordening, 
op onze knieën rond de tekeningen zaten uit het eerste 
Bestemmingsplan voor de binnenstad. De binnenstad was 
toen nog niet op het riool aangesloten, we loosden op de 
gracht. De Korevaarstraat was nog niet geasfalteerd en daar 
reden zware bussen en vrachtauto’s over. De huizen trilden 
op hun grondvesten en Herman Ramakers, een leraar die 
in het bestuur zat, leende van zijn school meetapparatuur 
waarmee hij de trillingen heeft opgenomen. We hebben ze 
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in een rapport verwerkt, dat we de gemeente hebben aan-
geboden. Het resultaat was dat er asfalt kwam.” •

BUREN

INTERVIEW MENNO 
SCHILTHUIZEN
Door Charlotte Boschma

Menno Schilthuizen, bioloog, schrijver van populair weten-
schappelijke boeken en onderzoeker, is verbonden aan Na-
turalis en hoogleraar aan de universiteit van Leiden. Hij is 
gastmedewerker aan de universiteit van Sabah in Maleisië, 
organisator van wetenschappelijke reizen naar Borneo en 
ZZP’er op het gebied van wetenschapspopularisatie.

Menno Schilthuizen, foto Gijs Versteeg 

Beestjes
In het huis van Menno Schilthuizen zie je wel dat hij beest-
jes leuk vindt. Er staan en hangen verschillende namaakke-
vers, een theedoek met insectenpatroon, kussens met een 
hagedis. Wat is er zo leuk aan beestjes? Menno: “Het gaat 
niet zozeer om de beestjes. Het gaat om de diversiteit, de 
vormenrijkdom van de natuur. Ik ben geïnteresseerd in de 
evolutieprocessen die deze diversiteit veroorzaakt hebben. 
Sommige diersoorten lijken erg op elkaar maar er zijn klei-
ne verschillen, soms kort geleden ontstaan. Dit te onder-
zoeken en terug te redeneren hoe het ontstaan is. Dát is 
het.” Zijn fascinatie voor de natuur begon, zoals bij veel 
biologen, op jonge leeftijd met het verzamelen van stenen, 
schelpen, vogels en insecten. Als kind bouwde hij thuis een 
minimuseum met zijn vondsten. Ook leerde hij al jong de-
termineren en classificeren. Hij vertelt: “Op de middelbare 
school ging ik ieder weekend met een groepje jongens en 
de biologieleraar naar de duinen. De biologieleraar prikte 

de kevers die ik vond op in een doosje. Toen ben ik seri-
eus gaan verzamelen. Toen ik iets ouder was ging ik in het 
weekend naar het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie 
in de Raamsteeg in Leiden om kevers te determineren. Via 
mijn verzameling kreeg ik interesse in de evolutieproces-
sen waardoor biodiversiteit ontstaat. Dat is nog altijd mijn 
vakgebied.” 

Studie, onderzoek, promotie
Hoewel hij een brede interesse had in archeologie, jour-
nalistiek en zelfs een tijdje overwoog de kunstacademie te 
gaan doen, koos Menno voor een studie biologie in Lei-
den. Hij studeerde af op insectenplaagbestrijding. Menno: 
“Vanuit de universiteit van Wageningen kon ik stage lo-
pen in Maleisië. Als bioloog hoor je van de overweldigen-
de diversiteit in de tropen, iedere bioloog wil dat wel een 
keertje zien. Het is fascinerend om daar onderzoek te doen 
want veel diersoorten daar zijn onbeschreven. Hier in Ne-
derland is ieder dier dat je vindt bekend en beschreven en 
zijn er verspreidingskaarten. In de tropen is de helft zonder 
naam, laat staan dat we er verder iets van weten. Het frus-
trerende is dat het dan bij beschrijven blijft en dat je niet 
toekomt aan onderzoek naar de ecologie of de leefwijze.” 
Hij promoveerde op een onderzoek in de evolutiebiologie 
van een bepaald type landslak op Kreta. In Kreta komen 
veel verschillende soorten landslakken voor. Zij leven op 
rotsen en ieder eiland heeft zijn eigen soorten. Menno: 
“Tijdens mijn promotieonderzoek kreeg ik interesse in 
DNA-onderzoek. Dat begon toen net op te komen als een 
nieuwe techniek, ook voor biologen. We gebruikten DNA 
om evolutiestambomen te bouwen en om te onderzoeken 
hoeveel uitwisseling er bestaat tussen de populaties van de-
zelfde soort. Ik was toen de eerste in Leiden die dit soort 
werk in het laboratorium deed. Later heb ik twee postdocs 
DNA-onderzoek naar insecten, slakken en bacteriën ge-
daan in Wageningen.” 

Boeken, projecten
Al tijdens zijn studie begon Menno populair wetenschap-
pelijke artikelen te schrijven. Eerst voor Mare,  later voor 
De Volkskrant, Intermediair en NRC. Hij heeft nu al 
meerdere boeken gepubliceerd, het laatste is net versche-
nen. “Ik schrijf over ecologie en evolutie voor een breed 
publiek zonder al te veel te versimpelen. Onderwerpen die 
anderen laten liggen omdat ze te technisch lijken neem 
ik juist op. Er komen veel vertalingen van uit en van mijn 
boek Darwins Peepshow verscheen zelfs een stripversie 
in Japan.” Zijn laatste boek heet Darwin Comes to Town 
(de titel van de Nederlandse vertaling staat nog niet vast) 
en gaat over diersoorten die zich aanpassen aan de mens. 
Menno: “Het gaat over snelle evolutionaire veranderin-
gen, met name in de stad. Sommige dieren kunnen zich 
goed aanpassen aan de veranderingen die wij veroorzaken. 
Je kunt het letterlijk in de achtertuin zien gebeuren. De 
stadsmerel en de bosmerel zijn bezig twee aparte soorten 
te worden. De stadsmerels, die al twee eeuwen in de stad 
wonen hebben genetische veranderingen ondergaan waar-
door ze niet meer trekken, op een andere golflengte zingen 
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en kortere snavels hebben. Evolutie is een gewoon proces. 
De mens is bezig de natuur te veranderen en veel dieren 
kunnen zich aanpassen. Maar doordat ze zich niet kunnen 
aanpassen verdwijnen er ook soorten.” Hij leidt meerde-
re projecten waar niet-biologen aan kunnen deelnemen. 
Menno: “Zo hebben we een project met tuinslakken. In 
steden, waar het warmer is, krijgen de slakken lichterge-
kleurde huisjes. We hebben een app (www.snailsnap.nl) 
waarmee mensen slakjes kunnen fotograferen en registre-
ren. Wij gaan die foto’s analyseren. Dat willen we ook doen 
met andere organismen die je makkelijk kunt vinden in de 
stad. Bijvoorbeeld lieveheersbeestjes of bepaalde planten 
zoals streepzaad. Het streepzaad heeft in de stad zwaardere 
zaden dan op het land. Op het platteland kunnen zaden 
overal naar toe waaien en zich voortplanten, die komen 
toch wel goed terecht. In de stad is dat niet mogelijk, daar 
kan het zaad alleen dicht bij de ouderplant ontkiemen.”

Streepzaad, afbeelding Internet

You can be Darwin, too!
Na zijn stage in Maleisië heeft Menno nog jarenlang ge-
werkt aan de Universiteit van Sabah in Maleisisch Borneo. 
Ook na zijn vertrek daar is hij onderzoek blijven doen op 
Borneo. En hij heeft met zijn vriendin (die onderzoek naar 
grotkevers doet) een reisbureau opgezet, Taxon Expedi-
tions met de slogan: “You can be Darwin, too!” Hij ver-
telt: “Wij deden veldwerk met studenten en vonden een 
nieuwe spinnensoort. We hebben die spin met de studen-
ten beschreven en een naam gegeven. Toeristen die hier-
van hoorden vonden dit zo leuk dat zij ook mee wilden 
op veldcursus. Zo kregen wij het idee om veldcursussen te 
organiseren voor mensen die geen student of bioloog zijn 
maar wel willen leren over biodiversiteit. Je ontdekt ge-
garandeerd nieuwe soorten op  Borneo. Eén willekeurige 
zwaai met een vlindernet en je hebt onbekende diersoor-
ten te pakken. We hebben een expert mee die dat kan be-
palen. Het gaat dan om insecten, want grotere dieren als 
slangen en kikkers zijn redelijk goed onderzocht. Van de 
insecten in de tropen is maar 20% bekend. Het meeste dat 
rondkruipt heeft geen naam.”

Verzamelen en kweken
Menno is altijd blijven verzamelen. Hij vertelt: “Mijn ke-
ververzameling heb ik overgedragen aan Naturalis. Het 
waren 20.000 exemplaren die bij mijn moeder stonden en 

langzaam werden opgevreten door stofluizen en museum-
kevers. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik 
verzamel nog steeds, maar probeer het te beperken tot de 
typen organismen waar we met Taxon Expeditions onder-
zoek aan doen. Ik houd geen insecten thuis; ik ben ook 
geen kweker. Ik ben wel lid van een facebookgroep van 
tropische slakkenkwekers. Er is nog veel onduidelijk over 
die slakken, bijvoorbeeld over de voortplanting en waar-
om een slakkenhuis in een bepaalde richting draait. Bin-
nen één soort zijn er soms slakken waarvan het huisje in 
een tegengestelde richting draait. Waarom? Wanneer je ze 
kweekt zou je dit soort mysteries kunnen oplossen. Mis-
schien iets voor mijn oude dag.” 
En is hij niet bang voor insecten? Menno: “Ik weet welke 
insecten gevaarlijk zijn. Angst voor insecten is niet irrati-
oneel. Sommige zijn gevaarlijk. Maar als ik al aan de dood 
ben ontsnapt was het eerder in het verkeer in Maleisië dan 
in de jungle.” •

INGEZONDEN

GEVELREINIGING
Ga zorgvuldig om met uw gemetselde gevel
Wie regelmatig door Leiden loopt ziet dat op veel plekken 
gemetselde gevels worden gereinigd om de uitstraling van 
de panden te verbeteren. Vaak wordt dan ook het voeg-
werk integraal vervangen. Voegwerk dat nog in goede con-
ditie is en makkelijk nog tientallen jaren mee kan wordt 
met het grootste gemak en op grove wijze uitgeslepen. 
Helaas heeft deze goedbedoelde poetswoede een duidelij-
ke keerzijde. Bij vrijwel alle gekozen reinigingsmethoden 
kan (ernstige) schade ontstaan aan de huid van de bakste-
nen. Als deze huid kapot gaat, krijgen weer en wind sneller 
invloed op de stenen en zullen die gemakkelijker afbrok-
kelen. De gereinigde bakstenen worden ook ruwer en 
vervuilen sneller en dieper. Veel gevels zijn binnen enkele 
decennia weer vuil. De nieuwe voegen hechten door een 
verkeerde samenstelling vaak ook niet goed aan het oude 
metselwerk. Als klassieke kalkmortelvoegen, aangepast 
aan de hardheid van oudere stenen, worden vervangen 
door de hardere cementvoegen kan dat de delicate vocht-
huishouding van een gevel verstoren, wat op termijn tot 
ernstige schade leidt. 
Voor huiseigenaren is het van belang om het vervangen 
van voegwerk zoveel mogelijk te beperken tot noodzakelij-
ke werkzaamheden. Vervang alleen wat echt slecht is, dat is 
beter voor de gevel en bespaart u veel geld. Voor reiniging 
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is het enige goede advies: doe het niet!
Eigenaren van beschermde monumenten kunnen, wanneer 
zij overwegen om met het metselwerk aan de slag te gaan, 
het beste de gemeente benaderen. Voor monumenten zijn 
voeg- en reinigingswerkzaamheden vergunning plichtig. 

Door restauratie beschadigde gevel , foto Norman Vervat

(Norman Vervat is kunsthistoricus en actief voor de Stichting het Cuypers-
genootschap, een landelijke monumentenorganisatie die zich ook in Lei-
den inzet voor het behoud van historische gebouwen. Voor meer informatie 
kunt u Norman bereiken via vervat2000@yahoo.com.) • 

INITIATIEF

INTERVIEW WAALSE 
KERK
Ouderlingen Kees van der Steege en Dick Maagdelijn 
Door Marjolijn Pouw

Weinig mensen lopen de Waalse Kerk in de Breestraat bin-
nen, maar het is de moeite waard om dat te doen. Dick 
Maagdelijn is ouderling- kerkrentmeester, Kees van der 
Steege is diaken van de kerk.   

Breestraat jaren ’50, rechts van de  Stadsgehoorzaal de Waalse kerk

De Leidse Oopjen 
Kees van der Steege: “Onze kerk huist in de oude kapel van 
het ooit katholieke Catharinagasthuis dat vroeger aan de 
Breestraat lag. Het was naar de Heilige Catharina van Al-
exandrië genoemd die vanwege haar geloof op een rad zou 
zijn gemarteld en later onthoofd. Een afbeelding van het 
rad is nog steeds in de gevel te zien. We zijn iedere tweede 

zaterdag van de maand open voor publiek en iedere zon-
dag om half elf, als de dienst begint, voor onze kerkgan-
gers. Organist Erik van Bruggen geeft op de open zater-
dagen concerten en de kerk is dan te bezichtigen. Onder 
toezicht, want bij een vorige gelegenheid is het portret van 
Catharina Geschier ontvreemd. Ze hing hier als een Leid-
se Oopjen in de ontvangstkamer naast haar echtgenoot, 
de vermogende Leidse koopman en het vooraanstaande 
kerklid Jean Michel. Tot daar een eind aan kwam toen een 
dief er met haar portret vandoor ging. Een van de kerk-
gangers zag een man met een schilderij onder zijn arm de 
kerk uit lopen, maar had helaas niet in de gaten dat het om 
het portret van Catharina ging. Tot nu toe is er geen spoor 
van haar teruggevonden en dat is treurig, want: “Wat God 
verbonden heeft, dat zal de mens niet scheiden.”, zegt de 
evangelist Marcus. Catharina en haar Jean Michel zouden 
net als hun door Rembrandt in 1634 geschilderde Amster-
damse tegenhangers Marten Soolmans en Oopjen Coppit 
weer naast elkaar moeten hangen.    
Bij de restauratie van onze kerktoren in 1985 is de wind-
vaan overigens ook al eens gestolen, net als een bronzen 
plaquette met het rad van de Heilige Catharina en het 
beulszwaard. Misschien door bezoekers van het LVC, of 
Minerva die op de steigers zijn geklommen. Dat weten we 
niet precies, want de dader ligt op het kerkhof. De wind-
vaan is jaren later gelukkig terugbezorgd en hopelijk ge-
beurt dat met het portret van Catharina ook nog eens. 
Na de dood van haar echtgenoot eind 17e eeuw stichtte 
Catharina, zoals ze haar echtgenoot had beloofd, het Jean 
Michelhof tegenover de Lokhorstkerk. Er zijn overigens 
nog twee andere van oorsprong Waalse hofjes in onze wijk: 
het Pieter Loridanshofje op de Oude Varkenmarkt en het 
Jean Pesijnhofje in de Kloksteeg, maar deze drie hofjes zijn 
niet meer met de Waalse kerk verbonden.”

Catharina Geschier geschilderd door een anonieme kunstenaar, afbeelding 
Internet 
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Diensten
Kees van der Steege: “Bij de zondagse dienst wordt de klok 
nog met de hand geluid. Hij klinkt dan als eerste in de 
binnenstad. Helaas hebben we op het ogenblik geen vas-
te predikant. De diensten worden geleid door predikan-
ten van andere Waalse kerken, een van de ouderlingen, of 
onze Leidse emeritus-predikant. We hebben gelukkig wel 
een vaste organist, Erik van Bruggen, die al sinds de jaren 
tachtig als cantor-organist aan onze kerk is verbonden. De 
diensten zijn uiteraard in het Frans.” 
Dick Maagdelijn: “Het gaat tenslotte om de Waalse Kerk 
en het Frans is als religieuze taal is onze bestaansgrond, 
onze geschiedenis is er nauw mee verbonden. Frans is bo-
vendien een wereldtaal, het verruimt je kerkelijke horizon.”   

Het Frans
Kees van der Steege: “Na de val van Antwerpen in 1584 
zijn er in de 80-jarige oorlog veel Franstalige protestanten 
uit de Zuidelijke Nederlanden noordwaarts getrokken en 
in Leiden terecht gekomen. In 1611 kwam er ten noorden 
van de Oude Vest zelfs een speciale wijk voor hen. Dat deel 
van Leiden werd daarom tot in de 19e eeuw ook wel de Wa-
lenwijk genoemd. De komst van de Walen heeft de Leidse 
lakenindustrie  tot grote bloei gebracht. Er zijn nog steeds 
heel wat Leidenaren met van oorsprong Franse namen zo-
als Dusoswa, Labruyere, of Petit. Soms zijn ze verbasterd 
of vertaald zoals Blansjaar (Blanchard), Trouwee (Trouvé - 
vondeling), of de Liefde (‘l Amoureux). Vanwege dat Frans 
golden we jarenlang als een elitaire kerk. Van de 19e eeuw 
tot halverwege de 20e eeuw was dat ook zo, maar van oor-
sprong zijn we een kerk van kleine luiden. Tegenwoordig is 
het  gezelschap zeer gemengd. Het merendeel van de kerk-
gangers komt uit Nederland, maar er zijn ook Fransen bij 
en Afrikanen uit Franstalige landen. Een tijd lang kwam 
hier zelfs een Frans sprekende Japanse promovendus die 
in religieuze Koptische en Syrische teksten gespecialiseerd 
was. Waar kunnen deze mensen anders terecht als ze naar 
een voor hen begrijpelijke kerkdienst willen? 
  
Dick Maagdelijn: “We willen het Frans graag in ere hou-
den, het is toch mooi dat deze taal hier in de Breestraat nog 
steeds gesproken wordt. Jarenlang heb ik me afgevraagd 
of het tussen mij en enig kerkgenootschap ooit wat zou 
worden tot ik op een zondagmorgen bij toeval de Waalse 
kerk binnenliep. Ik voelde me meteen thuis, ook omdat 
de psalmen in de prachtige  berijmingen van de dichters 
Clément Marot en Théodore de Bèze zo mooi klonken. 
In de 16e eeuw vertaalden zij de Bijbelse gezangen in het 
Frans. Ze moesten vanwege die vertaling zelfs naar  Genè-
ve uitwijken, waar Calvijn zat. Daar waren ze veilig voor 
vervolging. Calvijn kwam overigens uit Noyon in Picardië, 
dat  aan Artesië grenst. Indertijd maakte het deel uit van de 
Franstalige Zuidelijke Nederlanden. Ook in de moderne 
bewerking vind ik de psalmberijmingen in het Frans mooi-

er dan in het Nederlands. Zou dat door de afstand komen? 
Ik weet het niet, het is nou eenmaal zo.”
Kerkrentmeester Dick Maagdelijn: “Sinds enige tijd ben ik 
kerkrentmeester. De Waalse Kerk is gelukkig niet armlas-
tig, maar ook wij moeten oppassen. Zoiets als de restaura-
tie van het orgel in 2014 of het gebouw kost erg veel geld. 
Daarom willen we de kerk ook meer onder de aandacht 
van de mensen brengen. We krijgen natuurlijk wel subsi-
die maar dat is op termijn niet genoeg om alles in stand te 
houden. Sinds het orgel grondig gerestaureerd is, geven we 
regelmatig orgelconcerten. We willen met de Stadsgehoor-
zaal gaan samenwerken bij muziekprogramma’s, bijvoor-
beeld de uitvoering van madrigalen of een Festival Oude 
Muziek. Lezingencycli of exposities behoren ook tot de 
mogelijkheden. En de kerk is ideaal om in te trouwen, je 
kunt er vanuit het stadhuis zo heen lopen. Mensen weten 
dat niet, maar wat is er nou mooier dan je trouwbijeen-
komst in deze prachtige kerk te houden!”  •  
  

ONDERNEMEN

PRIMAVERAPERS
Evelyn de Regt
Door Carla van der Poel

Uitgeverij Primavera Pers bevindt zich aan de Jacobsgracht 
en bestond vorig jaar 25 jaar. Tijd voor een interview met 
de oprichtster ervan, Evelyn de Regt. Ze had nooit echt de 
intentie om met een uitgeverij te beginnen, maar is er toe-
valligerwijs ingerold. Evelyn studeerde kunstgeschiedenis 
en volgde een opleiding tot wetenschappelijk bibliothe-
caris. Ze deed ook nog een studie Massacommunicatie en 
even leek het erop dat ze ging promoveren op fotografie. 
Maar ze ging schrijven voor de Haagse Courant over mo-
numenten in Den Haag. Deze werden gebundeld door de 
Staatsuitgeverij en zo raakte zij daar aan de slag als uitgever.

Uitgever Evelyn de Regt, foto Marta Klement.
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Ze kreeg daarmee “een waanzinnig leuke baan” bij de af-
deling Wetenschap en Naslagwerken in een dynamische 
omgeving. Men maakte daar bijvoorbeeld standaard alle 
catalogi van de musea. Dit werd op een bepaald moment 
verzelfstandigd en toen ging het bergafwaarts. Ambtena-
ren kun je moeilijk ineens bedrijfsmatig leren denken en 
men nam onverstandige beslissingen, waardoor er te wei-
nig op de financiële haalbaarheid van publicaties werd ge-
let. Intussen had men ook nog het kunstfonds van Gary 
Schwartz opgekocht en dat betekende een relatief dure 
manier van uitgeven. Na een paar jaar werd de uitgeverij 
zo verliesgevend, dat het hele kunstfonds moest worden 
opgedoekt en er twaalf banen werden geschrapt. 

Geboorte Primavera Pers
Evelyn dreigde zonder werk te komen. Ze solliciteerde 
op vergelijkbare banen, want de aard van het werk beviel 
haar wel. Eigenlijk vond ze het jammer dat er een paar pro-
jecten, die ze had geëntameerd, nu zouden blijven liggen. 
Liever wilde ze die zélf afmaken, zoals Hall’s Iconografisch 
handboek. De (dure) vertaling hiervan was al gedaan en 
betaald. Of het nou was omdat ze in de ondernemings-
raad zat, weet ze niet, maar ze kreeg dit project mee en zag 
daarmee af van een ontslagvergoeding. Samen met nog een 
project gaf haar dat een voorzichtige start:  “Als je maar 
een boek hebt, waarin je zelf gelooft, dan loopt het wel.” 
Zo ontstond uitgeverij Primavera Pers niet echt uit inner-
lijke noodzaak, maar door een samenloop van omstandig-
heden. De naam werd overigens door een vriend bedacht 
tijdens een wandeltocht in de Pyreneeën. Herman Govers, 
vormgever van onder meer de staatsloten, tekende voor 
het aardige logo in de vorm van een zwaluw.

Uitgeverij in de wijk
Aanvankelijk werd er gewerkt vanuit de spreekwoordelijke 
zolderkamer. Toen het pand aan de Jacobsgracht vrijkwam 
bleek dat de  ideale locatie. Met de komst van Mieneke Ha-
gen, oud-werkneemster van Kooyker en daarvoor van Swe-
ris Boeckhalle, raakten de zaken meer gestroomlijnd en 
kon de uitgeverij groeien. Inmiddels zijn er ruim 300 boe-
ken uitgegeven over kunst, cultuur, (regionale) geschiede-
nis en literatuur. Maakt het uit dat ze in een woonwijk zit 
en niet in een buitenwijk of op een bedrijventerrein? “Ja, 
heel erg. Het is hier zo prettig! Maar je moet ook Leidse 
oude rotten nog uitleggen waar de Jacobsgracht ligt. Als ze 
het eenmaal begrijpen, zegt iedereen: “Oh daar!” De auto 
van Centraal Boekhuis kan nauwelijks de bocht maken; 
sommige chauffeurs gaan zelfs over de stoep om de Jan van 
Houtkade op te draaien. Wat haar betreft zou de Raam-
steeg weer tweerichtingsverkeer moeten zijn. “In de bin-
nenstad moet ook de bedrijvigheid levensvatbaar blijven.”

Het fonds
“Echt mooie kunstboeken maken is heel intensief. De fi-
nanciering ervan is tamelijk ingewikkeld. Je hebt een grote 

verantwoordelijkheid ten aanzien van de kleur; dat is een 
speciale vorm van uitgeven.” Vroeger vroeg ze daar veel 
subsidie voor aan, nu is Evelyn daarvan teruggekomen. Ze 
vindt dat de boeken zich in de meeste gevallen zelf moeten 
kunnen bedruipen.
Boeken over Leiden maken is het leukst. “Afgezien van het 
feit dat ik toch wel erg veel van Leiden ben gaan houden, 
is het ook zo fijn dat je je boeken niet via allerlei ingewik-
kelde kanalen moet distribueren: je hoeft alleen maar naar 
de Breestraat te fietsen!” Jaarlijks komen er wel een of twee 
boeken over Leiden uit. Binnenkort verschijnt er bijvoor-
beeld een studie over de Leidse hongerwinter. 
Het lucratiefst is de parallelle activiteit Primavera Educa-
tief: schoolboeken voor het middelbaar onderwijs. Dat 
zijn boeken die gelukkig nog gekocht móeten worden. 
Maar ook daarbij begint internet een rol te spelen: de uit-
geverij moet steeds meer interactieve oefeningen bij de 
methodes aanbieden. Online kunnen leerlingen dan zelf 
oefenen met bijvoorbeeld Latijnse grammatica.”
Nieuw zijn de historische romans. Bekend zijn onder meer 
de Bekentenissen van Petrus (zes drukken) van Jeroen 
Windmeijer en de klassieke roman Sabina, vrouw van 
Hadrianus, van Nynke Smits (twee drukken). De diepgra-
vende research van sommige auteurs dwingt veel respect 
af. Een must voor de Leidenaar wordt de historische ro-
man over het beleg en ontzet van Leiden van Hans Marks, 
die in het najaar uitkomt. Marks is een geboren en getogen 
Leidenaar die zich na een carrière in het bedrijfsleven heeft 
toegelegd op historisch onderzoek. Zijn speurwerk heeft 
hij uiteindelijk verwerkt in een spannende historische ro-
man. Historische romans zijn toekomstbestendiger, denkt 
Evelyn. Naslagwerken zijn dat helaas wat minder, die 
krijgen toch steeds meer concurrentie van internet. Maar  
mooie verhalen blijven gelezen worden 

Hans Marks, Omwille van de vrijheid. Historische roman over beleg en 
ontzet van Leiden (Voorjaar 2018)
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Voorzien in een behoefte
Wat ontbreekt er op dit moment nog in Leiden aan publi-
caties? Er was geen goede Engelstalige gids over Leiden. 
Daar wordt nu in voorzien. Dat is geen overbodige luxe 
met alle buitenlandse gasten en de expats hier. Er bestond 
ook geen Nederlandse grammatica in het Arabisch. Daar 
heeft Primavera Pers eveneens voor gezorgd: er is er nu een 
vertaald uit het Engels. Wel met een klein foutje, want de 
bindwijze is niet correct. Arabieren lezen van achter naar 
voren, maar ach, het zij de binder vergeven. •

STADSONTWIKKELING

LEIDEN 
HOSTELDEBOTEL
Door Fred van der Loo en Jan Demper

De gemeente wil een budgethostel (een soort jeugdherberg) 
met 92 bedden vestigen in de al jaren leegstaande panden 
op het Steenschuur 19 en Kort Levendaal 2, en vond er een 
projectontwikkelaar voor. De buurt is erop tegen en maakt 
bezwaar: schuin tegenover het geplande hostel is de Rechten-
faculteit met talloze studenten gevestigd en even verderop het 
zeer omvangrijke DUWO appartementencomplex voor stu-
denten. Bovendien komen er door verkamering steeds meer 
studentenhuizen in onze wijk bij. Het zou beter zijn om dit 
complex tot mooie woonappartementen te verbouwen.  

92 Stapelbedden op Steenschuur 16 | Kort Levendaal 2? 
2017 was een boeiend jaar, waarin we met enige regelmaat 
verrast werden door bestuurlijke initiatieven, zoals de te-
gen alle afspraken in gewenste uitbreiding van de Horeca-
visie op de Nieuwe Rijn, een 3 Oktoberevenement op het 
dak van Hoogvliet en nog zo wat. Maar net als je denkt 
dat je alles hebt gehad gaat medio juli het gerucht dat er 
plannen zijn om op het Steenschuur 16 | Levendaal 2 een 
jongerenhostel te vestigen met 92 bedden en zonder recre-
atieruimte: alle vertier naar buiten dus. Ideetje van een on-
dernemende vastgoedbaas, na een door de gemeenteraad 
goedgekeurde motie van Groen Links uit 2013! B&W 
beloofde zich in te spannen om dit plan te realiseren. Het 
argument? Leiden moet goedkoop onderdak bieden aan 
reislustige jongeren die de stad van wetenschap en cultuur 
willen verkennen. Vijf jaar later vraag je je af of het college 
nooit van Airbnb of couchsurfing heeft gehoord.  
Het gerucht bleek waar, en dus klommen buurtbewoners 
en de wijkvereniging in de zomervakantie (timing is alles 
moet de gemeente gedacht hebben) in de pen om in een 
formele zienswijze hun bezwaar tegen de aanvraag voor 
een omgevingsvergunning kenbaar te maken. Toen was 
het een aantal maanden stil, helaas bleek dat een stilte 
voor de storm. Op 1 december bleek de vergunning te zijn 
verleend, vlak nadat het nieuwe bestemmingsplan voor de 
binnenstad van kracht was geworden. Weer hebben we be-
zwaar gemaakt, deze keer in de kerstvakantie. 

Gedempt Kort Levendaal met llinks Steenschuur 16, waar het hostel moet 
komen (Collectie ELO) 

De bezwaren op een rijtje
1. De motie van GroenLinks stamt uit 2013. Na vijf jaar 

is het sterk de vraag of de beoogde doelgroep van het 
hostel (buitenlandse jongeren die de stad willen be-
zoeken) wel zit te wachten op een voorziening waarbij 
je met tien man tegelijk op een slaapzaal moet. We zijn 
tenslotte in het tijdperk beland waarin diezelfde jon-
geren via Airbnb of couchsurfing genoeg alternatieven 
hebben voor onderdak. Tijdens een informeel over-
leg van bezwaarmakers, gemeente en de projectont-
wikkelaar die de vergunning intussen verkregen had, 
bleek dat het College in een vooroverleg waarbij wij 
als bezwaarmakers niet waren uitgenodigd, alle door 
de projectontwikkelaar voorgedragen locaties heeft 
beoordeeld op de mogelijkheid om ze tot hostel te 
verbouwen. Volgens de  projectontwikkelaar liet het 
bestemmingsplan een hostel op andere locaties niet 
toe en was het de wens van de gemeenteraad om het 
hostel dicht bij het centrum van de stad te hebben. Dit 
laatste staat echter niet in de motie van Groen Links 
en nergens kunnen we achterhalen dat het expliciet de 
wens van de gemeenteraad is om het hostel in de bin-
nenstad te vestigen.   

2. Om de exploitatie van een hostel op Steeschuur 16 
/ Levendaal 2 mogelijk te maken moest  het bestem-
mingsplan worden gewijzigd. Daarvoor werd een 
‘tweetraps’ aanvraag gedaan om de functie van wonen 
te wijzigen in logies. Ondanks diverse door bewoners 
en de wijkvereniging ingediende zienswijzen verleen-
de het college op 30 november toch de omgevingsver-
gunning, waarmee de wijziging van het bestemmings-
plan een feit was. 

3. De inkt van het vorige besluit tot wijziging van het 
bestemmingsplan was toen nog maar net droog; de 
beroepsprocedure voor de wijziging van dat bestem-
mingsplan liep op 24 november 2017 af. Nog geen 
week nadat de beroepstermijn was verstreken, werd 
het net vastgestelde bestemmingsplan alweer gewij-
zigd zonder dat daar ook maar één belanghebbende 
burger, belangenorganisatie of de gemeenteraad bij 
betrokken geweest was. Is het dan raar dat het bestuur 
van de wijkvereniging zich bedrogen voelt en in zijn 
hemd gezet? Zij waren immers nauw betrokken bij de 



9Vereniging voor de Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West

totstandkoming van het initieel gewijzigde bestem-
mingsplan. Kun je er als burger niet meer op vertrou-
wen dat een genomen besluit je voor een langere pe-
riode dan drie dagen beschermt tegen rariteiten zoals 
het vestigen van een hostel annex konijnenhok voor 
92 jongeren naast je deur? 

4. De projectontwikkelaar blijkt opmerkelijk en wellicht 
niet geheel toevallig dezelfde partij te zijn waartegen 
de Gemeente Leiden tot aan de Hoge Raad proce-
deert om te voorkomen dat hij een hostel bouwt aan 
de Flevoweg in de Merenwijk. Zou de Gemeente hier 
flink sturen in de richting van een alternatieve locatie 
en een uitweg zoeken door een vergunning te verlenen  
voor een hostel in de binnenstad? 

5. Het College heeft een besluit genomen op basis van 
de ambtelijke adviezen van het Team Ruimtelijke 
Ontwikkeling. Wij hebben dit advies opgevraagd en 
daarin blijkt de meerderheid van het team verlening 
van de gevraagde omgevingsvergunning af te wijzen. 
Alleen de discipline Economie is sterk voor de verle-
ning van die vergunning. Opmerkelijk is echter dat 
de adviezen van de disciplines Wonen en Economie 
zijn samengevoegd. Waarom? Hoewel het advies van 
Wonen in eerste instantie negatief is, lijkt het er sterk 
op dat Economie zwaar heeft aangedrongen op een ‘ja’, 
waarna het uiteindelijk toch een ‘ja, mits’ is geworden. 
Een meerderheid van negatieve adviezen die tot een 
positief advies leiden aan het college? Hoe kan dat?  

6. De procedure om het mogelijk te maken dat er een 
zo omvangrijk hostel wordt gevestigd op een locatie 
die daar totaal niet geschikt voor is, wordt juridisch 
ingezet middels een zogenaamde reguliere procedure, 
waarbij de gemeenteraad buitenspel wordt gezet. Daar 
komt bij dat de laatste jaren al meerdere panden in dit 
deel van de wijk onttrokken zijn aan de woonfunctie 
ten behoeve van logies. Wij zijn van mening dat de 
zogenaamde uitgebreide procedure hier meer op zijn 
plaats zou zijn geweest, omdat daarmee onze belan-
gen beter gediend zouden zijn. Het college koos daar 
echter niet voor en dat betekent feitelijk dat een wet-
houder op eigen houtje in staat is om een hele groep 
belanghebbenden met een kluitje het riet in te sturen, 
en de hele Gemeenteraad erbij.  

7. In de bezwaarschriften is uitvoerig stilgestaan bij de 
wettelijke vereisten waaraan een besluit van een over-
heidsorgaan moet voldoen. Volgens de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) zijn twee voorwaarden essenti-
eel: zorgvuldigheid en het verbod op willekeur. Wij 
hebben aangegeven dat op geen enkele wijze een zorg-
vuldige, transparante belangenafweging is gemaakt, 
waarbij ook de belangen van de burger zijn meegewo-
gen. De belangen van de gemeente en de belangen van 
de projectontwikkelaar zijn duidelijk in dit verhaal en 
dat leidt tot de voorzichtige conclusie dat ook in deze 

zaak het enige belang een economisch belang is. Het 
lijkt vooral belangrijk dat er een hostel komt en het 
maakt niet uit waar dat komt. U vraagt wij draaien? 
Het belang van de burger? Tja, lastig...’

8. Last, but not least is uiteraard gewezen op de te ver-
wachten overlast. Het hostel krijgt geen inpandige 
recreatieruimte, dus de bezoekers zullen voor al hun 
vertier naar buiten moeten. Natuurlijk zijn er in dit 
verband voorwaarden aan de vergunning verbonden, 
maar die zijn volstrekt onvoldoende en handhaving is 
meestal een sluitpost. 

Een spannende tijd volgde. De kwestie liep uit op een in-
formele zitting van de Commissie Bezwaarschriften op 
15 februari, waarin alle betrokkenen, ook de gemeente 
en de projectontwikkelaar, hun standpunten en belangen 
konden toelichten en werd bezien of er enig vergelijk tus-
sen de partijen mogelijk was. De zitting was interessant, 
maar bracht het gezelschap uiteraard niet nader tot elkaar. 
Daar verschilden de belangen te veel voor, en wij hadden 
principiële bezwaren. Op onze vraag naar het waarom van 
deze locatie (er waren meer locaties beschikbaar tenslotte) 
bekende de projectontwikkelaar dat de gemeente in het al 
eerder genoemde vooroverleg wel degelijke op de locatie 
in onze wijk had aangestuurd. Natuurlijk werd dit door de 
gemeente ontkend, maar wel met het argument dat de al-
ternatieven niet in aanmerking kwamen door ‘strijdigheid 
met het bestemmingsplan’. Volgt u ons nog? Zitten we niet 
in deze procedure vanwege het verlenen van een vergun-
ning om te mogen afwijken van het bestemmingsplan? Ja, 
politiek is soms ook wel lachen. 
Wij hielden onze gezichten in de plooi. Inmiddels hebben 
de bezwaarmakers ook de politieke partijen in de Raad be-
naderd met het verzoek om zich in het dossier en met name 
de gang van zaken te verdiepen. De procedure vervolgde 
met een formele zitting van de Commissie Bezwaarschrif-
ten op 16 maart. Hier bleek nog eens het verschil tussen de 
papieren, juridische wereld van de gemeente en de werke-
lijkheid van de bewoners. Uitspraak volgt over ongeveer 
vier weken, we houden u op de hoogte. 

Naast de op dit dossier toegesneden bezwaren is er in onze 
stad op het vlak van wonen meer aan de hand, met name 
bij de meer beleidsmatige aspecten en principiële keuzes. 
Dan praten we over leefbaarheid en cohesie. Zie daarvoor 
het artikel van Jan Pieters elders in deze krant. •
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BUREN

LEIDEN BINNEN DE 
SINGELS, VROEGER 
EN NU
Louise en Wilbert Devilé
Door Carla van der Poel

Sinds 2000 maakt Wilbert Devilé foto’s van Leiden bin-
nen de singels. “Het enige wat ik buiten de singels fotogra-
feer, zijn de singels zelf.” Waarom is hij hiermee begonnen? 
“Omdat ik van de stad hou!” Hij heeft een opleiding als 
fotograaf en heeft 25 jaar gewerkt bij de faculteit Geologie, 
eerst aan de Garenmarkt, in de oude meisjes HBS. Toen er 
werd geherstructureerd en de faculteit naar Utrecht ging, 
kon  Wilbert gaan werken bij het museum voor Geologie 
aan de Hooglandse Kerkgracht. Met zijn gezin betrok hij 
het aangrenzende woonhuis. Zijn taken bestonden vooral 
uit het fotograferen van fossielen, mineralen en gesteenten 
voor tentoonstellingen en publicaties. Toen het museum 
samenging met Natuurlijke Historiën werd Naturalis op-
gericht en is Wilbert de lijstenmakerij Deviré begonnen 
aan de Middelste Gracht.

Dagelijks op pad
Het fotograferen zat inmiddels zo in zijn haarvaten dat hij 
daar vanzelfsprekend mee is doorgegaan. Het is leuk, om 
als geboren Leidenaar – de familie stamt af van een Brus-
sels geslacht, dat in de 17de eeuw naar hier kwam – door 

Wilbert en Louise Devilé in de lijstenmakerij, foto Carla van der Poel? 

de stad te lopen. Hij maakte vroeger wel eens wat foto’s 
van de stad, maar sinds ruim vijftien jaar trekt hij er haast 
dagelijks op uit om te gaan fotograferen. Elk seizoen levert 
weer een ander soort foto’s op. Het voorjaar is de mooi-
ste tijd; dan kijk je nog door de bomen heen. Vooral dan 
schiet hij de mooiste foto’s. In de zomer verdwijnt er teveel 
achter het groen. 

Drie fotoboeken van Leiden
Bij al zijn foto’s zocht hij via de website van Erfgoed Leiden 
(ELO) historische foto’s van Leidse fotografen, zoals van 
Jan Goedeljee, W.J. Kret en anderen. Aanvankelijk kostte 
het downloaden van oude foto’s van ELO vijf gulden per 
stuk. Dat was een kostbare geschiedenis. Toen dat op een 
gegeven moment vrijkwam, werd het laagdrempelig om de 
nieuwe situatie te combineren met de oude invalshoek. Sa-
men met zijn vrouw Louise zorgde hij voor een bundeling 
van al die foto’s. Op elke pagina namen zij een detail van de 
kaart uit 1850 van de stadsarchitect W.J. van Campen op, 
met daarbij een of meerdere historische en contemporai-
ne foto’s. Louise voorzag de foto’s van bijschriften, aange-
past aan de huidige spelling. Achterin elke band werd een 
verklaring van de straatnamen opgenomen. Sommige na-
men liggen voor de hand, maar bijvoorbeeld de herkomst 
van het Paterstraatje en de Patersbrug zijn het vermelden 
waard. Het is niet zo dat hier paters liepen: die namen wer-
den gegeven omdat er ook al een Nonnesteeg was,  naast 
het Wittevrouwenklooster, het huidige Academiegebouw. 
De straten werden door de Devilé’s  alfabetisch op straat-
naam gerubriceerd en uiteindelijk brachten ze hun werk  
in eigen beheer uit In drie mooie fotoboeken.  Deze  zijn in 
te zien in de lijstenmakerij en tegen kostprijs te koop. Maar 
je kunt er ook foto’s uit bestellen  van je (eigen) straat, of  
wijk.  Verder hangen er in de winkel ook collages van Leid-
se standbeelden, straten en toegangspoorten.  Zelfs een 
foto van het eigen huis is in zo’n collage te verwerken. 

Fascinatie voor de straten rondom de Pieterskerk
Het is toch anders om door deze boeken te bladeren dan 
te surfen over de website van ELO. Het voelt alsof je door 
het oude 19de eeuwse en 20ste eeuwse Leiden wandelt. 
Veel is in grote lijnen hetzelfde gebleven, maar in sommi-
ge gevallen zie je bouwwerken die er niet meer zijn: een 
leuk brandweerhuisje op de kop van de Jacobsgracht bij de 
Jan van Houtkade, de Gemeentelijke HBS aan het Pieters-
kerkhof / hoek Pieterskerkstraat of een stuk stadsmuur in 
de Weddesteeg. 

Nu Wilbert Leiden zo intensief door de lens heeft beke-
ken, ligt het voor de hand hem te vragen wat hem opvalt 
aan Leiden. “Leiden is zo enorm verbeterd. Mijn lieve-
lingsplekje is en blijft toch wel de Pieterskerk en omge-
ving.” Deze kerk heeft hij in alle seizoenen van alle kanten 
gefotografeerd. Onze wijk blijft hem fascineren. 
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De Wolsteeg eind 19de eeuw, fotograaf onbekend (collectie ELO)

De Wolsteeg in 2010, foto Wilbert Devilé

Straathoeken van Leiden
Een ander project betreft twee boeken met alle straathoe-
ken van Leiden. Daarbij zie je een hoek vanuit verschillen-
de posities, waarbij je een 180 graden resultaat hebt. Dat 
kun je normaal niet waarnemen, dan zou je je nek moe-
ten draaien. Deze foto’s bestaan uit zes foto’s die met be-
hulp van de computer gestitchet (aan elkaar vastgemaakt) 
worden. Het bijzondere hierbij is opnieuw dat bepaalde 
straatbeelden niet meer bestaan. Omdat er zo consequent 
is gefotografeerd, zijn veel beelden niet via ELO terug 
te vinden. Uiteindelijk gaat Wilberts archief naar ELO,  
maar tot die tijd zal men naar de Middelstegracht moeten 
gaan. Bewoners zijn hierbij uitgenodigd om vrijblijvend 
een kijkje te komen nemen. 

Monnikenwerk
Het mag duidelijk zijn: al dat fotograferen is monniken-
werk. Maar, haast Wilbert zich te zeggen : “Als je het leuk 
vindt, dan ervaar je het niet zo. De zaak zit ook dicht bij 
alle mooie plekjes. Je kunt wel eens snel weg als er mooi 
licht is om een plaatje te schieten.”
Tot slot vindt hij het een uitdaging om oude beschadigde 
foto’s te restaureren. Daar is, mits je er veel tijd in steekt, 
veel eer aan te behalen. Zijn tijd echt doorberekenen aan 
de klant doet hij niet, dat zou de restauratie onbetaalbaar 
maken. Dit werk geeft weliswaar veel voldoening, maar 

het blijft liefdewerk oud papier. (Inlichtingen: Deviré Lijs-
tenmakerij, Middelstegracht 89 Leiden,  www.devirelijsten-
makerij.nl) • 

Weddesteeg vanaf het Galgewater eind 19de eeuw, rechts de oude stads-
muur. Fotograaf onbekend. (collectie ELO)

INITIATIEF

ANNEMIEKE HEUFT
Restaurator bij ELO
Door Marjolijn Pouw

In de binnenstad worden bruggen, gebouwen en hui-
zen steeds vaker in historische kleuren geschilderd. De 
gemeente heeft het historische stadsbeeld hoog in het 
vaandel staan en Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) 
opdracht gegeven om onderzoek naar oorspronkelijke 
kleuren te doen. ELO heeft er Annemieke Heuft voor aan-
getrokken, een academisch geschoolde kunsthistorica, die 
ook de opleiding tot restaurator heeft gevolgd aan de Uni-
versiteit van Amsterdam. Annemieke adviseert Stedelijk 
Beheer, welke dienst bij de schilderbeurten in de stad weer 
in opdracht van het stadsbestuur handelt.

Wat doet een kleurenonderzoeker?
Annemieke Heuft: “Kleurenonderzoeker is geen be-
schermd beroep, maar een academisch onderzoeksgebied. 
Ik ben kunsthistorica, en heb na mijn studie de opleiding 
Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed ge-
volgd. Mijn specialisme is de restauratie van historische 
binnenruimten. Ik hou me bezig met alles wat nagelvast 
zit in het interieur van oude huizen--van goudleer, tot 
ornamenten. Dus hout, muurschilderingen, plafonds, 
versierselen. Eigenlijk het werk van de oude huisschilder, 
die tot aan de 19e  eeuw kladschilder werd genoemd ter 
onderscheiding van de kunstschilder. Het was een breed 
vak, de kladschilder kon behalve ramen en deuren verven 
ook nog marmeren, houten, vergulden, je plafond en de 
muren decoreren of een trompe l’oeil schilderen. Het is 
nu een specialisme voor decoratieschilders. Bij ELO hou 
ik me daarnaast bezig met historisch schilderwerk van de 
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buitenruimte, zoals de kleuren op gevels en bruggen in 
de stad. Verder doe ik nog steeds restauratiewerk—ik wil 
mijn vaardigheid niet verliezen—bijvoorbeeld herstel van 
muurschilderingen in kerken of interieurs. Restauratie is 
een ingewikkeld vak, net als kleurenonderzoeker. Je moet 
van alles weten over de samenstelling van verf en pigmen-
ten, de werking op materiaal als ijzer, steen of hout en 
natuurlijk ook de gebruiken van vroeger en de bouwstijl 
waartoe je objecten horen. Je bent eigenlijk een halve che-
micus. Het is een prachtig vak, het helpt om oude technie-
ken te begrijpen en te behouden, en verval te voorkomen.” 

Hoe ben je bij ELO beland?
“Na mijn opleiding in Amsterdam ben ik als ZZP-er be-
gonnen met kleurenonderzoek en restauratie in opdracht 
van particulieren en instanties. De gemeente Leiden wil 
het historische stadsbeeld in de binnenstad zoveel moge-
lijk terugbrengen en nam dat in haar beleidsplan op. Stede-
lijk Beheer gaf ELO vervolgens opdracht om er onderzoek 
naar te doen en ELO plaatste een vacature, want ze hadden 
dat specialisme nog niet in huis. Daar solliciteerde ik op 
en ik werd voor een jaar op projectbasis aangesteld. Door 
mijn veelzijdige vak ben ik eraan gewend om met mensen 
van verschillende disciplines samen te weken: kunsthisto-
rici, bouwhistorici, schilders en decorateurs, onderzoekers, 
beleidsmakers, uitvoerders en architecten. Het is heel af-
wisselend en dat bevalt me wel.” 

Hoe ga je te werk als onderzoeker?
Als we een opdracht krijgen dan gaan we eerst op locatie 
kijken. Ik neem de ruimte in me op, maak foto’s, peuter 
met mijn scalpel laagjes verf van de muren en balken af 
om die onder de microscoop te kunnen onderzoeken, en 
bespreek vervolgens met mijn collega’s waar we mee te ma-
ken hebben. Daarna maken we een plan voor herstel dat 
naar de opdrachtgever gaat. Als kleuronderzoeker ben je 
niet zozeer op de details gericht maar op de hele ruimte. 
Wat zit er, hoe verhoudt zich dat tot de rest, waar wijst dat 
op, wat zit eronder? Als je geluk hebt zitten alle oude lagen 
er nog op. Dan kan je een kleurentrappetje maken en zien 
hoe ze chronologisch op elkaar volgen. Het mooiste is om 
de verflagen in doorzichtige hars te gieten en er een dwars-
doorsnede van te maken. Die kun je onder de microscoop 
bekijken om te zien hoe de verf van de verschillende lagen 
is samengesteld. Dan kun je nog beter bepalen wat er in de 
verf zit en met welke pigmenten men ooit het kleurenef-
fect bereikte. Je gaat van de oudste laag naar de jongste en 
ziet hoe de kleuren in de loop van de tijd—soms eeuwen—
zijn aangepast. Vervolgens kun je de aanpak bepalen van 
het eventuele herstel. Daar moet dan wel budget voor zijn, 
net als voor het onderzoek zelf. Restauratie is kostbaar, on-
derzoek is tijdrovend. Je moet het archief in duiken maar 
niet alles is in oude bestekken of onderhoudsplannen terug 
te vinden.”     
 

“Na je kleurhistorisch onderzoek ga je vergelijken en pro-
beer je een beeld te krijgen van de omgeving waarin 

Annemieke Heuft achter haar microscoop, foto ELO

de gevonden kleuren zijn toegepast. Kleuren zeggen ook 
een hoop over de mensen die in de huizen woonden. Hun 
prestige is er uit af te leiden en hun stand, de modes die ze 
volgden, of de verschillen tussen rijk en arm. Rijke men-
sen konden zich dure pigmenten veroorloven, zoals blauw 
en groen, of bladgoud. In de huizen van armere mensen 
vind je deze kleuren niet, evenmin in de werkruimtes van 
grachtenhuizen. In de 16e  en 17e eeuw waren de grond-
stoffen daarvoor erg kostbaar. Blauw bijvoorbeeld was 
afkomstig van ultramarijn, een grondstof die zo duur was 
dat je er geen grote oppervlakten mee beschilderde. Blau-
we of groene kamers waren dus uiterst zeldzaam. Je had 
wel veel tinten rood, bruin, of geel (aardepigmenten) en 
wit met van dat giftige lood. Nu is er elk jaar een andere 
kleur in de mode maar vroeger ging de verandering veel 
langzamer. Dat bleef zo tot in de 18e eeuw synthetische 
pigmenten werden uitgevonden. De uitvinding van derge-
lijke pigmenten ging tot in de 20e eeuw door en bracht de 
voorheen dure kleuren binnen ieders bereik. Je zou er op 
kunnen promoveren, maar dat ga ik voorlopig niet doen. 
Ik wil in de praktijk blijven werken, daar komt genoeg on-
derzoek aan te pas.” 

Maakt het verschil uit of je in de binnen- of buitenruim-
te werkt?  
“Eigenlijk niet. In de binnenruimtes zijn de verflagen vaak 
beter bewaard gebleven. Die werden niet altijd helemaal 
afgekrabd zoals daklijsten, kozijnen en buitendeuren. 
Bruggen en andere objecten uit de buitenruimte werden 
in de eerste plaats beschilderd ter bescherming van het 
metaal, maar desalniettemin werd er toch goed nagedacht 
over de kleuren. Vooral in de 20e eeuw werden ijzeren 
bruggen helemaal kaal gehaald en in de menie gezet voor 
ze weer opgeschilderd werden. Van de oorspronkelijke 
kleuren is meestal nog maar weinig over. Ook daar kun je 
alleen op basis van archiefmateriaal achter de oorspron-
kelijke kleuren komen. Soms zijn er nog beschrijvingen te 
vinden, oude werkplannen of begrotingen, of met de hand 
ingekleurde 19e-eeuwse foto’s, waaruit je ook een hoop 
kan afleiden. Maar even vaak vind je niks.
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Het werk in de binnenruimtes is meestal makkelijker. Vaak 
zitten op oude balken en plafonds nog allerlei lagen. Daar 
werd telkens overheen geschilderd. We hebben hier dozen 
vol monsters. Die kun je bekijken en dat helpt om na te 
gaan hoe het in de loop van de eeuwen met het schilder-
werk was gesteld. Het is bijvoorbeeld heel interessant om 
te zien dat vloerdelen in de plafonds soms een andere kleur 
hadden dan de draagbalken. Vloerdelen waren meestal van 
grenenhout. Dat is goedkoper dan eikenhout en ze lagen 
minder in het zicht dan de moerbalken. Dat is een moge-
lijke verklaring, we weten het niet zeker. Wel leuk om er 
meer over te weten te komen.” •

Dwarsdoorsnede van de verschillende verflagen op een plafond 200 maal 
vergroot, foto ELO

STADSONTWIKKELING

REMBRANDTBRUG
(vervolg)
Door Marjolijn Pouw

Op 18 januari berichtten de Vrienden van de Rembrandt-
brug dat het college van B&W na alle commotie over het 
plan om deze brug bij de Weddesteeg in de tinten taan en 
zwart te verven alsnog had gekozen voor de lichte kleur 
RAL 1014, die beter in de omgeving past. De Leidse 
JOVD, die zich met Stichting Industrieel Erfgoed Leiden 
(STIEL) achter het protest had gesteld, had op 19 janu-
ari met steun van de Vrienden van de Rembrandtbrug al 
een protestbijeenkomst gepland, waarbij wethouder Paul 
Laudy de ruim 1000 handtekeningen zouden worden 
overhandigd van bewoners die zich tegen de donkere 
kleuren verzetten. Ze besloten de bijeenkomst te benutten 
om de gemeente ervan te doordringen dat ze beter naar 
bewoners moet luisteren als het om hun omgeving gaat. 
De wethouder kon dan ook nog eens vanaf het door hen 
gecharterde pontje de schoonheid zien van de witte brug, 
wat hem op andere gedachten zou kunnen brengen over 
de zwart te verven bruggen elders in de binnenstad. Het 
pontje vormde een mooie verbinding met de periode 1815 
– 1983, de tijd dat er over het Galgewater geen brug was 
maar een pont.   

Het was ondanks de koude wind een goed bezochte, vro-
lijke bijeenkomst, waar zelfs de landelijke pers op afkwam. 
Bewoner Albert Kingma bood de wethouder de gebundel-
de handtekeningen aan en een mooie ets die Simone Rob-
bers van de Rembrandtbrug maakte. Namens de Vrienden 
van de Rembrandtbrug sprak Kingma zijn tevredenheid 
uit over het feit dat de gemeente gehoor had gegeven aan 
hun bezwaar en pleitte ervoor om niet alle bruggen in de 
binnenstad zwart te verven. Waarom zou Leiden  Amster-
dam volgen met al dat zwart? Waarom geen witte brug-
gen, zoals gebruikelijk is in andere oude Hollandse steden? 
Verder vroeg hij om een proefvak met de kleuren die de 
gemeente op het oog had en een gesprek over de gang van 
zaken, waarbij de gemeente een voor de bewoners niet erg 
heldere procedure had gevolgd. 

Laudy dankte de bewoners voor hun betrokkenheid, want: 
“Leiden maken we samen tenslotte” en de ets. Hij ging nog 
eens in op de procedure, waaraan het door de gemeente-
raad aanvaarde plan ten grondslag ligt om de binnenstad 
door een historische aanblik voor toeristen aantrekkelijker 
te maken.  De brug is bovendien geen monument. Een op-
knapbeurt in een afwijkende kleur, die ook uit het oog-
punt van monumentenzorg is onderzocht, kan dus zonder 
vergunningsaanvrage en ter visie leggen gebeuren. Het ge-
vraagde gesprek werd door Laudy toegezegd.  

Albert Kingma en Paul Laudy op het pontje over het Galgewater, foto 
Sarah Hart

Het gesprek
Op 5 februari besprak een delegatie van de Vrienden van 
de Rembrandtbrug de gang van zaken bij de gemeentelijke 
besluitvorming met de wethouder. Ze vinden dat de buurt 
daar eerder bij betrokken had moeten worden. Ook vroe-
gen ze om nieuwe proefvlakken voor de door de gemeen-
te gekozen RAL kleur 1014 en spraken zich uit tegen het 
plan om de poppenleuningen van bruggen zwart te verven. 
Volgens Laudy past het besluit over de kleur van de brug 
en poppenleuningen in het door de raad goedgekeurde 
plan om het historische karakter van onze binnenstad te 
benadrukken. Daarom zou er geen ruimte zijn voor bur-
gerparticipatie. Bovendien gaat het hier om onderhoud 
en daarvoor is een inspraakronde niet vereist of gebrui-
kelijk. Hij beloofde echter dat het zwart verven van de 
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poppenleuningen een proef zou zijn en dat deze geëva-
lueerd wordt voordat de gemeente ertoe overgaat om alle 
brugleuningen in de binnenstad zwart te verven. Als zwart 
niet bevalt dan zouden de leuningen overgeverfd kunnen 
worden. De Vrienden van de Rembrandtbrug vinden dit 
een  mooi voorstel en hopen op inspraak bij dat besluit. 
Zie voor meer informatie: rembrandtbrug.nl. • 

STADSONTWIKKELING

EEN GOEDE BALANS 
TUSSEN WONEN EN 
ECONOMIE
Door Jan Pieters

Manifest Ruimtebeslag Wijkverenigingen binnenstad
Op 4 maart hebben negen wijkverenigingen van de binnen-
stad de fractievoorzitters van de politieke partijen in on\ze 
stad een manifest aangeboden, waarin zij aangeven dat het 
wonen in de binnenstad in de politieke afwegingen te weinig 
aan bod komt. De volledige tekst staat op de website. Hieron-
der de punten uit het manifest en de achtergrond.

De negen wijkverenigingen van de Leidse binnenstad 
roepen de politieke partijen op om:
• Bij toekomstig beleid voor de binnenstad (programma 

binnenstad, evenementennota, horecavisie, het cul-
tuurkwartier en dergelijke ) de belangen van bewoners 
evenwichtig mee te nemen en daarvoor criteria op te 
stellen;

• Bij de evaluatie van de evenementennota het huidige 
aantal evenementen en het maximale geluidsniveau 
kritisch te bezien en tevens aanvullende inhoudelijke 
criteria   te stellen, aansluitend op het Leidse profiel 
‘kunst en kennis’;

• In een volgende Horecavisie niet meer af te wijken van 
de vastgestelde regels;

• De verkamering van woonbuurten te beperken door 
o.a. per straat/of buurt in het bestemmingsplan een 
maximumnorm vast te leggen voor het aantal verka-
merde woningen en bij verkamering van een woning 
een inpandige fietsenstalling verplicht te stellen;

• Samen met de wijkverenigingen de gevolgen van Airb-
nb in kaart te brengen en op grond daarvan maatrege-
len te formuleren om nadelige gevolgen voor buurtbe-
woners te voorkomen;

• Bij projecten van marktpartijen burgers tijdig te in-
formeren, vooraf kwaliteitseisen te stellen waaraan de 
participatie van burgers bij deze projecten moet vol-
doen en dit achteraf te verifiëren.

Onvrede bij bewoners
Er is onvrede bij ons binnenstadbewoners. Als een onder-

nemer iets wil, dan staat de deur van de  gemeente wijd 
open. Op zich vinden we dat prima. Mensen wonen graag 
in de stad, omdat daar allerlei voorzieningen zijn: winkels, 
musea, horeca, de bakker, de dokter en de apotheek. Maar 
je kunt ook overdrijven. Nu ervaren we dat de gemeente in 
beginsel positief staat tegenover elk ondernemingsplan en 
vervolgens alleen kijkt of er wat scherpe kantjes af moeten. 
Vervolgens gaat het plan door. Dat kan zo niet langer, dat 
is veronachtzaming van de woonfunctie in de binnenstad 
die meer behoeft dan anti-hinderbeleid. Er moet een goe-
de afweging komen tussen ondernemersbelangen en de 
woonfunctie, want de stad heeft de bewoners hard nodig. 
Er moet dus voldoende fysieke ruimte blijven voor huizen, 
bestemd voor mensen die lang in de stad willen blijven 
wonen, elkaar willen leren kennen en sociale verbanden 
aangaan. 

Paradoxale belangen
Het paradoxale is dat de belangen van bewoners en dege-
nen die voorzieningen aanbieden op microniveau strijdig 
lijken, maar elkaar in hoofdzaak versterken. Evenementen 
kunnen bijvoorbeeld erg leuk zijn, een stad heeft ze nodig. 
Toeristen zijn ook welkom, zelfs koopjesjagers, maar dan 
wel met mate. Als evenementen, horeca, hostels, of airb-
nb te veel hinder geven en net als de bovengrondse par-
keerplaatsen een te groot beslag leggen op de ruimte, dan 
ontstaan er problemen. Ook als de bevolking te eenzijdig 
van samenstelling wordt door teveel kamerverhuur aan 
tijdelijke arbeidskrachten of studenten. In dat geval raakt 
de binnenstad zijn thuismarkt kwijt en verliezen winkels 
of restaurants, waarvoor mensen uit de omstreken naar 
Leiden zouden willen komen, hun vaste klanten. Nu al is 
rond de 45% van onze wijkbewoners jonger dan 27 jaar 
en dat aantal groeit nog steeds. We lopen het risico dat 
buurtbewoners elkaar niet meer kennen en dat de sociale 
controle verdwijnt. Dan blijven er alleen fast food ketens 
over, struikel je over lukraak neergezette fietsen, en zijn de 
nieuwe giga parkeergarages weggegooid geld. Dan wordt 
Leiden pas echt de saaie toeristen-, slaap- en studentenstad 
die we niet willen. Balans, daar gaat het om, maar helaas is 
die zoek.  

Fietsen Mooi Japiksteeg, Lange brug en hoek Pieterskerkgracht, foto Sarah 
Hart
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Meer woningen
De wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt keert zich vol-
komen terecht tegen een nieuwe evenementenlocatie op 
het NUON-terrein. Daar moeten woningen komen, want 
we hebben veel meer woningen nodig. Door echtscheidin-
gen en vergrijzing daalt het aantal mensen per huishouden, 
Steden zijn weer in trek, ook Leiden. Onze onroerend-
goedprijzen lopen in de pas met die van Amsterdam! De 
ramingen van de woningbehoeften die rijk en provincie 
opstellen laten zien dat er in de omgeving van Leiden heel 
veel nieuwe woningen bij moeten komen. Bouwen we 
niet, dan neemt de woningnood onder starters en mensen 
met een laag inkomen nog verder toe en zullen er nog meer 
vakantiehuisjes permanent bewoond gaan worden. Ook 
de uitbuiting door huisjesmelkers wordt erger. In Leiden 
moeten we denken aan 10 tot 15 duizend extra woningen 
op een bestand van 56 duizend. Dat is veel. Waar moeten 
die woningen komen?

Bouwen in de stad of de omgeving 
Er zijn twee opties: ofwel in het groen rond de stad (Oost-
vlietpolder, Cronesteyn), ofwel in de stad zelf. Niemand 
geeft graag delen van Cronesteyn of de Oostvlietpolder op 
voor nieuwe woningen, maar het is wel verleidelijk. Je hebt 
relatief weinig last van procedures en dwarsliggende bewo-
ners. Maar de wetgever eist van de gemeente wel een goede 
reden om buiten het stedelijk gebied te bouwen (de ladder 
voor duurzame verstedelijking JP). Dat kan een procedu-
rele hobbel worden tot en met de Raad van State. Bureau 
De Zwarte Hond, een ontwerpbureau voor architectuur 
en stedenbouw, is voor de gemeente nagegaan hoeveel ex-
tra woningen er technisch gesproken in het stedelijk ge-
bied gebouwd kunnen worden en komt op een veelvoud 
van de benodigde 10 tot 15 duizend extra woningen. De 
beste plaats om die te bouwen is in de stad. 

Gespreid bouwen of geconcentreerd
Als we gespreid en laag gaan bouwen in de directe omge-
ving van Leiden, dan is er veel extra oppervlak nodig voor 
al die huizen en de auto’s om ze te bereiken. Aan parkeer-
plaatsen, wegen, op- en afritten heeft een auto ongeveer de 
oppervlakte nodig van een huis. Gespreid en laag bouwen 
komt neer op inefficiënt gebruik van ruimte. We moeten 
de behoefte aan transportkilometers zoveel mogelijk be-
perken, en dat kan door daar te bouwen waar mensen op 
loopafstand van het openbaar vervoer wonen. Dat dringt 
de geluidshinder van het verkeer terug en de stikstofoxide 
en het fijnstof in de lucht. Het levert ook meer A locaties 
op waar alle voorzieningen om de hoek zijn te vinden. 
Maar dan moeten we wel onder ogen zien dat we de auto 
niet meer voor de deur kunnen parkeren.

Fijnmaziger OV-netwerk
Als er op plaatsen wordt gebouwd die te ver van het open-
baar vervoer afliggen, dan houden we zoals gezegd ver-

keerscongestie. Op de Hooigracht bijvoorbeeld en van 
de weeromstuit in de Breestraat. Plus sluipverkeer over de 
Singels en Langebrug. Gewen route is veilig voor inven-
tieve automobilisten. Als water vinden ze hun weg door 
alle kieren en gaten in de stad, en neem het hun eens kwa-
lijk. Al die nieuwe woningen moeten dus gepland worden 
in samenhang met het openbaar vervoer. Er zijn nieuwe 
NS-stations nodig (ook Rover wil er één in de Merenwijk). 
En belangrijk: de komende raadsperiode moet de OV-con-
cessie weer gegund worden. Dat is het moment om stap-
pen te zetten.

Denk mee
We hebben bij  PAL een werkgroep die zich over onze 
Wijkvisie gebogen heeft. (Zie website Hart van de Stad-
krant 151 dec. 2017.)  Die groep zullen we weer mobilise-
ren om over deze zaken na te denken. Wie mee wil doen 
kan zich opgeven bij jan.pieters70@gmail.com of bij: j.
demper@casema.nl •

BUREN 
werkgroep garenmarkt

PIETER POELMAN EN 
SJOERD YNTEMA
Door Jan Pieters

Peter Poelman en Sjoerd Yntema zijn Leidse rechtenstuden-
ten. Pieter volgt de masteropleiding Civiel Recht, Sjoerd de 
master Ondernemingsrecht. Ze delen een huisje in het Jean 
Michielshof aan de Pieterskerkstraat. Pieter maakt deel uit 
van de Werkroep Garenmarkt, de groep van bewoners en be-
drijven die zich buigt over de inrichting van het plein na de 
bouw van de parkeergarage. 

Hoe kwam je terecht bij de werkgroep Garenmarkt? 
Pieter: “Het begon eigenlijk hier aan de keukentafel. 
Sjoerd en ik zaten te filosoferen over wat je op de Garen-
markt zou kunnen bouwen: zo’n mooi, leeg terrein mid-
den in de stad, vlak bij het KOG (Kamerlingh Onnes 
Gebouw aan het Steenschuur). Een voetbalstadion, een 
nieuwe sporthal—dan zouden we om de hoek kunnen 
gaan sporten—of een nieuwe Campus waarbij het KOG 
en dat spookhuis op het Steenschuur met elkaar konden 
worden verbonden. En dan een bruggetje naar het Van der 
Werfpark om te chillen. Of appartementen voor starters, 
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daar is grote behoefte aan in de binnenstad. Toen lazen 
we over het park dat bovenop de parkeergarage aangelegd 
zou kunnen worden. Op Facebook stond de aankondiging 
van de open dag in de bouwkeet en daar ben ik toen op 
af gegaan. Bouwen vind ik heel interessant. Eigenlijk had 
ik bouwkunde willen studeren in Delft, maar ik ben niet 
goed genoeg in wiskunde en dat zat er dus niet in. Toen is 
het de rechtenstudie in Leiden geworden, met de master 
Civiel recht en als specialisme vastgoed. Zo ben ik met een 
omweg via mijn studie  toch nog bij de bouw beland.”

Pieter Poelman en Sjoerd Yntema, selfie

Pieter: “Dat de buurt bij de inrichting van het plein wordt 
betrokken vind ik gunstig. Het werkt hier zo goed, omdat 
de bouwer en de gemeente heel open en toegankelijk zijn. 
Toen ik zag dat er een werkgroep werd ingesteld voor de 
herinrichting van het plein en dat bewoners zich daarvoor 
konden aanmelden heb ik dat meteen gedaan. Ik heb stage 
gelopen bij een advocatenkantoor met een vastgoedprak-
tijk en ik vond het interessant om te zien hoe de omgeving 
na bouwprojecten wordt ingericht: Wat moet er gebeuren 
voor een gunning verleend wordt? Wat is de rol van de ge-
meente? Wie heeft de regie? Welke schakels zijn er tussen 
overheid, vastgoedbedrijven, ontwerpers en uitvoerders? 
Hebben de bewoners inspraak? Wat zijn hun rechten? 
Hoe zijn die gewaarborgd en wie toetst de gang van zaken? 
Er komt een hoop bij kijken en het loopt niet altijd even 
goed. Je ziet dat bijvoorbeeld bij het Doelencomplex, waar 
de sociale woningbouw moet wijken voor de nieuwe uni-
versitaire campus. Er komt geen sociale woningbouw terug 
op die plaats. Dan kun je bezwaar verwachten.”   

Sjoerd, heb jij je ook aangemeld?
Sjoerd: “Nee, het zou op zich wel bij mijn studie passen 
maar ik moet kiezen—ik heb al zoveel te doen. Studenten 

zijn net eendagsvliegen, in de stad tenminste. We zijn maar 
passanten. We willen best  meedoen, ook als het om buurt-
belang gaat,  maar studeren is hard werken en daarnaast 
moet je ook nog je netwerk opbouwen. Het verenigingsle-
ven kost een hoop tijd, en dan heb ik het nog niet eens over 
het contact met familie en vrienden. Als je aankomt in Lei-
den is alles nieuw. Je moet er aan wennen om voor jezelf te 
zorgen. Na drie jaar kun je dat, maar dan heb je weer geen 
tijd, omdat je je studie moet afmaken en moet kiezen voor 
een eventueel vervolg. Doe je een master, dan neemt dat 
je aandacht weer in beslag. De stad is voor mij minder van 
belang, ik blijf hier waarschijnlijk toch niet wonen. Maar 
ik vind het wel de moeite waard om me met de buurt bezig 
te houden en als ik meer tijd had dan zou ik meer willen 
doen. Stukken schrijven voor de krant? Dank je Pieter. Dat 
is waar, ik heb in mijn studie een blok journalistiek gehad.  
Daar zou dat wel bij passen.” 

Gaan studenten en de wijkvereniging wel samen? 
Sjoerd: “Ja hoor. Jullie zouden meer wijkborrels kunnen 
organiseren, dan komen we wel. Maar het contact tussen 
studenten en permanente bewoners zou inderdaad beter 
kunnen. Bijna alle studentenverenigingen zitten in de bin-
nenstad, en de meeste ook nog eens in deze wijk. We begrij-
pen wel dat zoiets soms als een last wordt gevoeld, vooral 
bij feesten. Ons ritme en levensstijl komen niet altijd over-
een met die van gesettelde bewoners. Je hebt als student 
andere belangen, je wil nog even niet in een keurslijf pas-
sen. Dat maakt je minder betrokken bij de ontwikkeling 
van een  stad. Ik zou niet weten hoe je dat zou moeten op-
lossen. Maar gesprekken bij een buurtborrel, liefst niet al 
te formeel, waarbij je dingen uitpraat en begrip krijgt voor 
elkaars standpunt, zouden kunnen helpen.”   

Pieter, wat is jouw binding met Leiden? 
Pieter: “Mijn moeder is een Overdevest uit Leiden. De 
Overdevesten komen eigenlijk uit Zoeterwoude - Stomp-
wijk, maar mijn opa en oma zijn in Leiden geboren en 
hebben er altijd gewoond, al is het op verschillende plaat-
sen, waaronder de Magdalena Moonstraat. Ik hield mijn 
oma altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in 
de stad. Ze vond het zonde dat er zoveel veranderde, want 
wat verandert er niet in deze stad? En ze slopen nog steeds. 
Neem nou dat mooie huisje op de Breestraat waar de Ca-
tharinasteeg is gekomen. Doodzonde, je vraagt je af wat je 
met al die winkels moet. Wij kopen tegenwoordig bijna al-
leen nog maar in webwinkels, dat zullen de meeste mensen 
wel doen. Je zou eerder overslagplaatsen voor pakketpost 
buiten de stad verwachten dan nieuwe winkelcentra erin. 
En elektrische bezorging. Maar het gaat toch ook beter 
met de stad. Ik liet afgelopen weekeinde de opgeknapte 
Lammermarkt zien aan vrienden. Met er bovenop Molen 
De Valk. Dat is nou de Leidse Eiffeltoren of Fernsehturm, 
de Berlijnse variant. Die ken je toch wel? Ze vonden het 
prachtig. 
Zelf ben ik in Zaanstad geboren. We verhuisden naar 
Woubrugge toen mijn pa in Rotterdam ging werken en ik 
kende Leiden dus al voordat ik er ging studeren. Dat maak-
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te de keuze als studiestad des te makkelijker. Ik woon hier 
nou al een tijdje en het bevalt me goed, maar ik weet niet 
of ik hier blijf wonen als ik klaar ben met mijn studie. Dat 
hangt van zoveel dingen af.” (Sjoerd vertrekt intussen naar 
het KOG-gebouw.)

Wat vind je van Leiden als studentenstad?
De Leidse binnenstad is net een dorp. Je kan er vergif op 
innemen dat je vrienden tegen het lijf loopt als je even  een 
boodschap gaat doen. Dat gebeurt je in Amsterdam niet zo 
gauw, daar moet je gerichter op zoek. Het is ook heel an-
ders dan in Groningen, waar het studentenleven zich meer 
afspeelt in kroegen. In Leiden is het geconcentreerd in de 
verenigingsgebouwen in een klein deel van de binnenstad. 
Daar wil iedere student bij in de buurt wonen en ik begrijp 
wel dat het nachtelijke rumoer niet altijd even leuk is als 
je vroeg op moet. Maar je kan de buurt ook waarschuwen 
als je een feestje geeft of afspreken dat ze je bellen als het 
ze te veel wordt. Daar kun je dan rekening mee houden. 
Studenten zijn niet zo kwaad, we weten heus wel wat we 
de gemeenschap verschuldigd zijn. Het moet soms alleen 
even benadrukt worden.”•

 

DIEREN 

DE AALSCHOLVER
Door Jacques van Alphen

Wandelend van het station naar de Singel tijdens de kou-
degolf van eind februari zag ik langs de Prinsessekade een 
aalscholver zitten op nog geen twee meter van het trottoir. 
Het beest trok zich niets aan van de passerende mensen. 
Iets verder, langs de singel, zat er nog een: de aalscholver is 
een stadsvogel geworden. Je ziet ze dan ook regelmatig in 
de stad, vissend in de Nieuwe Rijn, de Singel en zelfs in de 
Groenhazengracht. De aalscholver broedt niet in de stad, 
maar wel vlakbij in Cronesteijn en in de duinen. 

Afname en herstel
In het begin van de jaren zestig waren er nog maar 1150 
broedparen in Nederland. Er was een belangrijk deel van 
de voedselgebieden verdwenen door de inpoldering van 
Flevoland, maar de belangrijkste oorzaken voor de afname 
van de aantallen waren de jacht, de slechte waterkwaliteit 
en het gebruik van persistente bestrijdingsmiddelen. 

Schadelijk voor de visserij?
Vissers hebben aalscholvers altijd gezien als concurrenten. 
Daar hebben ze ook hun naam aan te danken, die sugge-
reert dat de vogels door een nauwelijks te verzadigen hon-
ger als maar palingen verzwelgen. Maar wetenschappelijk 
onderzoek bewijst het tegendeel. In opdracht van Natuur-
monumenten deed de bioloog Willem van Dobben al 
voor de Tweede Wereldoorlog drie jaar onderzoek naar het 
voedsel van aalscholvers.  Het bleek dat ze vooral jonge vis-
sen eten en omdat de meeste vissen heel veel eieren leggen 
heeft dat geen effect op de aantallen die volwassen worden 
(en interessant zijn voor de visserij). Bovendien bleek dat 
een groot deel van de vissen die door aalscholvers werden 
gevangen besmet waren met parasitaire wormen. Die vis-
sen zouden het ook niet gehaald hebben als ze niet door 
de aalscholvers waren opgegeten. In het IJsselmeer bleken 
aalscholvers vooral pos te eten, dat is een klein baarsachtig 
visje dat van geen enkel belang is voor de visserij. Verder 
aten de vogels spiering en blankvoorn, ook geen belangrij-
ke visserijsoorten. Van Dobben kon zijn onderzoek pas na 
de oorlog publiceren. 

Waterkwaliteit en bestrijdingsmiddelen
De komst van bestrijdingsmiddelen zoals DDT, Aldrin 
en Dieldrin zorgden in de jaren vijftig voor een verdere af-
name van de aalscholvers. Als viseters staan ze boven aan 
de voedselpiramide. De genoemde bestrijdingsmiddelen 
worden niet afgebroken en kwamen via het oppervlakte-
water in de voedselketen terecht en uiteindelijk in hoge 
concentratie in de viseters, met grote gevolgen voor de ge-
zondheid van aalscholvers futen, reigers en otters. DDT 
is in 1973 verboden, Dieldrin in 1980 en Aldrin in 1982. 
Ze bevinden zich nog altijd in het milieu, maar zitten in 
het sediment en komen nu veel minder in de voedselke-
ten terecht. De verbetering van de waterkwaliteit en het 
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beëindigen van de jacht op de aalscholver (de soort is be-
schermd door de Wet Natuurbescherming) hebben geleid 
tot een indrukwekkende toename: er broeden nu meer 
dan 20.000 paren in Nederland en ook elders in Europa 
zijn de aantallen sterk toegenomen.

Gedrag
Aalscholvers zijn zeer sociaal. Ze broeden in kolonies van 
soms wel honderden paren, vliegen in groepen naar de vis-
gebieden en werken vaak samen bij het vangen van vis. In 
kleinere wateren vissen ze vaak alleen, reden waarom in 
de stadswateren meestal enkelingen actief zijn. Het is in-
drukwekkend om te zien hoe lang ze onder water kunnen 
blijven, vaak langer dan een minuut. Ze duiken tot 10 me-
ter diep. Onder water zwemmend proberen ze, geholpen 
door een lange wendbare nek, vissen te grijpen die ze dan 
meenemen naar de oppervlakte om ze daar door te slikken. 
Als aalscholvers alleen jagen zijn ze geheel afhankelijk van 
zicht, daarom vissen ze alleen bij daglicht. Dat onze stad-
wateren tegenwoordig weer helder zijn verklaart dus voor 
een deel de aanwezigheid van aalscholvers in de stad.

Aalscholvers op de Jan van Goyenkade, foto Jacques van Alphen

In tegenstelling tot andere duikende vogels hebben aal-
scholvers geen waterafstotende veren. Ze worden dus nat 
tijdens het duiken en dat maakt het duiken makkelijker 
omdat er geen lucht in de veren blijft zitten. Het heeft wel 
het nadeel dat ze in koud water sneller afkoelen en dat ze 
na het voedsel zoeken tijd nodig hebben om hun veren te 
drogen. Dat doen ze door met uitgespreide vleugels in de 
zon en de wind te staan.
In het IJsselmeer is het water troebel en vooral dicht bij de 
bodem komt er weinig licht. Overdag schuilen de vissen 
daar dicht bij de bodem. De aalscholvers kunnen daar dus 
niet alleen jagen. In plaats daarvan vormen ze groepen van 
vier- tot zesduizend vogels en bij uitzondering wel tiendui-

zend, die dicht bij elkaar in een lange rij vissen. Ze duiken 
in het troebele water en drijven de vissen samen voor zich 
uit en naar boven. Daar kunnen ze hun prooi zien en van-
gen. Ze zwemmen daarbij even hard als de vissen, zodat die 
moeilijk kunnen ontsnappen.

Nesten
Aalscholvers bouwen hun nesten meestal in bomen, maar 
ook op kliffen en zelfs op de grond. Ze leggen drie of vier 
eieren. Jonge vogels beginnen met broeden in hun derde 
levensjaar. Ze kunnen tot 23 jaar oud worden. Binnen een 
aalscholverkolonie broeden de sterkste paren in het cen-
trum, en de zwakkere aan de rand, waar ze meer gevaar 
lopen op nestroverij en predatie. De sterke vogels produce-
ren meer zonen, de zwakkere meer dochters. De verklaring 
daarvoor is dat mannetjes groter worden dan de vrouwtjes 
en meer voedsel nodig hebben om op te groeien. Niet iede-
re aalscholvervrouw is tevreden over haar partner: in een 
derde van de nesten worden kinderen aangetroffen van een 
andere vader dan de partner van het vrouwtje, maar dat 
hebben we ook al bij andere stadsvogels gezien. Voor mij 
is de aalscholver een welkome verrijking van de stedelijke 
avifauna. •

INITIATIEF 

GROEN OP DE 
JACOBSGRACHT
Door Marjolijn Pouw

Het is mooi wonen op de Sint Jacobsgracht, maar de omge-
ving mag best wat groener worden vinden de bewoners; ze 
willen er graag bij helpen. Met de gemeente namen ze een 
aantal mogelijkheden, door, waarop deze in een bijeenkomst 
met de buurt werden besproken. Claudia Blankenstijn, Ro-
land van Vliet en Roeland van Wely, de initiatiefnemers, 
namen ook contact op met de wijkvereniging en zetten hun 
plan uiteen.  

De ontbrekende schakel tussen Singelpark en Van der 
Werfpark
Roeland van Wely: “Vroeger kon je rechtstreeks van 
de Sint Jacobsgracht naar het Van der Werfpark lopen. 
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Rond 1900 werd in de Raamsteeg het Rijksmuseum van 
Natuurlijke Historie gebouwd, met ernaast een portiers-
woning. Roland kwam op de gedachte om de eigenaar 
(het Rijksvastgoedbedijf ) te vragen of de poort die beide 
gebouwen met elkaar verbindt weer open mag. Dan zou 
dat wandelingetje weer mogelijk zijn. De gedempte Sint 
Jacobsgracht wordt in dat geval de verbindende, groene 
schakel tussen het Singelpark op de Jan van Houtkade en 
het Van der Werfpark. 
De monumentale poort is niet groot en wordt nauwelijks 
gebruikt. Ook achter ’t Kruytschip zou het  mooier kun-
nen worden, als je het kleine parkeerterrein daar voor een 
deel beplant. We zouden op de Sint Jacobsgracht geveltui-
nen kunnen maken, boomspiegels kunnen beplanten en 
misschien nog meer. Natuurlijk is het de bedoeling dat we 
alles zelf verzorgen. De Leidse politiek wil meer groen, en 
wij ook. Nou ons plan nog afmaken, de uitwerking met de 
buurt bespreken en de gemeente om steun en toestemming 
vragen.”

Claudia Blankenstijn: “Met ons plan willen we ook de so-
ciale cohesie van de buurt vergroten. Hier in het Maartens-
hof kent iedereen elkaar wel zo’n beetje, maar ik woon aan 
de overkant en wist lange tijd niet van het bestaan van Ro-
land en Roeland, en ook niet hoe het blok aan de overkant 
er van binnen uitzag. Van buiten zie je alleen die gesloten 
toegangspoorten. Geen idee wie daar woonden, maar dat 
is nou wel anders. Samen plannen maken is erg plezierig, 
je leert mensen goed kennen en er komen leuke contacten 
uit voort. In juli 2017 hebben we de bewoners van onze 
gracht uitgenodigd om mee te praten over ons plan. Het 
enthousiasme was groot. We bespraken ons plan met de 
gemeente en toen bleek het initiatief door een gelukkig 
toeval samen te vallen met het voornemen om begin janua-
ri de boomspiegels in de buurt op te knappen. De gemeen-
te beloofde dan meteen tuingrond te laten storten, waarna 
wij de boomspiegels konden beplanten. Half februari is de 
oude grond weggehaald en zijn er stevige, opstaande ste-
nen randen rond de boomspiegels gemaakt. Daar werd de 
tuingrond in gestort, maar het was zo koud dat die in be-
vroren brokken uit de zakken kwam. Gelukkig is het weer 
nu beter, we kunnen aan de slag!”  
 

Sint Jacobsgracht met uitzicht op het vroegere Rijksmuseum van Natuur-
lijke Historie, foto Roland van Vliet

Roeland van Wely: “Waar we mee zitten is de financie-
ring. Planten en onderhoudsmateriaal kosten geld. Verder 
moet er een tekening komen van de gracht en een beplan-
tingsplan. Die zijn nodig voor fondswerving. De hofjes 
op de gracht zijn sociale woningbouw en dat betekent dat 
je voor subsidie bij het WOZ-fonds en Fonds 1818 kunt 
aankloppen. Of misschien bij andere instanties, maar dat 
moeten we nog verder uitzoeken. Het vergt ook een gede-
gen plan van aanpak en begroting.” 

Roland van Vliet: “Ik heb een architect in de familie die 
mogelijk een tekening kan maken van de gracht en wat we 
daar willen. Ik ken ook nog een hovenier die we om raad 
kunnen vragen. Maar waarom pakken we met zijn allen 
niet meteen de binnentuinen van het Maartenshof en Zus-
terhof aan?  Dat zijn er heel wat. Sommige zijn erg mooi 
en goed onderhouden, maar van andere valt veel meer te 
maken. Planten kweek ik nou al op mijn balkon, en we 
zouden kunnen gaan kijken hoe mensen het elders in de 
wijk hebben aangepakt om aan mooie planten te komen.” 

Ik wijs het gezelschap op voorbeelden zoals de Rem-
brandttuin bij de Weddesteeg, de tuin in de Plaatsteeg 
rond de Brandslangendroogtoren en de kwekerij van het 
Singelpark. We spreken af om in een volgende krant op het 
totale plan en het resultaat terug te komen. •

INITIATIEF 

BUURTAPP 
HOEF-HOUTSTEEG
Door Marjolijn Pouw

Karin Kornelius is veelzijdig: ze studeerde Bewegingswe-
tenschappen en maakte ooit deel uit van het Nederlandse 
team voor de Camel Trophy Four wheel Drive. Ze richtte 
een uitgeverij op voor stadsgidsen, waarmee ze partner van 
de ANWB werd en deed communicatiewerk voor maat-
schappelijke organisaties zoals Right To Play, de internati-
onale humanitaire organisatie, opgericht door voormalig 
schaatser Johann Olav Koss die de gezondheid van kinde-
ren in achterstandsgebieden wil bevorderen met sport en 
spel. Verder was ze initiatiefnemer van het project Wijze 
Schatten, dat jongeren en ouderen met elkaar verbindt, 
en organiseerde ze activiteiten voor goede doelen zoals de 
Langste Leidse Tafel. Ze zorgde voor opvang van Syrische 
vluchtelingen, geeft tennisles aan kinderen en volwassenen 
en zette de Hoef-Hout-steeg buurtapp op. Binnenkort 
rondt ze de studie Integrale Menswetenschappen af.  

Waarom een buurtapp? 
Karin: “Het is eigenlijk een vorm van maatschappelijk on-
dernemen, waarmee ik al geruime tijd bezig ben. Ik wilde 
wat voor de buurt doen en zo kwam ik op de buurtapp. We 
doen in de Hoefstraat al geregeld een aantal dingen samen, 
zoals een buurtborrel houden of met zijn allen op straat 
eten. Ook zamelen we geld in voor goede doelen zoals met 
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de Langste Leidse Tafel, waarvoor Erick van Zuylen en 
Wouter Peelen in 2014 het initiatief namen. Ze betrokken 
er andere buurtbewoners bij, ook mij.  We hadden al een 
honden app opgezet voor mensen die in het Van der Werf 
park hun hond uitlaten. Deze app speelde een rol bij het 
intrekken van de maatregel dat honden niet meer zouden 
mogen loslopen in het park. 
Ik ben opgegroeid in een Brabants dorp. In de stad gaat het 
heel anders toe dan in zo’n kleine, hechte gemeenschap, je 
raakt er makkelijk verloren als je niet oppast. Toen ik in 
Amsterdam ging studeren was ik jonger en vond ik die 
afstandelijkheid wel plezierig, maar toen ik zelf kinderen 
kreeg dacht ik er toch anders over. Na de afsluiting van de 
Hoefstraat voor doorgaand verkeer zag ik hoe zo’n smal-
le straat voor meer verbondenheid kan zorgen. Dat heeft 
voordelen, want waarom zou je je beperken tot alleen een 
groet als er zoveel te delen valt?”

Wat is het verschil met de BuurtWhatsapp waar de po-
litie vorig jaar mee kwam? 
De app van de politie is vooral op veiligheid gericht. In 
onze app kun je ook iets verdachts melden of  een ongeluk, 
maar hij is vooral bedoeld voor het onderlinge contact. Je 
kunt er vragen op vinden voor kinderoppas, wie er op een 
mooie zomeravond zin heeft in buiten eten, vervoer zoekt 
als hij zelf niet kan rijden omdat hij zijn arm heeft gebro-
ken, een goede glazenwasser weet, of meegaat naar 

Bord buiten in de Hoefstraat, foto Annemiek Mackaaij 

de bioscoop. Vorig jaar stuurden we via de app de uitnodi-
ging rond om met zijn allen bij Sijthoff te gaan eten, in het 
restaurant van de Gemiva-SVG groep op de Doezastraat, 
waar mensen met een beperking werken. Laatst aten we 
met een paar buren het te veel op dat het sushirestaurant 

waar mijn zoon werkt had gekookt. Het is zonde om zulk 
onaangeroerd, mooi eten weg te gooien en gezelliger om 
het samen te verorberen dan alleen. Je vindt op de app ver-
der noodoproepen voor computerhulp, een weggelopen 
kat of hond, kinderen die te laat thuiskomen of de waar-
schuwing dat er een in de weg staande auto weggesleept 
wordt. Of zoals laatst helaas de vermelding van het on-
verwachte overlijden van een buurman. Ook een schoen 
waarmee onze hond op de loop gegaan was, werd via de 
app teruggevonden. Vorig jaar zwommen we na een op-
roep met een aantal mensen in de zomerse grachten, maar 
je kunt ook uitnodigingen vinden van buurtbewoners die 
je willen laten kennismaken met de bijzondere keuken van 
hun land. En dan zijn er natuurlijk de pakjes die Post NL 
bij thuisblijvers bezorgt nu de webwinkels blijven groeien. 
Iemand uit een nabijgelegen winkel zal ons binnenkort via 
de app uitnodigen voor een moskeebezoek.”

Waar moet je op letten als je met zo’n app begint?
“Het is van belang goed te bedenken wat je erop wil en 
wat niet. Al te persoonlijke dingen vallen af, of vreemde 
verzoeken maar die hebben we gelukkig nog niet gehad.” •

DIEREN 

BEEST GEWEEST
Door José Plevier

Hond en olifant 
Je loopt er jaren voorbij zonder dat het je opvalt: een sculp-
tuur, gevelsteen of andere decoratie met de afbeelding van 
een dier. Hier honden en olifanten. De talloze leeuwen 
met een Leids wapenschild in de klauwen laten we  voorlo-
pig buiten beschouwing. Die komen nog wel. 

Rapenburg 11, foto Sarah Hart



21Vereniging voor de Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West

Rapenburg 11 | Honden Op Rapenburg 11 is sinds lan-
ge tijd het antiquiteitenwinkeltje Accolade gevestigd. U 
heeft er vast wel eens voor de etalage gestaan om de vele 
snuisterijen te bekijken. Maar kent u de afbeelding van de 
twee hondjes van de voormalige eigenares, mevrouw Bets 
Heskes-van Bergen? Zij woonde vanaf 1936 in het pand 
en startte haar winkel in 1952. Haar hondjes, teckels waar-
schijnlijk, heetten Horatio en Virgile en ergens in de jaren 
‘60 van de vorige eeuw heeft ze hen laten afbeelden in mo-
zaïek. Wanneer u zo vrij bent om de deurmat op te tillen 
die in het winkelportiek ligt, blijken zich daar twee teckels 
onder te bevinden. Zoals op de foto te zien is, zijn de voor-
pootjes van het linker hondje nogal beschadigd. De hui-
dige eigenaar en beheerder van de verzamelingen 
van Bets, Bert Pijnacker, zou dan ook heel blij zijn 
met tips over mozaïekrestauratie en het aanvullen 
van ontbrekende steentjes. Hij heeft nog oude negatie-
ven op zolder, wellicht dat het mozaïek in originele staat 
daar nog op staat afgebeeld. 
Heeft  u informatie voor Bert, neem dan contact op met 
L.J.A. Pijnacker, EDALOCCA@xs4all.nl, 071-5121332, 
06-21410988. In de Hart van de Stadkrant nummer 121 
(januari 2008), te downloaden van de website, staat een 
interview met Bert Pijnacker over de geschiedenis van het 
huis en de eigenares.

Kort Rapenburg 5, foto Sarah Hart

Kort Rapenburg 5 | Olifant Op het Kort Rapenburg is de 
verkeerssituatie in het algemeen zo chaotisch dat je maar 
beter je ogen op de weg kunt houden om niet bij een aan-
rijding betrokken te raken. Toch loont het de moeite om 
even stil te staan bij Kort Rapenburg 5. Hier was tot in de 

jaren ‘90 de sanitairwinkel van de Firma De Nie gevestigd. 
Dat dit bedrijf ook artistiek loodgieterswerk leverde zien 
we bij het omhoogkijken naar de zinken gootoverstort. De 
loodgrijze kleur is prachtig van toepassing op de olifanten-
kop waarin deze gootoverstort is vormgegeven. Net buiten 
onze wijk, op de kop van de Witte Singel, zien we dezelfde 
olifantskoppen aan de goten van het voormalige gebouw 
van het Leidsch Dagblad, waarin nu het Kantongerecht 
zit. •

STADSONTWIKKELING 

BREESTRAAT - MOS-
TERDSTEEG BLOK
 Door Marjolijn Pouw

Restauratie Breestraat-Mosterdsteeg-Botermarktblok
Zoals bekend wordt het vervallen blok Breestraat-Mos-
terdsteeg-Botermarkt verbouwd tot woningen en huurap-
partementen. In de Breestraat komt een AH-vestiging, met 
eronder een stalling voor rond de 450 fietsen en brommers. 
De ingang is in de Mosterdsteeg gepland, net als die van de 
woningen. Met de werkzaamheden zou in augustus 2017 
worden begonnen, maar dat werd naar januari 2018 ver-
schoven. Het ontwerpbesluit voor de bouwvergunning werd 
eind 2017 ter visie gelegd. De buurt maakte in een heldere, 
goed onderbouwde en gedocumenteerde zienswijze bezwaar 
tegen het bouwplan. Vooral de ingang van de fietsenstalling 
in de Mosterdsteeg en de extra woonverdieping bovenop het 
blok zitten de bewoners dwars. Eerdere informatie over het 
plan is te vinden in de nummers 142 en 149 van de Hart 
van de Stadkrant: www.pieterswijk.nl .

Voorgeschiedenis
Namens de bewoners treedt Jacqueline Mos als woord-
voerster op. Jacqueline Mos: “Eigenlijk zijn we blij met 
de restauratie. Het blok werd door mensen bewoond met 
wie we geen enkel contact hadden. Er is laatst ook een 
wietplantage opgeruimd, maar ik weet niet zeker of deze 
onderdeel van het opgekochte blok was. Verder huisden 
er daklozen en antikrakers met elk hun eigen vertier. Het 
is goed dat daar door de restauratie een einde aan komt, 
want het was nogal brandgevaarlijk en je zit hier dicht op 
elkaar—een brand kan makkelijk overslaan.” 
De Oudendal Groep (Projectontwikkelaar) en architec-
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tenbureau Mulder van Tussenbroek (ontwerp), presen-
teerden na lang aandringen van bewoners, vorig jaar hun 
plannen. Jacqueline Mos: “We hebben aandacht gevraagd 
voor ons bezwaar tegen de ingang van de fietsenstalling 
in de steeg, die we gevaarlijk vinden en we wilden, zoals 
afgesproken met de Oudendal Groep, gezamenlijk naar 
een oplossing zoeken. We hebben diverse keren contact 
gezocht, maar de Oudendal Groep is er niet op terug ge-
komen. We zagen in het ontwerpbesluit geen aanpassing.” 

Zienswijze
Ingang fietsenstalling | Jacqueline Mos: “Ons bezwaar 
komt in grote lijnen hier op neer. De Mosterdsteeg is een 
smalle steeg. Op zijn breedst is hij 2,5 meter, maar het 
smalste deel is minder dan 2 meter breed. Het was altijd 
een voetgangerssteeg, al mocht er na de herinrichting van 
de Breestraat opeens gefietst en gebromd worden. Dat is 
al gevaarlijk, en het wordt nog gevaarlijker als er massaal 
fietsen en brommers  in- en uitrijden vanwege de nieuwe 
stalling. Het verkeer komt van twee kanten en rijdt vlak 
langs onze ingang, die overigens net als die van de te bou-
wen huizen en appartementen (25 in totaal) op de steeg 
uitkomt. Daarnaast belemmeren gestalde fietsen en de af-
valcontainers van aan de steeg gelegen restaurantkeukens 
het zicht. Fietsen zouden er na de bouw niet meer neerge-
zet mogen worden, maar de ervaring leert dat zo’n verbod 
nauwelijks te handhaven is. De steeg blijft onoverzichtelijk 
en je loopt dus gevaar omver gereden te worden als je je 
deur uitkomt. Ook wordt de steeg minder toegankelijk 
voor hulpdiensten.”

“We hebben onze bezwaren laten toetsen door specia-
listen van de Antea groep, een internationaal opererend 
ingenieurs- en (verkeers-)adviesbureau. Ook zij wijzen 
op de onoverzichtelijkheid en het gevaar van fietsverkeer 
van twee kanten. Volgens hen voldoet de steeg niet aan de 
wettelijke normen qua breedte. Het  hoogteverschil tus-
sen Breestraat en Botermarkt maakt een lange hellingbaan 
nodig, wat de stalling weinig aantrekkelijk zal maken voor 
zware fietsen en brommers. Hulpdiensten kunnen er nou 
al niet door. Wij bepleiten dus een ingang aan de Boter-
markt of Breestraat.” 

Mosterdsteeg gezien vanaf de Botermarkt, foto Jacqueline Mos

Extra bouwlaag | Jacqueline Mos: “Enkele nieuwe appar-
tementen in de extra bouwlaag krijgen ramen in de Mos-

terdsteeg. Van daaruit kun je zo in onze slaapkamers kij-
ken, op een afstand van hooguit 2,5 meter. Dat is een grove 
schending van onze privacy. De extra bouwlaag neemt bo-
vendien licht weg, wat ook niet plezierig is aan de toch al 
donkere steegkant. Het uitzicht wordt minder en de waar-
de van onze appartementen zal daardoor extra dalen. Deze 
daalt toch al, omdat de gemeentelijke monumenten in het 
complex en het beschermd stadsgezicht worden aangetast. 
Tenslotte is niet de juiste procedure gevolgd bij de aanvra-
ge van de vergunning. Omdat het deels om de verbouwing 
gaat van rijksmonumenten is er advies nodig van de Rijks-
dienst voor Cultureel Erfgoed. Dat is niet aangevraagd; 
tenminste dat hebben we niet terug kunnen vinden. Het 
is erg jammer dat we niet zijn gehoord en voor een voldon-
gen feit zijn gesteld. Niemand is gebaat bij uitstel.”  

Reactie architect
De redactie vroeg architectenbureau Mulder van Tussen-
broek om hun reactie, ook namens Oudendal. Frank Mul-
der stelde dat de procedure juist is verlopen. De Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed heeft de beoordeling van bouw-
plannen gedecentraliseerd en deze ligt nu bij de gemeente. 
Deze heeft positief geoordeeld. De plankeuzes zijn verder 
tot stand gekomen in nauw overleg met de gemeente. Hij 
ziet niet waarom het beschermde stadsgezicht zou worden 
aangetast: “Sterker nog we hebben juist ons best gedaan 
om het stadsbeeld te verfraaien binnen de mogelijkheden”, 
aldus Frank Mulder.

Op dinsdag 123 maart werden de gemeenteraad en wijk-
vereniging in de gelegenheid gesteld om het complex en 
het plan te bekijken. De rondleiding leverde adembene-
mende beelden van verwaarlozing op. Het zou goed zijn 
om snel met de verbouwing te beginnen voor de boel in-
stort. Overleg met de buurt om te zien hoe hun bezwaar 
kan worden ondervangen zou kunnen helpen.  •

Te herstel-
len Art 
deco gevel 
aan de Bo-
te r m a rkt 
C Mulder 
van Tus-
senbroek 
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STADSONTWIKKELING 

VERKAMERING REM-
BRANDTSTRAAT
Door Marjolijn Pouw

Rembrandtstraat | Verkamering
De Rembrandtstraat is een betrekkelijk korte straat, uitlo-
pend op het Noordeinde. Een jaar of wat geleden was de 
bevolking nog een evenwichtig mengsel van gezinnen en 
studenten, maar dat verandert in rap tempo. Vrijkomende 
woningen en panden worden door beleggers opgekocht en 
tot kamers omgebouwd. De bebouwing dateert uit de 19e 
of begin 20e eeuw. De huizen zijn niet geïsoleerd en door 
de dunne muren kun je zelfs de wekker van je buren horen.

Rembrandtstraat eind 19e eeuw, fotograaf onbekend archief ELO

Van drie naar acht studentenhuizen 
Jan Dul en Martijn Wegman wonen al jaren in de Rem-
brandtstraat en zagen deze in de loop van de tijd van ka-
rakter veranderen. Vrijkomende panden worden opge-
kocht door projectontwikkelaars en er komen steeds meer 
huizen bij voor kamerbewoners. Binnenkort verhuist de 
moskee in de straat naar een andere plaats in de stad. De 
bewoners vrezen dat ook dat pand wordt verbouwd om er 
kamers van te maken. Ze vinden het jammer dat de mos-
kee weggaat, want met de bezoekers hebben ze een goe-
de relatie. Het zijn goede buren, gastvrij, vriendelijk en 
behulpzaam. Met studenten en andere kamerbewoners is 
de verstandhouding ook goed, maar ze hebben vaak een 
ander levenspatroon en dat botst wel eens. Toch willen ze 
geen kwaad woord over hun jonge buren horen. 
Martijn: “Bij feestjes krijg je van sommige buren keurig 
een briefje in de bus met een nummer dat je kunt bellen 
als het je te veel wordt en dat werkt goed. Een groot deel 
van de kamerbewoners doet echt hun best om rekening 
te houden met de rest van de buurt, maar vooral tijdens 
mooie zomeravonden als iedereen buiten zit zijn groepen 
jongeren natuurlijk een stuk ‘aanweziger’ dan hun buren, 
die liever naar de zingende merel zouden luisteren. De ba-
lans tussen levendigheid en leefbaarheid is de laatste jaren 
verstoord, helaas ten nadele van de leefbaarheid. 

Onbalans 
Bewoners kunnen maar niet begrijpen waarom er in Lei-
den geen regels lijken te gelden voor de onttrekking van 
panden aan de oorspronkelijke bestemming. Ze worden 
zonder vergunning gesplitst of samengevoegd en er komen 
kleine kamers in met veel verloop. De huurders blijven 
door hun kortstondige verblijf vrij anoniem en hebben 
meestal geen hechte band met de straat of de buurt. De 
gemeente heeft beloofd om erop toe te zien dat onttrek-
kingsvergunningen volgens de regels worden aangevraagd 
en afgehandeld, maar daar is weinig van te merken. 
Martijn: “ De gemeente heeft ons ooit toegezegd dat na 
het leegkomen van de school aan het Rembrandtpark hier-
achter het schoolplein bij het openbaar groen zou worden 
getrokken. Maar ondanks die belofte heeft de gemeente 
samen met het gebouw ook het schoolplein aan een Rot-
terdamse projectontwikkelaar verkocht. Hij verbouwde 
het pand tot kamers voor 45 studenten en het schoolplein 
wordt nu gebruikt als parkeerplaats. Zeker met de huidi-
ge ontwikkeling van het Singelpark is dit doodzonde en 
echt een gemiste kans. Wat had je hier beter kunnen on-
derbrengen dan zo’n mooi moestuin hotel-restaurant als 
Villa Augustus in Dordrecht? Als straks het leegkomende 
pand van de moskee een andere bestemming krijgt, dan 
zou het mooi zijn als de gemeente erop zou toezien dat 
daar geen kamers in komen, maar bijvoorbeeld gezinsap-
partementen, zoals aan de Groenhazengracht. Je verwacht 
van het gemeentebestuur dat het zich zorgen maakt over 
de scheefgroei op de vrije woningmarkt. Maar hier lijkt al-
les ongehinderd te kunnen. Jongeren in de stad houden die 
levend, maar de balans is eruit. Voor de winkels is dat ook 
niet goed, je houdt op den duur alleen supermarkten en 
afhaalhoreca over.”

Leefbaarheid
In twee jaar is het aantal bewoners van onze wijk jonger 
dan 27 jaar van 44 naar 46 % gestegen. Dat aantal zal nog 
toenemen, want de universiteit wil verder groeien. De 
druk op de huizenmarkt wordt dus nog groter. Jan: “In de 
landelijke pers kun je lezen dat stadsbesturen maatregelen 
treffen om het evenwicht in de bewoning van hun steden 
te behouden. Ze hanteren groepsquota, of stellen paal en 
perk aan de onttrekking van huizen aan de reguliere wo-
ningmarkt. Als het zo doorgaat worden de gezinnen uit de 
binnenstad verdrongen. Dan gaat het hier net als in Am-
sterdam. Daar kan de gemeente toch niet op uit zijn, het 
staat in ieder geval haaks op de participatiegedachte die ze 
zeggen aan te hangen. Als gezinnen uit de stad vertrekken 
dan ontbreekt al gauw de samenhang. De gewoonte om 
je aan je buren voor te stellen als je in een straat komt wo-
nen bestaat helaas niet meer. Er zijn mooie initiatieven om 
de stad leefbaar te houden, zoals de bijentuin hierachter 
en het Singelpark, maar hoe ga je zoiets aanpakken als het 
verband tussen bewoners ontbreekt? Ook Leiden zou paal 
en perk moeten stellen aan het aantal beleggingspanden en 
meer gezinswoningen moeten bouwen, of appartementen 
voor alleenstaanden en ouderen.” 
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Maatregelen
Ook elders in de binnenstad loopt de druk op. Transvaal 
begint al aardig op een campus te lijken, net als delen van 
andere wijken. Verschillende politieke partijen, met name 
de PvdA, SP, en Christen Unie willen dat er maatregelen 
worden genomen om de wildgroei in te dammen. Steden 
als Enschede worden als lichtend voorbeeld genoemd. 
Daar gelden quota en mag niet meer dan een klein deel 
van de huizen in kamers opgedeeld worden. Ons stads-
bestuur ziet de problemen wel, maar komt met zoethou-
ders. Er is meer controle op brandveiligheid beloofd en elk 
opgedeeld huis moet iemand hebben die je kan bellen bij 
geluidsoverlast. Ook is de prijs van de onttrekkingsvergun-
ning volgens het Leidsch Dagblad opgetrokken van 208 
naar 800 euro. Welke belegger of vastgoedontwikkelaar 
ligt daar nou van wakker? •

STADSONTWIKKELING 

GARENMARKTPLEIN
Door Huub Frencken

Stadsplein Garenmarkt
Een evenementenplein waarop geparkeerd mag worden?
Als het aan wethouder Paul Laudy ligt komen er toch 
parkeerplaatsen op het plein aan de Garenmarkt. Zijn 
opdracht aan de ambtenaren om 21 parkeerplaatsen op 
het plein terug te brengen, druist in tegen de geest van 
de motie die unaniem door de gemeenteraad is aangeno-
men. Deze opdracht levert dan ook geen bijdrage aan de 
kwaliteit van de openbare ruimte, hoe zeer de ambtelijke 
ontwerpers ook hun best doen om er een mooi plein van 
te maken.

Zo ligt het plein er vooralsnog bij als de garage klaar is, tekening Studio 
VVKH (Ronald Knappers’ 

Voorkeursmodel 
De planvorming vordert gestaag. In de onlangs gehouden 
bijeenkomst van de werkgroep is een voorkeursmodel ge-
presenteerd, gebaseerd op het door de bewonersgroep eer-

der ontwikkelde ‘Groen stadsplein’. Het model houdt reke-
ning met de historische structuur van het bouwblok en het 
feit dat er bewoners aan het plein wonen. Het zal een plein 
van ‘gevel tot gevel’ worden. Dat wil zeggen dat de (his-
torische) Garenmarkt en het Kort Levendaal er indirect 
deel van zullen uitmaken, met een soort ‘voortuin’ achter 
bomen. Dat het korte deel van de Raamgracht rechtstreeks 
aan het plein zal liggen, met ruimte voor laden lossen en 
voor terrassen. Dat Hoogvliet zo veel mogelijk aan het 
zicht wordt ontrokken door een bomenrij op de midden-
berm van de Korevaarstraat. En dat voor de synagoge een 
fraai pleintje met een forse boom zal verschijnen. 
Het plein zal een groene uitstraling krijgen, met grote en 
kleine, soms glooiende groene vlakken, die tegen een sto-
tje  kunnen zoals op de Lammermarkt. Er komt ook ruim-
te voor spelen en seizoensplanten. Het plein en de Pieters-
wijk zullen worden ontsloten via een eenrichtingscircuit 
langs het Kort Levendaal, ‘t Kruitschip en de Raamgracht. 
Het circuit wordt zo ingericht als ‘rijlopers’, dat doorgaand 
verkeer wordt geweerd. Op het plein blijft de uitvoering 
van het 3-Oktober minikoraal mogelijk. 

Vragen 
In de werkgroep was waardering voor het model, maar er 
resteren nog de nodige vragen: 
• Hoe groen zal de uitstraling van het plein zijn als er 

toch auto’s op geparkeerd staan? Op een plantekening 
is dat nog te verdoezelen, maar in de praktijk zullen 
zij een lelijke smet op de kwaliteit van de openbare 
ruimte zijn. 

• Wordt het een evenementenplein of een plein dat 
kwaliteit zal toevoegen aan de buurt en aan de entree 
van stad? Op de gemeentelijke website staat te lezen 
dat het een “aantrekkelijk plein wordt waar evenemen-
ten kunnen plaatsvinden.” Maar waarop zal de nadruk 
komen te liggen? Welke grenzen zullen vanuit de in-
richting van het plein worden gesteld? Mede daarom 
is afgesproken dat de geluidseffecten van het plein na-
der zullen worden onderzocht. Welke keuzes zullen in 
de nieuwe evenementennota worden gemaakt?

• Zullen de buurtbewoners hun auto tegen het vergun-
ninghouderstarief in de parkeergarage kwijt kunnen? 
Een binnenkort te starten onderzoek zal daarover vol-
doende duidelijkheid bieden, zodat de bewoners vóór 
het finale besluit over het plein weten waar ze aan toe 
zijn. 

• Hoe gaan het plein en de garage heten? De naam 
‘Garenmarkt’ is weliswaar ingeburgerd, maar is ver-
warrend. De brede straat tussen de Hoefstraat en de 
Steenschuur heet ook  Garenmarkt. Vanuit de be-
wonerswerkgroep is gepleit voor ‘Thorbeckeplein’, 
‘Raamplein’ of ‘Oosterlingplaats’. 

• En tot slot: welke kunstwerk zou passen op dit plein? 
Moge de historie van dit deel van de binnenstad bij de 
keuze onze inspiratiebron zijn. •
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BERICHTEN 
Jan Demper (JD), Adri Klaassen (AK), Aart Martin de 
Jong (AMdJ), Marjolijn Pouw (MP)

Pieterswijk
Breestraat Blok Breestraat – Mosterdsteeg – Bo-
termarkt – Choorlammersteeg  | Het bouwplan is op 
15 december gepubliceerd. Buurtbewoners maakten in hun 
zienswijzen bezwaar tegen de in – en uitgang van de geplande 
fietsenstalling in de Mosterdsteeg, schuin tegenover hun eigen 
in- en uitgang, en de extra bouwlaag op het dak. De steeg is te 
nauw voor de geplande in- en uitgang vlak tegenover die van hun 
eigen appartementen en de extra bouwlaag tast hun privacy aan. 
Deze krijgt ramen aan de kant van de Mosterdsteeg, van waaruit 
je in hun kamers kunt kijken. Hij neemt bovendien licht weg 
aan de toch al zo donkere kant. De ingrijpende verbouwing tast 
daarnaast de monumenten in het blok en het beschermde stads-
gezicht aan. De bewoners hebben bij de architect en de project-
ontwikkelaar aangedrongen op een gesprek, maar daar is het nog 
niet van gekomen. Zie voor meer informatie het stukje over de 
kwestie in deze krant. (MP)
Breestraat overlast | Bussen rijden in de Breestraat nog steeds 
te hard en proberen fietsers in te halen, wat tot levensgevaarlijke 
toestanden leidt. Klagen bij Arriva en de gemeente helpt. Daar-
naast kreeg de wijkvereniging klachten over op straat braken en 
wildplassen door Corpsleden, heren en dames. Ze ruimen uiter-
aard hun viezigheid niet op, net zo min als hun overal uitgespuw-
de peuken. Klachten kunt indienen bij het bestuur van Minerva 
en Martin Oppelaar, de Buitengewoon Opsporingsambtenaar 
van onze wijk: 14071 of  m.oppelaar@leiden.nl . (MP)   

Rommel en peuken voor een studentenhuis, foto Clariet Boeye

Ketelboetersteeg - Langebrug bomen | Na enkele jaren 
wachten zijn bij het DUWO-complex op de Langebrug dan ein-
delijk twee nieuwe bomen geplant. Het gaat om amberbomen, 
die de vanwege de bouw van de studentenappartementen gekap-
te kastanjebomen vervangen. Helaas zijn het maar kleine boom-
pjes, maar wie weet groeien ze hard. Dat de bomen zo klein zijn 
komt volgens de gemeente door de beperkte ruimte. Een grote 
wortelkluit zou er niet passen vanwege de kabels en leidingen. 
Hoe moet dat dan als de bomen groter worden? (AK)

Pieterskerkhof en Gerecht | Het Filmhuus (Eerbeek), dat de 
Nederlandse locaties organiseert voor Lyrebird, de Engelstalige 
remake van Rudolf van den Bergs bioscoopfilm over meester-
vervalser Han van Meegeren, meldt dat op maandag 23 april op 

het Pieterskerkhof en Gerecht opnamen voor deze film gemaakt 
worden. De decors vergen voorbereiding en er worden nogal 
wat figuranten ingezet, de buurt is dus enige tijd minder toegan-
kelijk. Het Nederlandse deel van de film wordt  geproduceerd 
door NL FILM&TV, verder  zijn het Amerikaanse Imperative 
Entertainment en een Engelse producent erbij betrokken. Met 
vragen kunt u terecht bij Ralf Wentink: 06 36 26 46 37 of   ralf@
hetfilmhuus.nl.

Academiewijk
Doelencomplex | Afgelopen jaar heeft de politiek besloten 
dat het Doelencomplex moet wijken voor de nieuwe Humani-
ties Campus. Tijdens het klankbordoverleg werd duidelijk dat 
wonen op de campus wordt geïntegreerd, maar hoe is nog niet 
duidelijk. Bewoners zullen in de toekomst moeten verhuizen. Ze 
hebben intussen een website opgezet over het besluit tot sloop 
van hun huizen:  www.doelencomplex.nl/2018/03/08/besluit-
vorming-doelencomplex/  (AMdJ)

Rembrandtbrug in nieuwe kleuren | De gemeente beloof-
de na alle commotie over de donkere kleur de brug op te verven 
in de lichte kleur RAL 1014, die beter bij de omgeving past. De 
door de JOVD in samenspraak met de Vrienden van de Rem-
brandtbrug georganiseerde protestbijeenkomst tegen de donke-
re taankleur ging toch door. Deze werd benut om de gemeente 
ervan te doordringen dat men  beter naar bewoners moet luis-
teren als het om hun omgeving gaat. Bewoners vroegen ook om 
een proefvlak in de voorgestelde lichte taankleur. Met de wet-
houder is afgesproken om naderhand de gang van zaken door te 
lichten. Dat is gebeurd, met een resultaat waarover de bewoners 
zich tevreden tonen. Intussen heeft Leiden Marathon de Rem-
brandtbrug als karakteristiek Leids bouwwerk op de medaille 
voor dit jaar gezet. In lichte kleuren, dat wel. (MP) 

Rembrandtstraat - verkamering | Verkamering is een toe-
nemend probleem in de binnenstad. Ook de betrekkelijk korte 
Rembrandtstraat lijdt eronder. Een jaar of wat geleden was de 
bevolking nog een evenwichtig mengsel van gezinnen en studen-
ten, maar dat verandert in rap tempo. Vrijkomende woningen en 
panden worden door beleggers opgekocht en tot kamers omge-
bouwd. Bewoners bepleiten maatregelen om de wildgroei in te 
dammen en noemen steden waar dat al gebeurt. B&W erkennen 
de problemen, maar komen tot nu toe met zoethouders. (MP) 
Sterrewacht - Singelpark | Twee werkgroepen buigen zich over 
de inrichting van het Singelpark bij de Sterrewacht. Het betreft 
de groenvoorziening (bomen, heesters, planten), inrichting en 
speeltoestellen. In de loop van het jaar moet de inrichting ge-
realiseerd worden. Op papier ziet het er aantrekkelijk uit. Waar 
blijven de plannen voor de Jan van Houtkade? ( JD)

Levendaal – West
Garenmarktplein - herinrichting | Als het aan wethouder 
Laudy ligt komen er toch parkeerplaatsen bovenop de onder-
grondse parkeergarage op de Garenmarkt. Hij gaf zijn ambte-
naren opdracht om 21 parkeerplaatsen op het plein terug te 
brengen en twee uitstapplaatsen voor touringcars. Dat draagt 
niet bij aan de groene uitstraling van het plein en druist in tegen 
de motie die unaniem door de gemeenteraad is aangenomen. De 
ontwerpsessies van buurt en gemeente gaan echter door. Er is 
een voorkeursmodel gepresenteerd, gebaseerd op het door de 
bewonersgroep eerder ontwikkelde ‘Groen stadsplein’, waarin 
rekening is gehouden met de historische structuur van het oor-
spronkelijke bouwblok en het feit dat er nog mensen aan wonen. 
(MP)   
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Jacobsgracht | Bewoners van de Jacobsgracht willen deze ver-
binden met het Singelpark via een groene doorloop langs het 
vroegere Museum van Natuurlijke Historie in de Raamsteeg. De 
poort naast de oude portierswoning van het museum zou dan 
weer open moeten. Ook willen ze de (gedempte) gracht groener 
maken. Ze betrokken de gemeente bij hun plan, intussen zijn ze 
met de beplanting van boomspiegels begonnen. (MP) 

Jan van Hout - Centrumroute tracé 1 | De aannemer is 
begonnen met de afronding van het werk bij de entree van het 
Plantsoen, het planten van bomen en de vulling van de groen-
vlakken op de Lammenschans. Het werk zou eind maart of begin 
april klaar moeten zijn. De middenstip op het kruispunt bij de 
Jan van Houtkade wordt na de oplevering van de ondergrondse 
parkeergarage op de Garenmarkt opgehoogd, als er geen bouw-
verkeer meer over de Korevaarstraat hoeft. (informatie: www.
leiden.nl/contact). 
Naar de middenstip en het hele kruispunt zou nog eens goed 
gekeken moeten worden. Deze stip—opgevuld of niet—nodigt 
niet uit tot behoorlijk rijgedrag. Bussen en vrachtauto’s snijden 
de bocht af. De Jan van Houtkade begint steeds meer alternatie-
ve route te worden voor verkeer dat de Churchilllaan mijdt. Ook 
gaat er veel te veel zwaar vrachtverkeer overheen. En waar blijft 
de invulling van het Singelpark? (MP) 
Steenschuur 16 / Kort Levendaal 2 - hostelplan | De 
wijkvereniging maakte en een aantal buurtbewoners maakten 
bezwaar tegen de komst van een hostel met 92 stapelbedden aan 
het Steenschuur / Kort Levendaal. Volgens de wijkvereniging is 
het nieuwe bestemmingsplan voor het Leidse centrum nog maar 
net vastgesteld, of de gemeente wil er alweer van afwijken. Er 
komt meer en meer horeca in de wijk en deze is zo langzamer-
hand wel vol. De gemeente zou er beter aan doen de panden hun 
oorspronkelijke bestemming van woonhuis te laten houden en 
ze tot mooie appartementen te laten verbouwen. Zie Fred van 
der Loo en Jan Demper in deze krant: ‘Leiden hosteldebotel’. 
( JD) 

Van der Werfpark - renovatie | Eens in de 25 jaar worden 
de Leidse parken opgeknapt. Zo blijven ze in goede conditie en 
worden ze afgestemd op de veranderende behoefte van gebrui-
kers. Vorig jaar inventariseerde de gemeente de wensen voor het 
Van der Werfpark. Er is een voorlopig ontwerp voor vernieuwing 
gemaakt en de gemeente was van plan om het werk voor de zo-
mer van 2018 uit te voeren. Het project heeft echter vertraging 
opgelopen door gebrek aan interne capaciteit en financiën. De 
gemeente zoekt naar een oplossing en streeft ernaar om de reno-
vatie eind 2018 of begin 2019 te doen. Ons is verzekerd dat er in 
2018 geen grote evenementen in het park zullen gebeuren. (AK) 

Algemene Ledenvergadering, dinsdag 24 april in 
de Faculty Club, Rapenburg 73, 19.00 uur

Buurtkaderoverleg
We hebben de volgende punten aan de orde gesteld. Fietsers en 
brommers die door stegen razen waar dat niet mag, inhalende en 
hard rijdende bussen in de Breestraat, de veel te zware vrachtau-
to’s die erdoor heen rijden (wie verleent toch al die ontheffingen 
en op grond waarvan, wie controleert dat?) en het vele sluipver-
keer. De politie gaf aan dat de gestage groei van het aantal evene-
menten, het feit dat ze alsmaar groter en drukker worden en de 
huidige veiligheidseisen een grotere capaciteit vereisen dan op 
hoogtijdagen beschikbaar is. Dat baart de politie grote zorgen. 
(AK)

Gezamenlijke wijkverenigingen binnenstad - Manifest 
Wonen en Leven | De buurt- en wijkverenigingen van de bin-
nenstad hebben onlangs in hun Manifest Wonen en Leven een 
oproep aan de politieke partijen gedaan om het woonklimaat 
en de leefbaarheid in hun wijken te verbeteren. Met het oog op 
de problemen en hun gemeenschappelijke belangen spraken ze 
af om in het vervolg gezamenlijk op te trekken. Zo namen ze 
samen deel aan het in februari gehouden overleg met de burge-
meester. Het is de bedoeling om dit overleg te institutionaliseren 
en er, als het dossier dat vergt,  een of meer wethouders bij te 
betrekken. DE tekst van het manifest is te vinden op de website. 
Zie ook het artikel van Jan Pieters in deze krant. (AK)

Groen | De Bomenbond Leiden organiseerde met een aantal 
politieke partijen (D’66, PvdA, GL, CU, PvdD) en de wijk-
verenigingen een bijeenkomst over de opzet van een Groene 
Kaart voor de stad. Wij hielden een pleidooi voor meer groene 
rustpunten in onze wijk om de sociale cohesie te vergroten. Als 
voorbeeld hoe goed dat kan werken hebben we het Hannes van 
Leeuwenpleintje genoemd en natuurlijk het Van der Werfpark. 
Dat wordt intensief gebruikt en moet geen evenementenpark 
worden. Meer bomen en geveltuinen zijn ook welkom, laat de 
gemeente initiatieven steunen. (AK)  

Verkeer – sluipverkeer | Met wethouder Strijk is het toene-
mende sluipverkeer in de wijk besproken. Ook B&W wil dat 
tegengaan. Vanwege de ingediende bezwaren tegen het ontwerp 
verkeersbesluit om de rijrichting op de Langebrug om te draaien 
zou afgelopen najaar een nulmeting op het Rapenburg en een ef-
fectmeting in verband met de afsluiting van de Garenmarkt wor-
den uitgevoerd. Helaas is dat tot op heden nog niet gebeurd. Wel 
liggen er sinds kort telslangen op de Langebrug. De wethouder 
verwacht dat het nieuwe college, naar aanleiding van eerder on-
derzoek en de nog te houden tellingen met concrete voorstellen 
zal komen om de verkeerssituatie in de wijk te verbeteren. (AK)

Vrachtverkeer – schade aan panden | Dat er jarenlang niet 
is opgetreden tegen zwaar vrachtverkeer en sluiproutes over de 
singels en door de binnenstad maakt dat panden aan doorgaan-
de wegen steeds meer scheuren vertonen. Dat was goed te zien 
bij de rondleiding in het Zurloh gebouw aan de  Breestraat. Als 
veroorzaker werd het veel te zware verkeer over de Breestraat en 
Botermarkt. genoemd. (AK)

Breestraatverkeer - digitale kentekenregistratie | In de 
Breestraat wordt mogelijk een proef gedaan met digitale kente-
kenregistratie door middel van camera’s. Automobilisten trekken 
zich weinig aan van de venstertijden en de maximumsnelheid. 
De kentekenregistratie kan ertoe leiden dat met name de Pieters-
wijk extra sluipverkeer te verwerken krijgt. De wijkvereniging is 
hierover in gesprek met de gemeente. Wie weet welke creatieve 
ideeën daaruit voortkomen. (AK)
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WIJKVERENIGING PAL
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. Het bestuur 
verantwoordt zich jaarlijks in de ledenvergadering van april. 
Jaarverslag, statuten en reglementen zijn te vinden op 
www.pieterswijk.nl

Adres en gegevens: Vereniging voor Pieters- en Academiewijk 
en Levendaal-West (PAL) 
KvK Rijnland: 40445179
@-mail:  info@pieterswijk.nl 

WWW.PIETERSWIJK.NL
Bestuur 
• Adri Klaasen & Aart Martin de Jong duo voorzitters
• Pim Jong penningmeester
• Jan Demper bestuurslid ~ distributie Hart van de Stad-

krant

Hart van de Stadkrant
De Hart van de Stadkrant is een uitgave van de Wijkvereniging 
PAL. De krant verschijnt drie maal per jaar in een oplage van 
3000. Hij wordt in de wijk huis aan huis bezorgd en verspreid 
onder de leden van de gemeenteraad. Hij igt ter inzage op het 
Stadhuis, de Openbare Leeszaal en verschillende cafés in de 
wijk. Kopij graag opsturen naar info@pieterswijk.nl . 

Redactie 
Marjolijn Pouw (eindredactie)
Charlotte Boschma
Carla van der Poel

Vaste Medewerkers 
José Plevier 
Sarah Hart (foto’s) 

Tekstcorrectie | Els Olden 
Opmaak | Sanne Dresmé 
Website, nieuwsbrief | Hans Tebra
Drukwerk | Drukkerij van der Linden, Vliet 4a – 6 Leiden

Bezorging | Organisatie: Jan Demper. Bezorging: Rita Blan-
kenberg, Sarah Hart, Aart Martin de Jong, Adri Klaassen, Jan 
Pieters, José Plevier, Marjolijn Pouw, Marcel Schikhof ern Eve-
lyne van Lottum, Henk van der Wal

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE
Artikelen en gesprekken | Jacques van Alphen, Claudia Blan-
kenstijn, Charlotte Boschma, Wilbert en Louise Devilé, Jan 
Demper, Jan Dul, Huub Frencken, Annemieke Heuft, Karin 
Kornelius, Fred van der Loo, Dick Maagdelijn, Jacqueline 
Mos, Jan Pieters, José Plevier, Carla van der Poel, Pieter Poel-

man, Marjolijn Pouw, Evelyn de Regt, Simone Robbers, Kees 
van der Steege, Menno Schilthuizen, Norman Vervat, Roland 
van Vliet, Martijn Wegman, Roeland van Wely, Sjoerd Yntema

Berichten | Jan Demper, Aart Martin de Jong, Adri Klaassen, 
Marjolijn Pouw 

Foto’s en illustraties | Jacques van Alphen, Clariet Boeye, Mar-
ta Klement, Wilbert Devilé, ELO, Sarah Hart, Internet, Anne-
miek Mackaaij, Jacqueline Mos, Carla van der Poel, Vrienden 
van de Rembrandtbrug, Studio VVKH (Ronald Knappers), 
Kees Versteeg, Sjoerd Yntema, Roland van Vliet

Sponsors | M.L.C. de Geus, Gemeente Leiden, Drukkerij van 
der Linden, VvE Kruitschip

De Hart van de Stadkrant is een uitgave van de wijk-
vereniging PAL Leiden. Hij wordt gemaakt en be-
zorgd door vrijwilligers 

Lid worden van de wijkvereniging of de krant sponsoren? Dat 
gaat heel gemakkelijk
• Door €6,- per éénpersoonshuishouden of €7,50 voor een 

huishouden van meer personen over te maken op IBAN 
bankrekening NL47INGB0003664416 van wijkvereni-
ging PAL, o.v.v. lidmaatschap [of donateur]. Hogere be-
dragen zijn uiteraard van harte welkom!

• Bovendien vragen wij nieuwe leden ons een mail te sturen 
naar info@pieterswijk.nl met uw naam en adres. 

Zeer bedankt!

Belangrijke telefoonnummers 
Wijkagent: Dennis Perdok: 0900-8844    
Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA): Martin Oppe-
laar: 14071 of m.oppelaar@leiden.nl 
Gemeentelijke Diensten 14071

OPROEP
Wijkvereniging PAL Leiden voor en door bewoners

Wijkvereniging PAL Leiden zet zich met steun van vrijwilli-
gers in voor de belangen van bewoners. We zijn blij met alle 
hulp, maar met het oog op de ontwikkelingen is er de komende 
tijd extra inzet nodig. We vragen u dan ook om mee te doen 
aan een van onze werkgroepen of het bestuur. Ons steunen 
door lid te worden van PAL is overigens ook mooi. 
• Werkgroep communicatie | Deze werkt aan verbetering 

van de communicatie tussen PAL en  bewoners via face-
book, de website en de Hart van de Stadkrant. 

• Werkgroep activiteiten / bewonerscohesie | Bewoners 
willen graag een grotere samenhang in de wijk of hun 
buurt. De werkgroep kan helpen met de organisatie 
van activiteiten die de samenhang bevorderen.  

• Projectgroep Van der Werfpark | Dit park gaat binnen-
kort op de schop en wotdt opnieuw ingericht. De pro-
jectgroep wordt daarbij betrokken.  

• Bestuur | Er zijn drie vacatures in het bestuur, de taak-
verdeling is in onderling overleg. 

Meedoen? Mail voor meer informatie: info@pieterswijk.nl.


