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Ten Geleide 
 
Op 27 april overleed onze erevoorzitter, de heer Jacques van Cruijsen, op de leeftijd van 78 jaar. Jacques van 
Cruijsen heeft aan de basis gestaan van onze wijkvereniging. Hij heeft deze met zijn vriend Joop Gerritsen, ons 
andere erelid, en een aantal andere wijkbewoners op 14 augustus 1989 opgericht, en was samen met Joop de 
drijvende kracht erachter in de beginjaren. Hij heeft de vereniging altijd een warm hart  toegedragen en woonde 
vrijwel altijd onze jaarlijkse algemene ledenvergaderingen bij, tot hij ziek werd vorig jaar.  Afra Wamsteker 
Meijer, die Jacques van Cruijsen indertijd als voorzitter van de vereniging is opgevolgd, heeft hem bij de 
crematieplechtigheid namens ons herdacht en een dankwoord uitgesproken. Wij wensen Joop Gerritsen veel 
sterkte toe bij het verwerken van het verlies van zijn vriend.  
 
Een geboeid gezelschap luisterde op 24 april na afloop van de algemene ledenvergadering naar de interessante 
presentatie van mevrouw Ponsen over de oorzaken en gevolgen van de kruitramp in 1807. Het verslag van de 
ledenvergadering zelf kunt u nalezen in dit nummer van de Hart van de Stadkrant.     
Ook de nieuwe editie van de Hart van de Stadkrant bevat weer enige interviews met wijkbewoners. Clariet Boeye 
sprak met beeldend kunstenaar Bunny Soeters die op de Doelengracht woont en haar atelier aan de Haagweg 
heeft, Marjolijn Pouw sprak met beeldend kunstenaar Frank Borst die tot voor kort zijn atelier had in het 
gebouw van de voormalige Meisjes HBS op de hoek van de Garenmarkt en de Raamsteeg. Peter van Swieten van 
het architectenbureau Van Swieten Architects aan de Jacobsgracht reageert op ideeën die in de vorige editie van 
de Hart van de Stadkrant naar voren kwamen in de verschillende stukken over de inrichting van de stad. Van 
Swieten heeft veel ervaring met grote en kleinere  bouwprojecten in Leiden en omgeving. Hij heeft net als Piet 
van Veen en Joep Creyghton een interessante kijkt op de ontwikkelingen in de binnenstad.  
 
Tenslotte nog het volgende. Vorig jaar heeft de wijkvereniging haar zesde lustrum gevierd met een feest voor alle 
leden op de binnenplaats van Ars aan de Pieterskerkgracht 9A. Op veler verzoek herhalen we dit festijn, zij het in 
een soberder vorm op zaterdag 23 juni, van vier tot zeven uur. Er is muziek, te eten en te drinken al is het niet 
zo uitgebreid als bij het lustrum. Het bestuur nodigt u allen van harte uit. Alles wat u hoeft te doen is u 
aanmelden bij de penningmeester en een geringe bijdrage betalen in de kosten. De bon waarmee u dat kunt doen 
vindt u achterin deze editie. Als u nog geen lid bent, is dit wellicht een goed moment om het te worden. Hopelijk 
zijn de weergoden ons goed gezind en is het net zulk mooi weer als vorig jaar.  
 
Ik hoop u allen op 23 juni te zien. 
Leo le Duc, Voorzitter 
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Algemeen 
 
Verslag van de Ledenvergadering in 2007 
Datum: 24 april  
Plaats:  Ars Aemula Nauturae, Pieters-

kerkgracht 9a  
Tijd:   20.00 tot 21.00 uur 
 
Agenda 

1. Opening 
2. Vaststelling van de agenda 
3. Verslag Ledenvergadering 2006  
4. Jaarverslag 2006  
5. Bestuursaangelegenheden   
6. Rondvraag 
7. Sluiting 

 
1. Opening 

De voorzitter verwelkomt de aanwezige leden en 
mevrouw A. Ponsen, die ons na afloop van de 
vergadering virtueel langs de plaatsen zal leiden 
van de Kruitramp die in 1807 een groot deel van 
onze wijk heeft vernield. De beide ereleden van 
de vereniging, de heren J. van Cruijsen en J. Ger-
ritsen zijn helaas verhinderd. De heer T. van 
Noort van de stichting Kunst in de wijk is even-
eens verhinderd. Ook de heer H. Feuth, die na-
mens het bestuur de belangen van de Garenmarkt 
behartigt heeft zich afgemeld. De voorzitter 
brengt voorts de heer J. van Leeuwen in herinner-
ring, wiens dood zeer wordt betreurd. 
 
Het bestuur heeft het plan om op 23 juni op de 
binnenplaats van Ars een ledenbijeenkomst te 
organiseren zoals bij het lustrum in 2006. De uit-
nodiging wordt opgenomen in de juni editie van 
de Hart van de Stadkrant. De voorzitter nodigt de 
aanwezigen van harte uit voor de bijeenkomst en 
vraagt ze de datum alvast in hun agenda te zetten. 
 

2. Vaststelling van de agenda 
De agenda wordt gewijzigd. Als eerste worden de 
bestuursaangelegenheden behandeld, daarna de 
overige punten. De agenda wordt met deze wijzi-
ging vastgesteld. 
 

3. Bestuursaangelegenheden 
Krachtens het rooster van aftreden had L. van 
Paddenburgh, de penningmeester, in de  vergade-
ring van april 2006 voor een periode van drie jaar 
moeten worden  herbenoemd of door een tegen-
kandidaat opgevolgd. Door een onjuiste interpre-

tatie van de statuten is dat niet gebeurd. Het be-
stuur vraagt of er tegenkandidaten zijn en stelt 
voor de heer Van Paddenburg alsnog voor de 
termijn van twee jaar—het eerste jaar van zijn 
herbenoeming is reeds verstreken—te herbenoe-
men. De leden vergadering besluit daartoe bij 
acclamatie.  
Voor de bestuursleden L. Blankenberg, A. de 
Gruyl en M. Pouw geldt dat zij in 2007 eveneens 
door de ledenvergadering voor een periode van 
drie jaar moeten worden herbenoemd dan wel 
door tegenkandidaten opgevolgd. Er melden zich 
geen tegenkandidaten. Ook zij worden bij accla-
matie door de ledenvergadering herbenoemd. De 
voorzitter roept leden die deel willen uitmaken 
van het bestuur op zich te melden. Het rooster 
van aftreden zal in de komende Hart van de 
Stadkrant worden geplaatst, zodat men kan zien 
wanneer er vacatures zijn. Tussentijdse vacatures 
doen zich soms ook voor.   
  

4. Verslag van de ledenvergadering in 
2006 

Tekst  
Punt 4, Jaarverslag 2005 Financieel. De tekst 
van regel 4 wordt aldus gewijzigd: “De kascom-
missie heeft de jaarrekening in orde bevonden. 
De ledenvergadering keurt op advies van de 
commissie het financiële jaarverslag goed en dé-
chargeert de penningmeester met dank voor zijn 
bemoeienis”. Het verslag wordt met deze  wijzi-
ging vastgesteld.  
Naar aanleiding van  
Punt 6 Rondvraag  
Website: Website: Het afgelopen jaar kon de 
website door omstandigheden niet goed worden 
bijgehouden. Er is nog geen nieuwe, vaste web-
master gevonden. De website is thans  buiten 
werking.  
Rembrandtzuilen: de verdwijning van de zuilen 
is niet opgehelderd. 
Parkeergelegenheid: De wijkvereniging Pancras 
West heeft het bestuur laten weten dat de af-
spraak die deze wijkvereniging met de gemeente 
heeft gemaakt over vervangende parkeerruimte in 
een van de parkeergarages in de binnenstad deels 
ook voor onze wijk geldt. Vergunninghouders 
kunnen onder bepaalde voorwaarden hun ver-
gunning inruilen voor een parkeerpas in een van 
deze garages als er parkeerplaatsen in de binnen-
stad vervallen. Dat zou uitkomst kunnen bieden 
bij het gesteggel rond de op te heffen parkeer-
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plaats voor het hofje De gekroonde liefdepoort 
aan de Langebrug. De gemeente heeft de ophef-
fing toegezegd, maar deze is nog steeds geen feit. 
Noordeinde: Onlangs heeft de politie in het 
buurtkaderoverleg aangegeven dat parkeren van 
fietsen op stoepen waar dit gevaarlijk is wordt 
verboden. Dat zou soelaas kunnen geven op het 
Noordeinde en de Steenschuur. 
Café Zoop: Voor dit gesloten café is geen nieuw 
in de plaats gekomen.  
 

 
 

5. Jaarverslag 2006 
       Inhoudelijk  
De ledenvergadering keurt het jaarverslag naar de 
letter en inhoudelijk goed. 
Financieel  
Het boekjaar 2006 geeft wederom een positief 
saldo te zien. De kascommissie, van wie de heer 
Breedveld aanwezig is, heeft de boeken gecontro-
leerd en vastgesteld dat de rekening op de juiste 
wijze is opgemaakt en verantwoording is afgelegd. 
De kascommissie stelt de ledenvergadering voor 
om de penningmeester met dank voor zijn be-
moeienis te déchargeren. De vergadering besluit 
daartoe.  
Naar aanleiding van 
Aalmarkt 
De nieuwbouw op de Aalmarkt is gestart. In ver-
band daarmee is de Stadsgehoorzaal het komende 
seizoen gesloten. De stadsarcheoloog doet onder-
zoek in de kelder van het oude schoolgebouw en 
dat levert mogelijk een interessant artikel op voor 
een volgende Hart van de Stadkrant. De gemeen-
te lijkt de Klankbordgroep nauwer bij de uitvoe-
ring van de plannen te willen betrekken dan in het 
verleden gebeurde, maar met de belangen van de 
bewoners wordt nog steeds te weinig rekening 
gehouden. De pogingen om de gevel van het ou-
de schoolgebouw te behouden zijn mislukt. De 

nieuwe gevel is in oude stijl, maar er zijn geen 
oude materialen in verwerkt. Deze zijn door de 
verpaupering ongeschikt voor hergebruik. Delen 
ervan zijn door de aannemer bewaard, maar of ze 
elders opnieuw worden gebruikt is onbekend. De 
documentatie over de nieuwe gevel is goed, het 
vergunningsysteem is evenwel moeilijk te door-
gronden. De voormalige woonhuizen van de 
stichting Diogenes, Aalmarkt 5 en 6de Stichting 
Diogenes, die volgens het plan bij de vernieuwde 
Stadsgehoorzaal betrokken zouden worden vallen 
daar volgens het huidige plan buiten.     
 
Bestemmingsplan Binnenstad II:  
Algemeen 
Burgerinitiatieven worden in de Raad in het ver-
volg slechts besproken als verzoeken door ten-
minste 10 personen zijn ondertekend.  
Kaiserstraat De zienswijze die het bestuur de 
Raadscommissie RO heeft voorgelegd omtrent 
een vrij te laten groenstrook langs het te bebou-
wen terrein aan de Witte Singel en Kaiserstraat is 
afgewezen. Wat zich in Leiden wreekt is dat de 
gemeente op het gebied van stedenbouw geen 
visie heeft. Een tekenkamer zoals veel gemeenten 
hebben, ontbreekt. De gemeente schakelt desge-
wenst projectontwikkelaars in die door gebrek 
aan tegenspel vrij spel hebben. 
Van der Werfpark 
De zienswijze die de vereniging de gemeente 
heeft voorgelegd over het Van der Werfpark is 
overgenomen.  
Doelengracht 
De Commissie Omwonenden Doelengracht 
overweegt om het geschil over de bebouwing aan 
de gracht voor te leggen aan de Provinciale Sta-
ten. Het bezwaar wordt mogelijk door de provin-
cie afgewezen, omdat het om een betrekkelijk 
gering belang gaat. De leden raden het bestuur 
aan om een schriftelijke garantie te vragen dat de 
grote, rode beuk op het bouwterrein gespaard 
blijft. Nu de gemeente de taken van de Bomen-
commissie heeft overgedragen aan de Advies-
commissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) is een 
verhoogd risico voor bomen door het ontbreken 
van kennis in de ARK.    
Rapenburg Nieuwsteeggat 
De bebouwing op de plaats van de oude Instru-
mentenmakersschool hoek Rapenburg  Nieuw-
steeg ligt stil sinds de rechtzaak van de stichting 
’s- Gravesande tegen de plannen vanwege de af-
wijkende dakvorm. Er is een uitspraak en er 
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schijnen nieuwe plannen te zijn, maar hoe het 
met de uitvoering staat is onbekend.  
Garenmarktgat 
Over de bebouwing van het gat in de Garenmarkt 
is niets nieuws te melden. De gemeente heeft zich 
voorgenomen binnen vier maanden met een op-
lossing te komen. 
Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan 
De gemeente wil de bewoners nauwer bij plannen 
voor de stad betrekken. Enkele uitverkorenen 
mogen meepraten. Op grond waarvan hen de eer 
te beurt valt is moeilijk te zeggen. Er is weinig 
samenhang tussen verkeer- en vervoer en  par-
keerbeleid. De plaats van het openbaar vervoer, 
die bepalend zou moeten zijn voor de vervolg-
plannen voor de RGL, is mistig.   
Rijn Gouwe Lijn 
De leden zijn niet ongelukkig met de afloop van 
het referendum. Het bestuur heeft een heldere 
lijn aangehouden bij de voorbereiding. Het ge-
rucht gaat dat het projectbureau de aanleg door 
de Breestraat nog niet heeft opgegeven en het 
alternatieve tracé over het spoor duikt als moge-
lijkheid ook weer op, net als de aanleg van een 
fietsroute over Rapenburg en Turfmarkt. Men 
vreest dat de provincie de aanleg zal doordruk-
ken,  omdat hij het gemeentebelang overstijgt. 
Waakzaamheid blijft derhalve geboden. De vere-
niging blijft bij haar standpunt dat de aanleg in 
samenhang moet worden gezien met een grotere 
toegankelijkheid van de stad door verbetering van 
het openbaar vervoer en het autoluw maken van 
de binnenstad. De afspraak om het vervolg met 
de wethouder te bespreken zal het bestuur bin-
nenkort maken.  
Horeca en veiligheid 
De plannen 
De gemeente wil overgaan tot Citymarketing. 
Evenementen moeten passen in de promotie van 
de stad, waarin ook de horeca een rol heeft. Cate-
gorie 3 Evenementen (100 decibel) moeten in de 
binnenstad geweerd worden en culturele evene-
menten hebben de voorkeur. Er komt een inte-
graal veiligheidsplan waarin bepalingen zijn opge-
nomen over de handhaving van de regels. Het 
plan had al in de raad moeten liggen, maar het 
tempo is eruit. Op dit moment heeft het bestuur 
geen signalen van overlast, de gemeente heeft 
evenwel het plan om in tropische nachten horeca 
terrassen de mogelijkheid te geven langer open te 
zijn. De leden zijn daar geen voorstander van. 

Het bestuur zal zijn zienswijze aan de raadscom-
missie voorleggen. 
Café Barrera  
De leden wijzen op de overlast die café Barrera 
op de hoek van Rapenburg en Kloksteeg geeft. 
Dat café overschrijdt met grote regelmaat de 
grenzen. Het lawaai van hun DJ’s is regelmatig 
hoger dan 100 decibel, maar de politie treedt niet 
op. Het bestuur wijst op de horecaklachtenlijn die 
de gemeente heeft ingesteld om prioriteiten te 
kunnen stellen bij de handhaving. Bij overlast 
kunnen bewoners de lijn bellen. Hoe meer klach-
ten, hoe groter de kans dat de politie ingrijpt. De 
politie waarschuwt eerst, bij herhaling volgt een 
gele kaart. Houden de klachten aan dan kan dat 
leiden tot de definitieve intrekking van een ver-
gunning. Het helpt ook om klachten voor te leg-
gen aan de organisatie van de horeca uitbaters in 
de stad en ze te bespreken met de eigenaar van 
Barrera. Het bestuur zal dat doen, maar raadt de 
omwonenden aan om de klachtenlijn te gebrui-
ken. Dat versterkt de argumenten.      
 

 
 

6. Rondvraag 
Hannes van Leeuwenplein 
De speelplaats op het plein is opgeknapt, maar de 
afwerking laat te wensen over. De schommel is 
gevaarlijk en het grind ligt overal. Het bestuur zal 
het bespreken in de Districtsraad. De omwonen-
den vrezen dat de gemeente het plein zal offeren 
aan een projectontwikkelaar die er goedkope 
nieuwbouw zal plaatsen zoals elders in de wijk is 
gebeurd. Ook dat zal in de Districtsraad worden 
besproken. 
Vervuiling 
De stad vervuilt. Niet opgehaalde of openge-
scheurde vuilniszakken slingeren rond,  meeuwen,  
kauwtjes en de wind verspreiden de rommel. 
Veegwagens rijden voornamelijk rond, de vegers 
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zouden het zwerfvuil moeten opvegen, maar dat 
gebeurt zelden. Het bestuur zal ook deze klacht in 
de Districtsraad bespreken. 
Langebrug 
De paaltjes zijn weggehaald maar op sommige 
plaatsen zijn zij voor de veiligheid noodzakelijk. 
Staan zij niet in het herinrichtingsplan Binnenste 
Beter, dan is het evenwel buitengewoon lastig om 
ze terug te laten plaatsen. Ook dat zal het bestuur 
in de Districtsraad nogmaals bespreken.  
 

7. Sluiting 
Meer punten zijn er niet en de voorzitter sluit de 
vergadering, waarna mevrouw Ponsen de leden 
aan de hand van een bewerkte diapresentatie de 
oorzaken belichtte van de kruitramp in 1807 en 
een boeiende rondleiding gaf  door het rampge-
bied na de ontploffing. ◄ 
 

 
Rooster van aftreden bestuur vereni-
ging Pieters- & Academiewijk en Le-
vendaal-West 
 
 
Krachtens artikel 10 van de statuten worden 
bestuursleden door de aanwezige leden van 
de vereniging gekozen voor een periode van 
drie jaar. De verkiezing vindt plaats op de 
eerste algemene ledenvergadering van een 
nieuw verenigingsjaar, in april. Bestuursleden 

zijn een maal voor een gelijke periode her-
kiesbaar. Hieronder het volgens deze bepaling 
opgestelde rooster van aftreden voor het hui-
dige bestuur. ◄ 
 
 
 

 
 
 
Naam 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
L. Blankenberg  B   H   A   
C. Boeye    B   H   A 
L. le Duc   B   H   A  
A. de Gruyl  B   H   A   
L.v. Paddenburgh B   H   A    
M. Pouw  B   H   A   
M. Schikhof   B   H   A  
 
A = Aftreden 
B = Benoemd 
H = Herbenoembaar 
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IN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAM    
 

Rudolf (Jacques) van Cruijsen 
8 november 1929 - 27 april 2007 

 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
Onderscheiden met het Ereteken voor 
Oorlog en Vrede (Ned. Indië) 
Erevoorzitter Vereniging voor de Pie-
ters- en Academiewijk en Levendaal-
West 
 
Onderstaand bij wijze van in memoriam onder-
delen uit de toespraak die ik mede namens de 
wijkvereniging heb gehouden bij de crematie-
plechtigheid vanwege het overlijden van Jacques 
van Cruijsen op 3 mei 2007 op Rhijnhof. 
 
Jacques van Cruijsen, Jacques die eigenlijk Ru-
dolf heette, was een bijzonder mens. Hij leefde 
dicht bij de zaken die hem na aan het hart lagen 
en als dat niet zo was, dan liet hij ze links liggen. 
Toen zijn naam hem te Duits was, koos hij zich 
een andere. Hij was een groot liefhebber van 
antiek en mooie dingen, maar of zijn beroep, 
antiquair, commercieel nu wel zo’n succes was, 
ik kan het me niet voorstellen. Bovendien: als hij 
iets echt mooi vond, hield hij het liever zelf. En 
genoot ervan. 
Jacques was een levensgenieter. Mooi, lekker, 
stijlvol, gezellig, het hoorde allemaal zo heel erg 
bij hem. Als de gelegenheid er maar even naar 
was ging hij gekleed in rok of smoking, ook als 
de broek eigenlijk niet meer dicht kon. Dan zette 

hij er desnoods aan de achterkant de schaar in en 
hield het jasje eroverheen aan. Toen hij moeilij-
ker ging lopen maakte hij van de nood een 
deugd: wandelstok met zilveren knop. 
Zeg niet dat dat maar buitenkant is, voor Jacques 
deed het er waarachtig wel toe hoe hij er uitzag. 
Een beetje ijdelheid was hem niet vreemd en 
enige koketterie ook niet. 
En wat hij de grootste vergissing vond van de 
rooms-katholieke kerk dat was het afschaffen 
van de mis in het Latijn. Het katholicisme oude 
stijl met prachtige gewaden, gregoriaans en wie-
rook paste hem beter. Maar ook met dat al kon 
hij zich niet thuis voelen in een kerk die hem niet 
toestond te zijn zoals hij was, iemand die van 
mannen hield. 
 
Na zijn militaire dienst en een periode kunstaca-
demie ging hij wonen in Amsterdam. Hij kwam 
daar terecht in het roerige leven van de vijftiger 
en vooral zestiger jaren en de emancipatie van de 
homo’s, werd bestuurslid van het COC-
Amsterdam en leerde er zijn eerste vriend, Char-
les, kennen en vervolgens Joop, de man waarop 
hij op slag verliefd werd en die tot zijn dood zijn 
partner is gebleven, zevenendertig jaar lang. 
Toen zij naar Leiden verhuisden raakte Jacques 
al snel betrokken bij de stad en vooral al het ou-
de en mooie ervan. Hij was een groot aantal ja-
ren voorzitter van de wijkvereniging Pieters- en 
Academiewijk en Levendaal West. 
 
Jacques heeft veel gedaan voor Leiden, met twee 
belangrijke thema’s, de gebouwen en de oudere 
mensen. Hij is raadslid geweest voor de VVD,  
lid geweest van de Monumentencommissie, hij 
heeft in het bestuur gezeten van de Vrienden van 
de Pieterskerk, hij was beheerder van het Wa-
genmakersmuseum. Hij was voorzitter van de 
ouderenbond ANBO en van de Stichting Ster-
bus, hij was vertrouwensman en voorzitter van 
de cliëntenraad van De Robijn, zat in de cliën-
tenraden van EWR/NUON, Duinwaterbedrijf, 
Thuiszorg Groot Rijnland en nog zo wat. 
Iemand met zo’n staat van dienst verdient een 
lintje en dat gebeurde dan ook, vier jaar geleden 
werd hij benoemd tot ridder in de Orde van 
Oranje Nassau. Hij vond dat prachtig want hij 
was een enthousiast royalist, die met verve de 
koningin ontving in de Pieterskerk op Koningin-
nedag, waar hij kort tevoren zijn ‘oudjes’ had 
bezworen óf nu te plassen óf het op te houden 
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totdat de koningin weer weg zou zijn. Hij hield 
van stijl, maar hij kon op zijn tijd ook heel prak-
tisch zijn. En heel hulpvaardig, hij bestúúrde niet 
alleen hij trok ook echt op met de ANBO-leden 
en de bewoners van De Robijn en hij gaf ze aan-
dacht, zoals hij dat ook deed met mensen waar 
hij bevriend mee was, even langs om een bloe-
metje te brengen, een glas te drinken en een si-
gaartje te roken.  
 
In de Hart van de Stad krant nummer 56 staat in 
het jaarverslag over 1990 over de ledenvergade-
ring van 12 september 1990: “Na afloop van de 
ledenvergadering vond de afscheidsreceptie van 
de in de vergadering afgetreden voorzitter, de 
heer R.J. van Cruijsen, plaats. Onder het toe-
ziend oog van o.a. de wethouder ... en de ge-
meentesecretaris ... is hem de ‘erepenning’, beho-
rend bij het erevoorzitterschap van de vereniging 
overhandigd.” 
Wie ooit betrokken is geweest bij een wijkvere-
niging, weet dat er over het algemeen vrij veel 
van voorzitter wordt gewisseld en dat er dus 
meestal geen enkele aanleiding is voor een af-
scheidsreceptie en zeker niet voor een erepen-
ning en erevoorzitterschap. De eerlijkheid ge-
biedt te zeggen dat de erepenning in elkaar ge-
knutseld was en dat de statuten geen erevoorzit-
terschap kenden, maar de receptie was wel heel 
echt en het geheel van harte gemeend. Jacques 
had zich zoveel jaren zo ingespannen voor de 
wijkvereniging en zoveel dingen bereikt dat er 
werkelijk reden was voor meer dan het gewone. 
Jacques heeft de wijkvereniging opgezet, vorm-
gegeven en sterk gemaakt. Daarop bouwen wij 
verder, met grote dankbaarheid. 
 
Wij hebben hem laten gaan met de woorden uit 
het Latijnse requiem: In paradisum deducant 
angeli ... aeternam habeas requiem (mogen de 
engelen je geleiden naar het paradijs ... en moge 
eeuwige rust je deel zijn). 
 
Afra Wamsteker-Meijer, voormalig voorzitter 
wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Le-
vendaal-West◄ 
 

 

 
v o o r   i n f o r m a t i e :   w w w . p u z z l e - l e i d e n . n l 

Een interview met Beeldend kunste-
naar Bunny Soeters - Clariet Boeye 
 
Bunny Soeters maakt een bijzonder levendige, 
jeugdige indruk: als ik achter haar aan fiets naar 
De Waterlijn, waar wij ons gesprek zullen voe-
ren, heb ik bijna moeite haar bij te houden: ze 
schiet als een studente dwars door al het verkeer 
het Kort Rapenburg over, terwijl ik, voorzichti-
ger, stil ga staan voordat ik de oversteek waag. 
 
Bunny woont nu al meer dan twintig jaar in het 
poorthuis van het Eva van Hogeveenshofje. Dat 
wekt de indruk dat zij een rustig leven leidt, maar 
niets is minder waar. Voordat zij neerstreek aan 
de Doelengracht zwierf zij van de ene plek naar 
de andere. En al woont ze nu al lang op dezelfde 
plaats, ze leidt ook nu een vol leven. Bunny Soe-
ters is kunstenares. De afgelopen drie jaar was zij 
actief bestuurslid van Ars. Daar stopt ze nu mee 
om meer tijd te kunnen besteden aan haar werk. 
Sinds eind vorig jaar is zij actief betrokken bij de 
commissie omwonenden Doelengracht. Voordat 
zij kwam wonen aan de Doelengracht heeft zij 
op veel verschillende plekken gewoond. 
 
Bunny praat met een Engels accent, geen won-
der: haar moeder was Amerikaanse.  
Bunny’s grootvader was voor Texaco drie jaar 
naar Nederland uitgezonden. Hij vond het hier 
zo plezierig, dat hij met zijn vrouw besloot te 
blijven. Hij nam ontslag en zette in Den Haag 
een bedrijf op: Ford Service. Zij hebben 20 jaar 
in Den Haag gewoond, tot 1937. Toen zijn zij 
teruggekeerd naar de Verenigde Staten.  
 
Bunny’s moeder was inmiddels met een Neder-
lander getrouwd en in 1935 is Bunny geboren. 
Haar officiële naam is Elisabeth Joan. 
In 1939, toen de Duitsers Polen waren binnen-
gevallen, stuurden de grootouders hun dochter 
een telegram dat zij in verband met de oorlogs-
dreiging naar de Verenigde Staten moest komen. 
Zij vertrok nog datzelfde jaar met Bunny op een 
vrachtschip uit Rotterdam naar New York. Bun-
ny’s vader bleef achter in Nederland. Het vracht-
schip werd op de terugweg getorpedeerd.  
 
Bunny’s moeder vond werk in New York en 
Bunny werd na een verblijf bij twee tantes ten-
slotte ondergebracht bij een familie met één 
dochter van dezelfde leeftijd. Bij dat gezin heeft 
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zij tien jaar in huis gezeten. Haar moeder had, 
intussen gescheiden, weer een Hollander ont-
moet, was hertrouwd en ging met hem weer te-
rug naar Nederland.  
In 1949 volgde Bunny haar, inmiddels 14 jaar 
oud. Zij kwam terecht op een meisjes Mulo in 
Den Haag waar voornamelijk ambassadekinde-
ren (onder anderen een Spaans, een Zuid Ameri-
kaans en een Frans meisje) op zaten. Zij herin-
nert zich dat in die tijd bijvoorbeeld koffie en 
tabak alleen op de bon te verkrijgen waren en dat 
er een schaarste was aan papier. Ook waren er 
nauwelijks boeken, maar Bunny had daar op 
school niet minder lol om met de andere meisjes. 
Enigszins beschaamd vertelt zij dat de buiten-
landse meisjes, omdat zij het wat beter hadden, 
een beetje neerkeken op de Nederlandse meisjes; 
ze waren kortom echte bakvissen. Veel heeft zij 
trouwens niet geleerd op deze school, het on-
derwijs was uitgesproken slecht. 
 

 
Bunny Soeters - Aquarel 

 
Toen de man van haar moeder verongelukte, 
ging Bunny met haar moeder terug naar Ameri-
ka. Daar voelde zij zich ineens erg Hollands. Zij 
kreeg heimwee en realiseerde zich dat ze zich in 
Holland veel gelukkiger had gevoeld, zodat zij 
uiteindelijk met haar moeder voorgoed naar Ne-
derland, naar Den Haag, is teruggekeerd, één dag 
voor de watersnoodramp. Ze herinnert zich nog 
heel goed de hulpcentra die voor de slachtoffers 
werden opgericht.  
Ze ging naar de tekenacademie in Den Haag, 
waar ze o.a. van Paul Citroen les had. Hij zou 

later een goede vriend van haar worden. Ze be-
wonderde ook het werk van de schilder Rein 
Draaijer, maar van hem heeft ze nooit les gehad. 
Na anderhalf jaar moest ze van haar moeder naar 
Schoevers; dat was tenminste een praktische 
opleiding voor een meisje, waarmee je werk kon 
vinden. Paul Citroen was verontwaardigd dat 
Bunny stopte met de academie, vertelt ze.  
Enfin, Bunny heeft  zonder zich te verzetten 
zoals het een welopgevoed meisje betaamt, de 
Schoeversopleiding keurig afgemaakt, maar er 
later nooit iets mee gedaan. Je verzette je niet in 
die tijd. Ze trouwde snel na de opleiding en 
kreeg drie kinderen. Ze heeft met haar man en 
kinderen eerst in Noordwijk en later in Wasse-
naar gewoond. Ze werd jong, op haar vijfender-
tigste,  weduwe. Toen Bunny’s schoonzuster 
korte tijd daarna ook overleed, heeft ze een tijd 
met haar zwager en diens drie kinderen in één 
huis gewoond, maar dat bleek uiteindelijk toch 
niet te werken.  Met hulp van de heer Coebergh, 
die tegenover haar in Wassenaar woonde, vond 
ze tenslotte haar huidige huis. Bunny vindt dat ze 
altijd ook een portie geluk heeft gehad in haar 
leven en ze wijst op de gelukslijn in haar hand-
palm. 
Intussen was Bunny na de dood van haar man al 
gaan werken toen ze nog in Wassenaar woonde, 
maar niet als secretaresse, met haar Schoeversdi-
ploma. Ze kwam voor halve dagen terecht in de 
gezinsverzorging. ’s Middags had ze vrij en ze  
begon weer met tekenen. Ze maakte, met Sibe-
risch krijt, portretten van katten en honden. Ze 
kreeg ook weer contact met Paul Citroen, die 
haar stimuleerde daarmee door te gaan. Ze le-
verde de portretten ingelijst en al af, en als de 
baasjes het portret niet naar hun zin vonden, 
hoefden ze het ook niet te kopen. De eigenaren 
waren erg ingenomen met die portretten van hun 
geliefde huisdieren en ze kreeg steeds meer op-
drachten. Ze werd lid van de plaatselijke kunste-
naarsvereniging en had daar haar eerste tentoon-
stelling. Een echtpaar vroeg haar toen om een 
portret te maken van hun dochter, ervan uit-
gaande dat als je zo makkelijk dierenportretten 
kon maken het ook niet moeilijk moest zijn 
mensen te portretteren. Bunny merkte echter, 
dat een portret van een kind toch heel wat an-
ders was en beslist niet gemakkelijker. Ze kreeg 
nuttige aanwijzingen van Paul Citroen. Eigenlijk 
kreeg ze privé-les van hem in portrettekenen. Ze 
voelt zich daar nu nog bevoorrecht door. Hij 
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heeft haar heel goed leren kijken. Het was dan 
ook een groot verlies voor haar toen hij in 1983 
na een griep toch vrij plotseling overleed. Hij is 
86 jaar geworden.  
 

 
Bunny Soeters – Linoleumdruk 
 

Bunny is nooit meer gestopt met tekenen. Toen 
ze in 1984 in Leiden in het Eva van Hogeveens-
hofje kwam wonen is ze lid geworden van Ars. 
Aanvankelijk was ze ook in Leiden in de gezins-
verzorging gaan werken, maar na een auto-
ongeluk met een bijna dodelijke afloop was ze 
voor een jaar uitgeschakeld. Toen ze daarna weer 
begon met werken merkte ze dat het eigenlijk 
niet meer ging en is ze voorgoed gestopt. Het 
kunstenaarsschap begon haar steeds meer op te 
eisen.  
 
Ze heeft een ruim atelier in het gebouw aan 
Haagweg 4, vroeger een ambachtsschool. Het 
gebouw bestaat uit twee delen; het oudste deel 
dateert uit 1898, het nieuwere deel is van 1930. 
Het gebouw is van de gemeente. Het was aan-
vankelijk door kunstenaars gekraakt. Dat werd 
door de gemeente gedoogd, maar uiteindelijk 
heeft de gemeente het officieel tot ateliergebouw 
voor kunstenaars bestemd. Het is duidelijk aan 
renovatie toe en de gemeente heeft dat ook toe-
gezegd, maar vooralsnog gebeurt er niet veel. 
 
Bunny is altijd geboeid geweest door de specifie-
ke eigenschappen van verschillende materialen, 
zoals b.v. van inkt en dan gaat ze ermee experi-
menteren. Ze is benieuwd wat er gebeurt als ze 

behangerslijm aanbrengt op papier en daarover-
heen werkt met pen of kwast. Ze wil het toeval 
een rol laten spelen en ook als het ‘fout’ gaat is 
het goed. Ze werkt met inkt, waterverf, en krijt, 
maar nooit met acryl. Ze maakt linoleumdruk-
ken. Ze maakt ook objecten: figuurtjes van pa-
pier maché. Ze experimenteert sinds kort ook 
met olieverf. Ze hecht veel waarde aan goed ma-
teriaal, ze houdt van mooi papier.  
 
Bunny maakt, zoals ik al schreef, een levendige 
jonge en vriendelijke, open indruk. In haar werk 
komt een heel ander aspect naar boven. Zelf zegt 
ze dat ze ongeduldig en obstinaat wordt van lie-
vigheid. Het is of ze onder de huid van de gepor-
tretteerden kruipt en ook de minder aardige kan-
ten naar boven haalt. Zo kan een baby nogal vals 
kijken en een klein jongetje laat zijn angst zien. 
In opdracht van de universiteit heeft ze een serie 
portretten gemaakt van vrouwen in de weten-
schap. Ook in deze portretten komen b.v. hoog-
hartigheid en bazigheid naar de oppervlakte. Ze 
werkt o.a. naar foto’s die haar intrigeren. Ze 
heeft een heel archief, waar ze uit kan putten. In 
haar atelier hangt of staat ook veel werk van be-
vriende kunstenaars. Wat vooral opvalt is de 
humor, ook in haar eigen werk. Ze heeft in de 
loop der jaren vele tentoonstellingen gehad.  
Vorig jaar is Bunny begonnen les te geven bij 
Ars. Ze vond het een inspirerende ervaring. Nu 
is ze er ingedeeld in één van een serie van vijf 
workshop op de zaterdagochtend.◄ 
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In gesprek met beeldend kunstenaar 
Frank Borst - Marjolijn Pouw 

 
Wie vaak over de Garenmarkt loopt heeft vast 
wel eens de feestelijke, wonderlijk mooie voor-
werpen gezien die ooit voor de deur van de oude 
Meisjes HBS hebben gestaan. Een rank alumini-
um vliegtuigje ter nagedachtenis van 11 septem-
ber,  bijvoorbeeld de met stukjes glas of poppen-
ledematen gevulde straatlantaarns, of de met 
etalagemateriaal en gebruikt speelgoed versierde 
zandhoop die er op 3 oktober lag vanwege de 
manegemanifestatie. Alles wat Frank Borst aan 
afgedankte voorwerpen vindt lijkt hij te kunnen 
gebruiken voor zijn met de gebeurtenissen van 
onze tijd verweven kunstwerken. Zo maakte hij 
van een oude Fiat 500 het oorlogsmonument 
‘Christina uit Mostar’. Het uitgebrande wrak vol 
kogelgaten en vlammende glas in lood ruiten laat 
zien wat oorlog is, en zoveel meer.      
 

 
©Frank Borst ‘Christina uit Mostar’  
 
Frank Borst gebruikt ook nieuw materiaal. Hij 
maakt beelden van hout, Venetiaans glas, kera-
miek en aluminium. Het zijn speelse en karikatu-
rale borstbeelden van prominente stadbestuur-
ders of kleurige kogels met namen als Bush of 
Bin Laden. Ze zijn expressief en zo mooi van 
vorm en kleur dat ze zich in je geheugen griffen. 
Dat geldt ook voor zijn prachtige maskers van 
scherven Delfts blauw of glimmend metalen 
schelpjes en gegutste houten engelen.  
 
Materiaal is duur en het maken van de beelden 
kost veel tijd. In verhouding is een beeld kost-
baar, zeker als je het vervoer erbij rekent. Als je 
zo’n glazen kop in Venetië wil laten gieten dan 

moet je voor de mal een extra plaats kopen in 
het vliegtuig, en nog een als je het beeld mee 
terugneemt. Rijk word je er dus niet van. Maar 
zolang Frank Borst te eten heeft en kan blijven 
werken zit hij daar niet mee. Mogelijk vindt hij 
ooit een Mecenas die hem in de gelegenheid stelt 
om zijn herdenkingsmonument voor 9/11 in 
New York aan te bieden en een jaar in dat wal-
halla van de kunst te werken.    
 
Aan waardering voor zijn werk ontbreekt het 
niet. Onlangs is een van zijn maskers genomi-
neerd voor de Kunst RAI, een tweede is enige 
tijd geleden met enkele van zijn glazen kogels 
door de Lakenhal aangekocht. Het masker uit de 
collectie van de Lakenhal staat op de uitnodiging 
voor het afscheid van de directeur van dat muse-
um. Ze houdt het voor haar gezicht en heeft een 
weegschaal in haar hand. Dat is natuurlijk een 
hele eer zegt hij. Maar wat zou ze ermee bedoe-
len? Hij weet het niet, maar de uitnodiging ziet er 
mooi uit.   
 

 
Frank Borst met de kat Mauw, Foto: Marjolijn Pouw 

 
Atelier 
Tot voor kort had Frank Borst met enige andere 
Leidse kunstenaars een atelier aan de Garen-
markt. Daar werkte hij met zijn kat Mauw als 
onafscheidelijk gezelschap aan zijn op Nacht-
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wachtformaat uitgevoerde schilderijen, collages, 
beelden en bouwsels. De gemeente heeft het 
gebouw onlangs echter een andere bestemming 
gegeven en mogelijk moeten de kunstenaars er-
uit. Dat maakt hem onrustig, want als de plannen 
doorgaan dan wordt werken lastig. Zo gemakke-
lijk vind je geen betaalbaar atelier van een be-
hoorlijke omvang waar je grote dingen kunt ma-
ken en laden en lossen. De huren voor ateliers 
zijn bovendien zo hoog dat ze nauwelijks meer 
op te brengen zijn. In ruil voor ruimte wil hij de 
stad graag opvrolijken, maar tot nu toe is helaas 
nog niemand op zijn aanbod in gegaan.     
 
Leiden 
Een stad zou haar kunstenaars moeten eren in 
plaats van verdrijven! Frank is een geboren en 
getogen Leidenaar uit de Kanaalstraat, achter de 
Hoge Rijndijk. Zijn werk is ondenkbaar zonder 
Leiden. Als zevenjarig jongetje ging hij op eigen 
houtje op excursie naar de Lakenhal. Daar zag hij 
Lucas van Leydens drieluik het ‘Laatste Oordeel’. 
Dat schilderij heeft hem niet meer losgelaten. 
Een afbeelding ervan hing hij boven zijn bed. 
Toen zijn moeder zijn atelier bezocht en daar 
zijn schilderijen en beelden zag, begreep ze ein-
delijk begreep waarom hij die afbeelding boven 
zijn bed had hangen. In zijn werk vind je tegen 
de achtergrond van de  regenboog en de luchten 
ook de engelen van Lucas van Leyden terug. 
Soms in de gedaante van de helden van deze tijd, 
Batman, Pluto of Spiderman, soms als klassieke 
engelen gebeiteld in hout.    
 
Frank heeft ook iets met de Leidse torentjes. Je 
ziet die op de Pieterskerk, het stadhuis en eigen-
lijk overal. Hij zou er lampen in willen hangen, 
speelgoed en slingervissen of er toverlantaarns 
van willen maken die door de bomen schijnen. 
Nu behangen ze de stadhuistoren met rood, wit, 
blauwe ballonnen als de koningin jarig is en in de 
winter hangen  ze plastic versierselen boven de 
straten. Daar is volgens hem wel wat leukers op 
te verzinnen. Ze zouden daar de Leidse kunste-
naars een opdracht voor moeten geven! Dat zou 
de stad nog eens opstoten in de vaart der volke-
ren. Maar als je met zoiets aankomt dan schrik-
ken ze bij de gemeente. Kunst op straat, dat kan 
zomaar niet.  
 
 

©Frank Borst ‘Ter nagedachtenis van 11 september’ 

 
Maar kunst is behalve ernst ook malligheid, zegt 
hij. Het is kliederen en dat zouden de mensen 
meer moeten doen. Dat is beter dan dat ze elkaar 
het leven zuur maken. Hij heeft het plan opgevat 
om met bejaarden een Smyrnatapijt te knopen en 
er de kale wallen naast de Zijlpoort mee te be-
kleden. Het zou mooi zijn als dat plan nog eens 
uitgevoerd wordt.  
  
Laten we hopen dat hij spoedig een nieuw on-
derkomen vindt waar hij onder toeziend oog van 
Mauw zijn prachtige kunstwerken kan blijven 
maken.◄ 

   

©Frank Borst ‘Groet uit Leiden’    

 
Werk van Frank Borst is te vinden op 
www.1op!/frank 
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Dieren in de wijk: De vleermuis 
Clariet Boeye 

 
Inleiding 
 
Over toeval gesproken: terwijl ik in de trein zit, 
valt mijn oog op een berichtje in de Spits van 20 
mei jl. “echtpaar in Zweden vindt dode vleer-
muis in een pak cornflakes, dat ze al half leegge-
geten hadden (het echtpaar is medisch onder-
zocht, maar lijkt geen kwalen te hebben overge-
houden)”. Ik was juist van plan een stukje over 
vleermuizen te schrijven. Mijn belangstelling 
voor deze dieren is gewekt naar aanleiding van 
de acties van de commissie omwonenden Doe-
lengracht waarin vleermuizen, gesignaleerd rond 
de monumentale rode beuk, een ondersteunende 
rol zouden kunnen spelen bij het behoud van de 
boom. 
 
Van vleermuizen  heb je stukken minder last dan 
van meeuwen: ze krijsen niet en ze halen geen 
vuilniszakken open, maar misschien juist omdat 
ze zo geruisloos zijn en in de schemer rond flad-
deren vinden mensen vleermuizen eng. Vroeger 
werden vleermuizen levend vastgespijkerd op 
staldeuren. Waarom is mij niet duidelijk gewor-
den, werden ze als handlangers van de duivel 
gezien of als afschrikwekkende afweer tegen 
kwalijke invloeden? Niet iedereen is bang voor 
vleermuizen; zo vertelde een vriend dat hij, met 
Dries van Agt, als Brabantse schooljongen 
vleermuizen ving door een pet hoog in de lucht 
te gooien: dan vloog een vleermuis er floeps in. 
 
De vleermuis in het algemeen 
 
Om meer te weten te komen over vleermuizen 
heb ik in Naturalis een gesprek gevoerd met Pe-
ter Lina, gastmedewerker bij Naturalis en lid van 
het adviescomité UNEP / Eurobats. Zijn be-
langstelling voor vleermuizen is al in 1973 ge-
wekt toen hij, in die tijd als bioloog werkzaam op 
de afdeling natuurbescherming op het voormali-
ge Ministerie van CRM, betrokken was bij de 
bescherming van deze dieren. Op de dag van ons 
gesprek was hij zich aan het voorbereiden op een 
medisch congres over rabiës in Parijs. Vleermui-
zen worden namelijk ook gezien als verspreiders 
van deze ziekte. Peter Lina zegt echter dat er ten 
eerste maar heel weinig vleermuizen dragers zijn 
van rabiës, en dan gaat het bovendien over een 

ander, minder gevaarlijke soort virus dan het 
rabiësvirus dat bij honden en vossen voorkomt.  
Vleermuizen vallen trouwens nooit mensen aan, 
vliegen ook niet in haren en zuigen al helemaal 
geen bloed. Dus mocht er onverhoopt een 
vleermuis uw huis binnen gevlogen zijn, dan 
dreigt er geen gevaar. Het enige dat u hoeft te 
doen is een raam of deur openzetten. Dan vliegt 
het beestje vanzelf weer naar buiten. 
   
Vleermuizen zijn de enige zoogdieren die kun-
nen vliegen. Ze hebben een vliesdunne vlieghuid 
tussen hun hele lange vingers, bovenarmen en 
achterpoten. Alleen duimen en voeten steken uit.  
Een kleine vleermuis weegt  7 tot 15 gram. In 
Nederland komen er 21 soorten voor, in de we-
reld zo’n 925 soorten. Eén op de vijf zoogdieren 
is een vleermuis. De meest voorkomende vleer-
muis in Nederland is de gewone dwergvleermuis: 
Pipistrellus pipistrellus, zeven andere soorten zijn 
vrij algemeen. Zo heb je onder andere de gewo-
ne grootoorvleermuis, de laatvlieger, de water-
vleermuis en  de rosse vleermuis. Vleermuizen 
leven van insecten en bij het jagen ‘kijken’ ze 
behalve met hun ogen ook met hun oren. Ze 
houden van muggen, dansmuggen, schietmotten, 
haften, gaasvliegen, nachtvlinders en kleine ke-
vers. Ze jagen een paar uur per dag in de sche-
mering, behalve als er jongen zijn. Dan gaat het 
vrouwtje vaker op jacht.  
 

 
De gewone dwergvleermuis 

 
Vleermuizen bepalen de plaats en de vorm van 
objecten met geluidssignalen: echolocatie heet 
dat. Men heeft geprobeerd deze techniek te ko-
piëren, maar dat blijkt erg moeilijk, omdat het 
signaal dat uitgezonden moet worden heel luid 
moet zijn om het teruggekaatst te krijgen. Dat 
uitgezonden geluid verdooft dan het menselijke 
oor zo dat het teruggekaatste geluid niet gehoord 
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wordt. Vleermuizen maken zeer hoge, ultrasone 
geluiden van 15 tot 120 hertz. Naast de signalen 
om de locatie van een object te bepalen, maken 
vleermuizen ook lagere geluiden. Die zijn be-
doeld om met elkaar te communiceren.  
 
Vleermuizen houden een winterslaap van vier tot 
zes maanden. Dat doen ze in grotten zoals de 
Mergelgrotten in Limburg, bunkers,  forten, bij-
voorbeeld aan de Hollandse waterlinie, en groe-
ves. Maar ze zijn ook te vinden in spouwmuren 
of onder dakpannen en een enkele soort in holle 
bomen. Hun lichaamstemperatuur zakt dan tot 5 
graden, terwijl  hun ademhaling, hartritme en 
stofwisseling vertragen. Het komt voor dat ze 
tijdens de winterslaap verhuizen naar een andere 
plaats, afhankelijk van de temperatuur (tussen de 
2-10 graden C.) en luchtvochtigheid. Begin juni 
verzamelen de vrouwtjes zich in kraamkolonies 
van 40 – 400 stuks. De jongen worden vier we-
ken gezoogd, dag en nacht. Elk vrouwtje heeft 
gewoonlijk één jong. De paartijd van de meeste 
soorten vleermuizen is in augustus. Bij bijna alle 
soorten die een winterslaap houden vindt  de 
bevruchting met uitstel plaats. 
 
Vleermuizen in Leiden 
 
Peter Lina verwacht eigenlijk niet dat er vleer-
muizen kraamkamers hebben in de beuk op het 
Doelengracht terrein. Er komen wel vleermuizen 
in en rond Leiden voor die in bomen nestelen, 
bij voorbeeld in de Leidse Hout en Poelgeest. 
Het betreft dan de rosse vleermuis, een vrij groot 
dier.  Er moeten meerdere bomen in een groepje 
bij elkaar staan, zodat de vleermuis de mogelijk-
heid heeft van verblijfplaats te wisselen. De 
vrouwtjesvleermuizen gebruiken deze zogeheten 
satellietverblijfplaatsen afwisselend om de ideale 
temperatuur op te zoeken. Op mijn opmerking 
dat ik in maart al kleine vleermuizen heb gezien 
boven de beuk, antwoordt hij te vermoeden dat 
het hier om de gewone dwergvleermuis gaat, 
maar om dat echt vast te stellen zou je onder-
zoek moeten doen met een vleermuisdetector. 
Mocht het zo zijn dat de beuk in z’n eentje van 
belang is voor het voortbestaan van een kolonie, 
dan zou hij om die  reden beschermd moeten 
worden, maar dat is zeer de vraag. De beuk zal 
zeker een belangrijke rol spelen in het foeragege-
bied van de vleermuizen. De luwte van zo’n gro-
te boom biedt plaats aan veel insecten. Het jacht-

terrein strekt zich waarschijnlijk uit van de tuinen 
tussen de Doelensteeg en het Rapenburg via de 
Witte Singel tot aan de Hortus. De Singel is bij 
uitstek een prachtige jachtplaats voor vleermui-
zen met zijn treurwilgen met hangende takken 
boven het water. 
 
Flora- en faunawet 
 
Peter Lina is van mening dat de beuk op zich een 
onvervangbare, intrinsieke waarde heeft voor het 
stadsgezicht en alleen al daarom beschermd 
moet worden. Hij wijst mij op het bestaan van 
een brief van eind december 2001 door de 
toenmalige staatssecretaris, de heer Faber, ge-
stuurd naar alle gemeenten in Nederland met als 
onderwerp de bescherming van dier- en plant-
soorten. De brief is voorafgegaan aan de Flora- 
en faunawet van 2002 en wijst er op, dat rijk, 
provincies én gemeenten verantwoordelijk zijn 
voor handhaving van deze wet, in c.q. voor na-
tuurbescherming. De wet valt binnen de Euro-
pese regelgeving en bepaalt dat gemeenten bij 
bestemmingsplanprocedures en het voorberei-
den en uitvoeren van projecten al van te voren 
rekening gehouden dienen te houden met de 
mogelijke gevolgen van die plannen voor bomen, 
planten en beschermde dieren in natuurgebieden, 
maar ook in een stedelijke omgeving. 
 
Vleermuizen zijn net als meeuwen beschermde 
dieren. Beschermd, wat wil dat eigenlijk zeggen?  
Welke dieren zijn er beschermd in Nederland? 
Zelf ging ik ervan uit dat het slechts een paar 
bedreigde soorten betrof, maar dat blijkt een 
enorme misvatting. Welke dieren beschermd zijn 
staat beschreven in de Flora- en faunawet: alle 
zoogdieren behalve de zwarte rat, de bruine rat 
en de huismuis, bijna alle Europese inheemse 
vogels die in Nederland voorkomen, behalve de 
grauwe gans, de Europese kanarie, de rotsduif en 
de wilde eend, verder alle soorten amfibieën en 
vissen die van nature in Nederland voorkomen 
met uitzondering van de vissoorten die in de 
Visserijwet van 1963 worden benoemd. Tenslot-
te zijn er 26 soorten dagvlinders beschermd en 
een aantal kevers, mieren en libellen. Met andere 
woorden: praktisch alle dieren zijn beschermd. 
Er bestaat ook een zogeheten Nederlandse Rode 
lijst van bedreigde en kwetsbare dieren, maar dat 
is slechts een indicatieve lijst en deze heeft geen 
juridische consequenties. 
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De Flora- en faunawet legt het rijk, provincies en 
gemeenten, maar ook de burger een zorgplicht 
op. Die houdt onder andere in dat beschermde 
dieren niet gedood mogen worden, nesten niet 
leeggehaald, en bomen niet gekapt. Dat spreekt 
vanzelf. Voor de meeste gemeenten is het echter 
blijkbaar niet zo vanzelfsprekend dat de zorg-
plicht ook inhoudt dat zij verantwoordelijk zijn 
voor handhaving en dat er dus ingrijpender 
voorzorgsmaatregelen genomen dienen te wor-
den om dieren en planten te laten gedijen. 
 
In China heeft in tegenstelling tot in Europa de 
vleermuis een gunstig imago en staat symbool 
voor voorspoed en een lang leven. Laten we 
hopen dat dit bijzondere dier een gelukkige in-
vloed heeft op het voortbestaan van de rode 
beuk. 
Met dank aan Peter Lina voor het informatieve 
gesprek. 
  
Andere bronnen: 
Eigen Huis Magazine, meinummer 2007,  
Lijst beschermde dieren,  
www.vleermuis.net,  
Brief Ministerie van Landbouw, Natuurbehoud en Visserij, 
Bescherming van dier- en plantsoorten, kenmerk TRC 
2001/11092, december 2001.◄ 

 
Zaterdag 23 juni wijkfeest in Ars 
 
Vorig jaar heeft de wijkvereniging het 6e lus-
trum gevierd met een wijkfeest voor alle le-
den op de binnenplaats van Ars aan de Pie-
terskerkgracht 9a. 
 

 
 
Op veler verzoek herhalen we dit festijn: 
 

� Op zaterdag 23 juni 
� Van 16.00 uur tot  19.00 uur 
� Op de binnenplaats van Ars, Pie-

terskerkgracht 9a.  
 
Er is gezelschap, muziek, eten en drinken, zij 
het niet zo uitgebreid als vorig jaar. Alles wat 
u hoeft te doen, is u aanmelden bij de pen-
ningmeester door de bon hieronder in te vul-
len en op te sturen, en  € 3 per lid of gezin 
over te maken op de rekening van de vereni-
ging: 

� 3664416 vanVereniging Pieters- en 
Academiewijk en Levendaal-west 

.  
Als u nog geen lid bent, is dit wellicht een 
goed moment om het te worden.  
 
Wij hopen u allen op 23 juni te mogen be-
groeten. 

 
Ja, ik kom op zaterdagmiddag 23 juni naar het wijkfeest in Ars. 
 
Aantal personen:_________________________________________________ 
 
Naam:__________________________________________________________ 
 
Adres:__________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer:_________________________________________________ 
 
Ik heb 3 euro overgemaakt op girorekening  3664416 van de Vereniging  
Pieters- en Academiewijk en Levendaal-west 
 
Inleveren bij, of opsturen naar Lodewijk van Paddenburgh, Diefsteeg 18, 2311 TS Leiden 
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Opinie 
 

Architect Peter van Swieten in gesprek 
met Marjolijn Pouw 
 
In de vorige uitgave van de Hart van de Stad-
krant sprak ik met de architect Piet van Veen. 
Een andere architect in onze wijk, Peter van 
Swieten, sluit zich hierbij aan. Hij heeft een mid-
delgroot  bureau aan de Jacobsgracht, waar hij 
met tien medewerkers grote renovaties  nieuw-
bouw of verbouwingen bij particulieren ont-
werpt en begeleidt.  
 

 
Peter van Swieten, Foto: Richarda Le Duc 

 
Dakbuidel 
Peter van Swieten wil eerst wat over zijn werk 
kwijt. “Ik ben al bijna zeven jaar bezig met een 
vergunning voor een betrekkelijk eenvoudige 
verbouwing aan een huis aan op de hoek van het 
Rapenburg en de Vliet. Daar wil ik een dakterras 
maken dat alleen vanuit de lucht zichtbaar is. Het 
heeft de vorm van een buidel, die je vanaf de 
grond of het dak van de buren nauwelijks kunt 
zien. Ik maak een snede in het dak, waarbij ik de 
constructie intact laat, en klap het dak als het 
ware open. Dan bouw ik het terras erin, halver-
wege de nok. Je zit hoog in de lucht, achter een 
balustrade van dakpannen. Een gewone dakkapel 
mag ik bouwen in Leiden, maar voor zo’n dak-
buidel  krijg ik geen toestemming, ook al werkt 
hij minder storend. Bijzondere ontwerpen wor-
den hier zonder pardon afgewezen. Men heeft 
ongewild het Bestemmingsplan tot doel verhe-
ven, in plaats van het te gebruiken om er een 
mooie stad mee te maken. Een bestemmingsplan 
moet echter een middel zijn en geen doel op 
zichzelf.  

Regels 
Natuurlijk moet je verhinderen dat iedereen zijn 
gang gaat, maar een teveel aan regels werkt  ave-
rechts. Neem nou de regeling voor beschermde 
stadgezichten. Die is ingesteld uit angst dat de 
terugdringing van een aantal regels voor bouw-
vergunningen die het vorige kabinet wilde tot 
een bonte kermis zou leiden in de steden. Er 
kwam een oer-Hollands compromis, waarbij  
gemeenten de vrijheid kregen om hun stad in te 
richten zoals ze willen, behalve waar het om be-
schermde stadsgezichten gaat. Het gevolg is dat 
je een vergunning nodig hebt om je voordeur te 
schilderen als je in een beschermd stadsgezicht 
woont. Daar zijn die regelingen niet voor be-
doeld. Maar je kunt de gemeenten niet van alles 
de schuld geven. Als we dwalen, dan is er sprake 
van een collectieve dwaling. We doen het alle-
maal zelf. De wetten worden bij wijze van spre-
ken bij Nova gemaakt. Gaat er hier of daar wat 
mis dan loopt heel Nederland te hoop om een 
sluitende regeling af te dwingen. Die komt er en 
dan ontstaat er een woud van afgeleide regelin-
gen, want geen regeling is waterdicht en de ene 
lokt de andere uit. 
 
Weet je hoe die oogverblindend lelijke, betonnen 
schuine vlakken op de Hoogvliet garage aan de 
Korevaarstraat zijn ontstaan? Ze zijn gemaakt 
om aan de eisen van het bestemmingsplan te 
voldoen. Dat is de omgekeerde wereld. Je zou 
verwachten dat de stadontwikkeling het be-
stemmingsplan bepaalt en niet andersom zoals 
daar is gebeurd. Piet van Veen heeft gelijk als hij 
zegt dat je van een afstand naar een stad moet 
kijken als je wil weten waar je het beste aan doet. 
Nu lopen we achter de feiten aan en daar moeten 
we mee ophouden. Je moet bedenken hoe de 
stad er over 40 jaar uit zou kunnen zien, maar 
dan moet je eerst weten wat je wil. Pas als je dat 
weet kun je plannen maken om je doel te berei-
ken. Het vereist visie en het lef om je plannen bij 
te stellen als een ontwikkeling anders loopt dan 
je hebt gedacht. Een goede architect kijkt vooruit 
en is kritisch, ook ten opzichte van zichzelf. 
 
De Sandersgarage 
De parkeergarage aan de Korevaarstraat is zo 
lelijk geworden omdat indertijd niemand  belang-
stelling had voor datgene wat er op de Garen-
markt gebeurde. Er waren weinig parkeermoge-
lijkheden aan deze kant van de stad. Er moest 
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dus een parkeergarage komen met een super-
markt erin om de mensen naar de stad te trek-
ken. Toen de oude zeepfabriek van Sanders aan 
de Korevaarstraat was afgebroken heeft men er 
zonder omhaal een parkeergarage neergezet en 
het plein ervoor tot parkeerplaats verheven. Dat 
men een supervisor uit Groningen liet komen 
om erop toe te zien dat er iets fatsoenlijks werd 
neergezet heeft niets uitgehaald.  
 
Dat je de mensen met die garage de stad uitjaagt 
—de ingang zit verkeerd, je kan er niet in of uit 
en op hoogtijdagen staat de Hooigracht vol tot 
aan de Langegracht—kwam niet in de hoofden 
van de verantwoordelijke ambtenaren op. Daar 
dacht men indertijd niet over na. Nu ligt dat an-
ders. Men heeft oog gekregen voor de schoon-
heid van het oude, stedelijke weefsel en ziet in 
dat je het niet straffeloos kunt vernietigen, maar 
moeite moet doen om het te behouden. Parkeren 
moet je eigenlijk onder de grond doen. In Lyon 
hebben ze er iets moois op bedacht. Je hebt daar 
een soort Breestraat van anderhalve kilometer en 
daar hebben ze een parkeergarage onder ge-
maakt. Er kunnen 1500 auto’s in en erboven is 
een prachtige, autovrije winkelstraat midden in 
het centrum.” 
 

 
 
De Garenmarkt 
Hij is het eens met Piet van Veens gedachte over 
de herinrichting van de Garenmarkt. De Hoog-
vliet garage kun je inderdaad het beste afbreken. 
Je kunt een nieuwe parkeergarage bouwen onder 
de grond, met een ingang aan de Sint Jorissteeg 
en er huizen omheen zetten, zodat er een aardige 
binnenruimte ontstaat. Ik ben het niet met Piet 
eens dat je de Garenmarkt moet volbouwen en 
van de vrijkomende ruimte als je de Hoogvliet 
garage afbreekt een nieuw plein moet maken. De 
Garenmarkt is een zonnig plein dat door twee 
monumentale panden wordt begrensd en door 

een aardige rij huizen aan het Levendaal bij de 
Synagoge. Verplaats je het plein naar de overkant 
en bouw je de huidige Garenmarkt vol dan mis 
je de zon en stop je de oude meisjes HBS en de 
Synagoge weg, terwijl die gebouwen ruimte no-
dig hebben. Er staan ook nog eens een paar 
mooie oude bomen die je dan zou moeten kap-
pen.  
 
Er moet wel wat gebeuren met de contouren van 
de nieuwe bebouwing op de plaats waar nu nog 
de Hoogvliet garage staat. De rooilijn aan het 
Levendaal is lelijk. Het Levendaal kruist na de 
Sint Jorissteeg met een flauwe bocht de Kore-
vaarstraat en lijkt daarin over te gaan. Je zou die 
lijn recht moeten trekken. Je zou ook de Raam-
steeg aan het plein kunnen bebouwen om de lijn 
beter te laten aansluiten bij de bebouwing aan de 
overkant.  
 
De RGL 
Dat gebrek aan vooruitdenken bij de gemeente 
zie je ook bij de Rijn Gouwe Lijn. Twee steden-
bouwkundigen, Han Meyer en Paul Meurs uit 
Delft zijn indertijd uitgenodigd in het RAP (Re-
gionaal Architecten Platform) om de gevolgen 
van de aanleg voor de kwaliteit van de openbare 
ruimte in beeld te brengen. Daar kwamen aardige 
ideeën over de binnenstad uit. Wil je daar een 
hybride trein door laten lopen, dan moet je we-
ten hoe de stad als geheel functioneert. Als 
stadsbestuur moet je een dergelijke discussie niet 
uit de weg gaan. Alles komt erin samen, toegan-
kelijkheid, het belang van openbaar en privé ver-
voer, parkeren, economische en culturele waarde 
van de binnenstad, wat dat aan faciliteiten en 
accommodatie vergt. Wat zou je niet voor de 
stad kunnen doen als je het tracé legt over de 
Oranjegracht en de Sint Jorissteeg laat lopen, de 
Hooigracht en de Pelikaanstraat en dan door-
trekt naar de Langegracht, richting station. Je 
kunt haltes maken bij Hoogvliet, de Kaasmarkt, 
Lakenhal, Lammermarkt en het hele winkelge-
bied in de binnenstad bedienen. De bussen kun-
nen om de stad heenrijden en je kunt de binnen-
stad grotendeels autovrij maken. Maar je kunt 
alleen aan de discussie deelnemen als je wet wat 
je met de stad wil. 
 
Leiden is een mooie, oude stad met een beroem-
de universiteit. Het is onbegrijpelijk dat er in de 
stad geen geschikt logies is voor de vele bezoe-
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kers. De mensen logeren nu in Den Haag,  ter-
wijl je ze hier zou moeten houden voor de eco-
nomische impuls van de stad. Er zijn wel plan-
nen maar daar blijft het bij. Kijk maar eens naar 
al die gaten in de stad. Er is een waanzinnig 
mooie hoek vrijgekomen door de sloop van de 
oude Instrumentenmakerschool aan het Rapen-
burg. Dat oude schoolgebouw was een zakelijk 
gebouw. Niet mooi en niet lelijk. De plannen 
voor de nieuwbouw zijn afgewezen en je hebt nu 
de gelegenheid om er iets heel moois te maken 
zodat die hoek tot zijn recht komt, maar er ge-
beurt helemaal niets. Er zijn meer plaatsen in de 
binnenstad waar dat voor geldt, denk maar aan 
het gat in de Garenmarkt waar nog steeds geen 
oplossing voor is, het Stationsplein en alle andere 
gaten.” ◄ 
 

 

Rubrieken 
 

Buurtkaderoverleg - Marcel Schikhof en Marjo-

lijn Pouw 

 
In april was er weer een bijeenkomst van de 
wijkverenigingen uit de binnenstad met de poli-
tie. Bernadette Wolters, projectleider ‘zorgloca-
ties’ van de gemeente, hield een heldere uiteen-
zetting over de nieuwe dag en nacht opvang 
voor dak- en thuislozen of verslaafden op het 
oude NUON terrein aan de Langegracht. Dat is 
heel toepasselijk ‘Nieuwe Energie’  genoemd. 
Met de buurt en de betrokkenen is een conve-
nant gesloten waarin de afspraken zijn vastge-
legd. Er is een nulmeting uitgevoerd, die over 
een jaar herhaald wordt om te zien of alles naar 
wens gaat.  
Plaatsen die uitnodigen tot ongewenst gedrag 
worden aangepakt, een afspraak waar alle direc-
ties van de gemeente aan meewerken. Het is zaak 
dat goed in de gaten te houden, want ervaringen 
in andere wijken leren dat het ambtelijke appa-
raat de afspraken niet kent of is vergeten. 
 
In de nieuwbouw komen allerhande communica-
tiebedrijfjes, Portaal, de slaapopvang (nu nog op 
de Boommarkt), de dagopvang (nu nog in de 
Bakkerij) en de Zaak (nu nog aan de Middelste 
gracht). Voor alcoholisten komt er een gebrui-
kersruimte. De verstrekking van methadon blijft 
bij de GGD in de Roodenburgerstraat. Volgens 
plan wordt het gebouw in januari 2008 geopend. 

Vooruitlopend hierop wordt de dagopvang aan 
de Oude Rijn tijdelijk opengesteld van 09.00 tot 
20.00 uur. 
 
Als de gemeenteraad ermee instemt komen er 
nieuwe plaatselijke verordeningen (APV).  Fiet-
sen op de markt is dan verboden, net als het 
slapen in bootjes, het hinderlijk stallen van fiet-
sen en nog enkele andere hindelijke zaken. De 
inbraakpreventie wordt weer een zaak van de 
wijkagenten en het toezicht op winkelgebieden, 
horeca en koopzondagen wordt uitgebreid.  
 

 

Districtsraad - Clariet Boeye en Marjolijn Pouw      

 
In de Districtsraad begin mei hebben we nog 
eens geprobeerd ons standpunt te verduidelijken 
over de wijze waarop de gemeente de bewoners 
van de wijken wil betrekken bij de herinrichting 
en de kwaliteit van hun woonomgeving. Het aan 
ons uitgereikte ‘Handboek beheer Openbare 
Ruimte’ zou wat ons betreft een goed middel 
kunnen zijn om de kwaliteit van de woonomge-
ving in kaart te brengen en er een plan uit af te 
leiden voor noodzakelijke verbetering. De rol 
van de districtsraad en de verantwoordelijkheden 
zijn er niet in beschreven. Ongetwijfeld is er een 
of andere nota waarin die wel staan, maar deze is 
niet in de districtsraad besproken. De gedachte 
om de raad tot klankbord te maken voor bewo-
ners door de leden een website te laten bijhou-
den is onzinnig. Een website bijhouden kost tijd 
en geld. Moeten afgevaardigden zoiets erbij gaan 
doen?  
We hebben voorts de verwaarlozing besproken 
van een aantal monumentale bomen in de wijk, 
de onhandige schommel en speeltoestellen en 
het losse grind op het speelplaatsje aan de Pie-
terskerkgracht, een bijzondere zonnewijzer in het 
Plantsoen en de telkens weer door halve speed-
boten kapot gevaren waterlelies in het Rapen-
burg en andere grachten. We zullen zien wat 
ervan komt. ◄ 
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RGL en GVVP-ontwikkelingen na het 
referendum 
 
Nu het op 7 maart jl. gehouden referendum 
heeft uitgewezen dat de RijnGouweLijn niet 
door de Leidse binnenstad zal (mogen) rijden, 
was uiteraard de vraag hoe met het bindende 
karakter van de uitslag in bestuurlijk verband zou 
worden omgesprongen. Het college heeft geko-
zen om de uitslag te respecteren. Gelet op het 
feit dat Provinciale Staten inmiddels uitdrukkelijk 
te kennen heeft gegeven om haar plannen om de 
RGL vanuit Alphen aan de Rijn door te trekken 
naar de kust ongeacht het eventuele afwijkende 
standpunt van Leiden, heeft tot gevolg dat de 
gemeente Leiden strategisch in een lastig pakket 
zit. Immers: de gemeente heeft zich al geruime 
tijd geleden (juridisch) gecommitteerd ten op-
zichte van haar omringende buurtgemeenten om 
medewerking te verlenen aan de RGL. Leiden 
maakt zich op om te inventariseren waar de 
pijnpunten zitten bij realisatie van de RGL door 
Leiden (anders dan door de binnenstad). Saillant 
detail is dat de provincie er onverminderd vanuit 
gaat dat Leiden de RGL óf alsnog in de binnen-
stad realiseert (naar verluidt wordt inmiddels ook 
de Hooigracht genoemd als alternatief) of via het 
zgn. Buitenomstracé. De provincie is klaarblijke-
lijk geenszins van plan om haar plannen voor de 
RGL tot aan de kust in de ijskast te zetten. Die 
houding kenschetst zich ook in de aankondiging 
van de provincie de komende jaren 52 miljoen 
EUR (voor het overgrote deel voor het Oost-
tracé) extra te investeren voor de RGL.  
 
Vanuit een overkoepelende visie kan gedacht 
worden wat voor consequenties het afwijzen van 
het Binnenstadtracé kan hebben voor het Ge-
meentelijk Verkeers- en Vervoersplan (“GVVP”) 
waarin de gehele visie en uitwerking van de ver-
keerssituatie in onze gemeente is opgenomen. 
Inmiddels is bekend geworden dat is besloten 
om een geheel nieuw exemplaar in het leven te 

roepen, aangezien in het oude GVVP de RGL 
een belangrijke schakel vormde in het geheel van 
verkeersmaatregelen. Daarmee is het oude plan 
achterhaald en noodzaakt een totale heroverwe-
ging van het verkeersbeleid.  
 
Daarbij komt, dat de Gemeente Leiden van de 
Provincie Zuid Holland tot de tot de zomerva-
kantie respijt heeft gekregen om met nieuwe 
(lees: ‘alternatieve’) plannen te komen. Ver-
keerswethouder Steegh heeft met dat uitgangs-
punt overwogen om eerst met bewoners, maat-
schappelijke organisaties, regionale partners en 
betrokkenen te zoeken naar een gezamenlijke 
referentiekader c.q. probleemvaststelling. Uit-
gangspunt daar bij is dat zowel stedelijk, regio-
naal als provinciaal de plannen over bereikbaar-
heid, openbaar vervoer, veiligheid, luchtkwali-
teit en leefbaarheid op elkaar afgestemd moeten 
worden. De wethouder hoopt met de te verkrij-
gen input een nieuw en levensvatbaar GVVP te 
kunnen formuleren waarbij ook de ten tijde van 
de referendum opgelaaide argumentatie moet 
worden meegenomen. In dat licht hebben diver-
se belangenverenigingen zich verenigd teneinde 
een zo sterk mogelijk signaal af te geven voor 
een haalbaar en breed gedragen overkoepelend 
verkeersplan. Alhoewel het bestuur die (ontbre-
kende) coherentie ook graag terugziet in de 
nieuwe plannen, is de vereniging daar (nog) niet 
bij aangesloten.  
 
De afspraak is dat de hoofdlijnen van een nieuw 
GVVP nog voor het zomerreces aan de gemeen-
teraad zullen worden voorgelegd. Volgens gede-
puteerde Asje van Dijk (CDA) wordt het alsdan 
aan te bieden alternatief door de provincie be-
studeerd op haalbaarheid en op (in)congruentie 
met de eerdere bestuursovereenkomsten met 
omliggende gemeentes. Daarbij wordt onver-
minderd uitgegaan van de premisse dat het West-
tracé (alhoewel pas in 2014 ingepland t.o.v. 2011 
voor Oost) er hoe dan ook komt.  
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Horeca en Evenementen - Marcel Schikhof 

 
In mei heeft het bestuur bij twee zaken op hore-
cagebied een inspraakreactie gegeven aan het 
college van B&W.  
 
Ten eerste was er een raadsvoorstel om op tropi-
sche dagen (dat wil zeggen temperaturen boven 
28 graden) de terrassen ’s nachts langer open te 
laten. Het bestuur heeft in zijn reactie gewezen 
op het gebrek aan belangenafweging in het voor-
stel en op de problemen die waarschijnlijk zullen 
ontstaan rond uitvoerbaarheid en handhaving. 
Inmiddels is gebleken dat het college deze pun-
ten bijna letterlijk overneemt en het lijkt erop dat 
het raadsvoorstel niet zal worden uitgevoerd. 
Ten tweede heeft  de gemeente inspraakreacties 
gevraagd op de conceptnota ‘Focus op feesten’, 
waarin zij voorstellen doet voor een nieuw eve-
nementenbeleid. Kern van het beleid is de wens 
om evenementen meer te gaan gebruiken ter 
promotie van de stad en als middel om mensen 
samen te binden. De uitwerking voorziet in drie 
zogenaamde sleutelfestivals, met elk een eigen 
thema: medio mei Leiden kennisstad, medio juli 
Leiden als cultuurhistorische stad en 3 oktober 
als moment om de mensen samen te binden. 
Verder is onder andere een beperking van het 
geluidsniveau bij de zogenaamde categorie 3 
evenementen aan de orde tot 90 dBA (deze cate-
gorie kent nu geen beperking in het geluidsni-
veau). Het bestuur vindt dit op zich een goede 
ontwikkeling, maar heeft in de inspraakreactie 
gewezen op de volgende zaken: 

- de groepering van de huidige evenemen-
ten rond de drie thema’s is weinig her-
kenbaar. Een aantal van de huidige eve-
nementen past daar eigenlijk gewoon niet 
in; 

- 90 dBA vindt het bestuur nog steeds te 
veel in de binnenstad; 

- de conceptnota is zeer summier op de 
onderwerpen handhaving en sanctione-
ring. 

We hopen uiteraard dat het college met een ge-
paste reactie komt op deze punten. Voor wie in 
de definitieve nota is geïnteresseerd: deze wordt 
naar verwachting in de behandelperiode bij 
commissie en gemeenteraad op de gemeentelijke 
website geplaatst. 
 
 

Stand van zaken bestemmingsplan II - 
omwonendenoverleg Doelengracht 
 
Kort verslag hoorzitting Provincie op 25 mei 
2007 - Clariet Boeye 
 
Inleiding 
Zoals in het vorige nummer van de Hart van de 
Stad Krant te lezen was, is op 16 januari het Be-
stemmingsplan Binnenstad II vastgesteld. Op 
maandag 22 februari is het bestemmingsplan ter 
inzage gelegd. In het plan wordt onder andere de 
ruimte gegeven voor grootse bouwplannen op en 
onder het voormalige parkeerterrein van de 
ABN-Amro aan de Doelengracht: zes huizen van 
15 m diepte, en een ondergrondse parkeergarage 
voor 36 auto’s. PvdA en GroenLinks hebben 
gemeend dit te moeten goedkeuren omdat de 
wethouder heeft toegezegd dat dan 18 parkeer-
plaatsen voor vergunninghouders op het Rapen-
burg mogen verdwijnen. De omwonenden van 
de Doelengracht hebben in antwoord hierop op 
5 april j.l. bij het College van Gedeputeerde Sta-
ten van de Provincie Zuid Holland bedenkingen 
tegen dit onderdeel van het bestemmingsplan 
geuit.   
Op 25 mei j.l. vond in het Provinciehuis te Den 
Haag een hoorzitting plaats over het Bestem-
mingsplan II, waar onder andere de bouwplan-
nen aan de Doelengracht op de agenda stonden. 
Er zijn ook bedenkingen uitgesproken tegen 
plannen op de Middelste Gracht. 
 
Bedenkingen reclamanten 
 
Als eerste punt kwam de bebouwing aan de 
Doelengracht aan de orde. De voorzitter van de 
zitting, de heer Verwijs van het management-
team Ruimtelijke Ordening, nodigde de recla-
manten uit de schriftelijk ingediende bedenkin-
gen toe te lichten. Behalve door de heer Verwijs 
was de Provincie ook vertegenwoordigd door de 
heer Schepers, ambtenaar bij de afdeling Ruimte-
lijke Ordening. 
Met een diapresentatie maakte Heleen Lie-
Venema duidelijk dat het gaat om een zeer 
kwetsbare locatie. Vervolgens zette de advocaat 
die de omwonenden bijstaat, Mr G. van der 
Feltz, de bedenkingen uiteen. Als derde voerde 
Inger Lansen, bestuurslid van de Bomenbond 
Rijnland, het woord. Omdat de gemeente in haar 
ambtsbericht (het schriftelijke verweer op de 
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bedenkingen) had vermeld dat er gemeentelijke 
ervaring zou zijn met bescherming van beuken 
tijdens bouwprojecten, was haar gevraagd als 
getuige-deskundige iets te vertellen over de risi-
co’s die met name beuken lopen. Beuken worte-
len oppervlakkig. Het wortelstelsel is breder dan 
de kroon. Dat betekent dat de huidige vastge-
stelde acht meter vanaf het midden van de stam 
voor de beuk in het Doelengrachtgebied met zijn 
kroonwijdte van ongeveer 25 meter veel te wei-
nig is. Vóór men aan de vaststelling van de ma-
ten van het bouwplan begint dient er eerst een 
wortelstelselonderzoek gedaan te worden.  
Daarnaast kan een schommeling van de grond-
waterstand funest zijn. Het effect van bodem- en 
grondwaterveranderingen is bovendien pas na 
zeven jaar vast te stellen.  

 
Zij beschreef de beuk op het bouwterrein van de 
Aalmarkt als voorbeeld hoe de gemeente omgaat 
met beschermende afspraken. Onlangs bleek er 
op anderhalve meter van de stam een gat te zijn 
gegraven, binnen het hek dat op circa 7,5 meter 
rond de boom was geplaatst. De gemeente had 
gegarandeerd dat er binnen het gebied van het 
hek niet gelopen, gereden en al zeker niet gegra-
ven zou worden. Deze gang van zaken is weinig 
geruststellend.  
De bedenkingen van de drie sprekers kwamen 
erop neer dat het historisch stadsgezicht door de 
bouw van huizen aangetast zou kunnen worden. 
Als de maximale toegestane diepte van 15 meter 
voor de geplande woningen benut zou worden, 
zou dat veel licht en lucht ontnemen aan de 
ruimte tussen het Rapenburg en de Doelen-
gracht. Met name de door Mien Ruys aangelegde 
tuin, die ook door de gemeente als bijzonder 
aangemerkt is, zal dan van een zonnige plek ver-
anderen in een schaduwtuin en daarmee het 
unieke karakter verliezen.  
Op zichzelf hebben de reclamanten geen be-
zwaar tegen de bouw van huizen. Zij merken 
evenwel op dat de gemeente haar toezeggingen 
dat de historische gebouwen en de beuk geen 
risico lopen bij de bebouwing onvoldoende hard 

kan maken. De risico’s van het zogeheten intril-
len van damwanden en funderingspalen en het 
veranderend grondwaterpeil zijn hoog. Het is de 
vraag of de monumenten in de omgeving en de 
beuk deze aankunnen. In verband met de beuk 
kwamen ook de vleermuizen die hier waargeno-
men zijn ter sprake. Er zou door de gemeente in 
naleving van de Flora- en faunawet onderzoek 
gedaan moeten worden om welke soort het hier 
gaat en welke betekenis de beuk in hun biotoop 
heeft (foerageergebied, nestelplaats, doorgangs-
route).  
Het zwaartepunt van de bezwaren vormt de ge-
plande ondergrondse garage. De voordelen van 
zo’n garage vallen in het niet in verhouding tot 
de bezwaren. Er is onvoldoende vooronderzoek 
gedaan door de gemeente of het plan wel uit-
voerbaar is, met name in het licht van het be-
houd van de monumentale beuk, en de schade 
die de monumentale huizen en het Eva van 
Hoogeveenshofje zouden kunnen oplopen. Aan-
gevoerd wordt dat een dergelijk project bij de 
Koepoortbrug in Delft - zelfs ondanks uitge-
breid onderzoek vooraf - bij de uitvoering tot 
grote problemen heeft geleid. Het is van juri-
disch belang dat dit onderzoek voorafgaand aan 
het veranderen van de bestemming wordt ge-
daan, omdat een bestemmingsplanwijziging ook 
een uitwerkingsplicht met zich meebrengt.  
Er worden meer punten genoemd. Het is de 
vraag of het woonklimaat van de omgeving er-
door zal verbeteren. De opstoppingen in de 
Doelensteeg bijvoorbeeld, die nu al regelmatig 
door het laad- en losverkeer worden veroorzaakt, 
zullen er zeker niet minder door worden. Ook 
wordt de Garenmarkt genoemd. Daar is een 
vergelijkbaar project gepland, maar daar vond de 
gemeente het niet nodig om aparte parkeerfacili-
teiten te plannen. De gemeente heeft tot nu toe 
het onderzoek naar de verkeerssituatie niet ter 
inzage gegeven. 
 
Argumenten gemeente Leiden 
 
Na de toelichting van de reclamanten was het 
woord aan mevrouw Schram, ambtenaar bij de 
gemeente Leiden. Zij deelde mee dat het hier 
nog slechts om een uitwerkingsgebied gaat. Er 
was nog geen bouwvergunning afgegeven. Zij 
beaamde dat de maat van acht meter rond de 
boom te krap bemeten was. Volgens haar was 
het gebied voorheen (voordat het in bezit van de 
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initiatiefnemer kwam) veel dichter bebouwd ge-
weest. Zij deelde mee dat in het uitwerkingsplan 
nog een onderzoek opgenomen moet worden 
met betrekking tot de Flora- en faunawet waar 
het om de beuk en de vleermuizen gaat. Een 
parkeergarage voor bewoners van het Rapenburg 
was een welkome invulling in dit gebied. De stad 
als geheel wordt daar beter van. De gemeente 
heeft het volste vertrouwen in de bouwer, die 
tenslotte ervaring heeft in restauratiewerk. De 
maximale diepte voor de te bouwen huizen kon 
mogelijk worden beperkt. Samenvattend moet ik 
helaas opmerken dat ik haar betoog weinig over-
tuigend vond, tot mijn verbazing overigens. Je 
zou verwachten dat de gemeente zich sterk 
maakt voor haar plannen. 
 
Vragen Provincie 
 
De zitting werd afgesloten met vragen van de 
heren Verwijs en Schepers aan zowel de recla-
manten als de ambtenaar van de gemeente Lei-
den, mevrouw Schram. Reclamanten konden 
daar in 2e termijn weer op reageren. 
De heer van der Feltz antwoordde desgevraagd 
dat de omwonenden in principe geen bezwaar 
hebben tegen het voornemen woningen te bou-
wen, maar dat men pleit voor een diepte van 
negen meter, in lijn met de overige bebouwing. 
(De hoogte is in het raadsbesluit inmiddels vast-
gesteld op acht meter). 
Op de vraag aan mevrouw Schram of de ge-
meente rekening zal houden met potentiële ver-
blijfplaatsen van vleermuizen, antwoordt zij dat 
de gemeente de bebouwing indien nodig zodanig 
zal aanpakken dat het vleermuizen niet zal af-
schrikken.  
Mevrouw Schram deelt in antwoord op de vraag 
over het onderzoek naar de verkeerssituatie mee, 
dat het door de bouwer was gedaan. De gemeen-
te had dat onderzoek geaccepteerd. Zij was van 
mening  dat er een nieuw onderzoek moet ko-
men. Zij benadrukte dat de gemeente het belang 
van de beuk gegarandeerd heeft in het bestem-
mingsplan. Zij zou de gemeente voorleggen een 
onderzoek te laten uitvoeren in naleving van de 
Flora- en faunawet. 
De heer Verwijs merkte op dat de omvang van 
de parkeergarage niet is vastgelegd met het ge-
volg dat er  mogelijk onder het hele terrein ge-
bouwd zou kunnen worden. De diepte en breed-
tematen zijn in het bestemmingsplan niet ver-

meld, alleen het aantal auto’s wordt genoemd. 
Mevrouw Schram bleek het bouwplan niet te 
kennen en kon hier geen duidelijkheid over ver-
schaffen. Ook vroeg de heer Verwijs zich af of 
de gemeente zich realiseerde dat de onderzoeks-
fase naar risico’s van het bouwen van de garage 
in deze historische omgeving op dit tijdspunt in 
het proces afgerond had moeten zijn. Tot slot 
vroeg hij of de gemeente ervaring had met on-
dergronds bouwen in een dergelijke omgeving. 
Het antwoord hierop was onduidelijk. 
De heer van der Feltz merkte nog op, dat de 
koppeling van de garage met het opheffen van 
parkeerplaatsen op het Rapenburg niet in de 
goede volgorde was gemaakt, aangezien de par-
keernota nog vastgesteld moet worden. Ook 
merkte hij op dat de initiatiefnemer en tevens 
projectontwikkelaar met name bekend staat 
vanwege zijn restauratiewerkzaamheden en niet 
zozeer vanwege ervaring met nieuwbouwprojec-
ten.  
De heer Verwijs sloot dit onderdeel van de 
hoorzitting af met een dankwoord over de helde-
re uiteenzetting van de reclamanten. De situatie 
was duidelijk toegelicht. ◄ 

 

 

 
 
 

Berichten 
 
Nieuws van de Doelengracht 
 
Zoals u weet is er op 16 januari een raadsbesluit 
genomen over het Bestemmingsplan Binnenstad 
II, waarmee een de bouw van 6 huizen met een 
goothoogte van 8 meter en bouwdiepte van 15 
meter, en een ondergrondse parkeerkelder voor 
36 auto's aan de Doelengracht mogelijk wordt 
gemaakt. Deze plannen werden in de raadsver-
gadering gekoppeld aan het verdwijnen van 18 
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parkeerplaatsen voor vergunninghouders aan het 
Rapenburg. 
 
In de buurt leeft veel verzet tegen deze plannen. 
Als dit plan doorgaat valt namelijk te verwachten 
dat:  

• de mooie rode beuk vlakbij de bouwloca-
tie afsterft; 

• de monumenten in de buurt -waaronder 
het Hofje van Eva van Hoogeveen- scha-
de ondervinden; 

• de rust en veiligheid aan de smalle 
Groenhazengracht, Doelengracht en 
Doelensteeg in gevaar komen; 

• de 18 goed betaalbare plaatsen aan het 
Rapenburg verdwijnen. 

 
Daarom heeft het omwonendenoverleg Doelen-
gracht bedenkingen tegen het bestemmingsplan 
ingediend bij Gedeputeerde Staten van de pro-
vincie Zuid-Holland. Er zijn ruim 300 handteke-
ningen bij het omwonendenoverleg binnenge-
komen die de bedenkingen ondersteunen, waar-
onder ook veel uit de omgeving van het Rapen-
burg. Wij zijn bijzonder blij met zoveel mede-
standers! 
 
 

 
Monumentale Beuk 

 

Voor het opstellen van onze bedenkingen heb-
ben wij besloten een advocaat in te schakelen, 
omdat wij deze expertise zelf niet in huis hebben. 
Het is mr. G. van der Feltz uit Den Haag, die  
jarenlange ervaring heeft en een grote deskun-
digheid op het terrein van bestuursrecht en ruim-
telijke ordening. Daarnaast hebben wij een aantal 
deskundigen geraadpleegd over de gevolgen van 
de parkeergarage voor het verkeer in en om de 
Doelengracht en de risico's die de aanleg van de 
parkeergarage met zich meebrengt voor de oude 
beuk op het bouwterrein en  de historische om-
geving. Over de boom hebben we de stadsbiolo-
ge, mevrouw Dr. Rinny Kooi om raad gevraagd, 
verder het boomdeskundig bedrijf Pius Floris en 
TNO. Hun rapporten vermelden dat het voort-
bestaan van de beuk bij de aanleg van een on-
dergrondse  parkeergarage niet kan worden gega-
randeerd, zelfs niet wanneer er beschermende 
maatregelen worden genomen. Ook voor de 
monumenten in de omgeving zijn volgens de 
deskundigen beschadigingen niet uit te sluiten. 
Over de verkeerssituatie wilde een aantal ver-
keerskundige adviesbureaus geen rapportage 
opstellen, vanwege mogelijke belangenverstren-
geling wanneer de gemeente Leiden als op-
drachtgever in het spel zou komen. 
 
De bedenkingen werden begin april ingediend. 
Inmiddels hebben wij de bedenkingen kunnen 
toelichten tijdens de hoorzitting over het be-
stemmingsplan die Gedeputeerde Staten organi-
seerde in het Provinciehuis. Elders in deze Hart 
van de Stadkrant treft u een verslag aan van de 
hoorzitting door Clariet Boeye, die erbij was. 
 
Wat betreft de parkeerplaatsen voor vergunning-
houders het volgende. De discussie over de ver-
keersnota in de gemeente is gestart. Enkelen van 
ons zijn naar de meepraatavond en naar de ate-
lierbijeenkomst van de gemeente gegaan. Het 
opheffen van parkeerplaatsen voor vergunning-
houders aan het Rapenburg is daarin genoemd, 
en werd in de conclusie van de avonden opge-
nomen als manier om de binnenstad verder auto-
luw te maken. Opvallend was dat zich onder de 
deelnemers aan de atelieravonden, waarin de 
meepraatreacties verder werden uitgewerkt, 
nauwelijks binnenstadbewoners bevonden.  
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� Ik wil u daarom attenderen op de eerst-
volgende avond waarin weer voor bur-
gers wordt gesproken over het parkeer-
beleid. Dat is op 20 juni.  

 
De wethouder van verkeer en vervoer en ruimte-
lijke ordening, John Steegh zal dan uitleggen op 
welke gronden het college tot zijn voorstel voor 
de nieuwe parkeernota is gekomen. De locatie is 
momenteel nog niet bekend. Op de website van 
de gemeente Leiden en in de Stadskrant zal deze 
te zijner tijd worden bekend gemaakt.  
  
Tot slot een verzoek. Voor het behoud van de 
beuk en onze mooie buurt is een maximale in-
spanning om het gemeentebesluit ongedaan te 
maken van het grootste belang. De hulp van de 
advocaat en de deskundigen zijn kostbaar, en een 
rechtsgang tot en met de Raad van State is moge-
lijk nodig. Om de kosten te kunnen dekken heb-
ben wij een rekening geopend waar eenieder die 
onze inspanningen wil steunen een financiële 
bijdrage op kan storten:  
 

� girorekening 3138039 ten name van 
"Omwonendenbelang Doelbewust" te 
Leiden.  

 
Wij zijn blij met elk bedrag dat u hiervoor over 
hebt. Als dank voor uw bijdrage ontvangt u een 
kopie van de bedenkingen die door het omwo-
nendenoverleg zijn ingediend.  
 
Namens het Omwonendenoverleg Doelen-
gracht,  
 
Heleen Lie-Venema.◄ 

 

 

Aalmarkt - F. Hendrikse-Pompe 

 
Er is helaas slecht nieuws wat betreft de Aal-
marktplannen maar aan het einde gelukkig ook 
nog een leuk berichtje.  
Om te beginnen werd eind april duidelijk dat er 
een enorm financieel tekort is voor de verbou-
wing/uitbreiding van de Stadsgehoorzaal. Het 
zou gaan om een bedrag van ruim 1,1 miljoen 
euro, dat vooral zit in hogere bouwkosten omdat 
de bouw langer gaat duren, daaraan gekoppeld 
de honoraria van architecten en adviseurs, de 

hogere kosten van de aannemer, en extra kosten 
vanwege beroep & bezwaar.  
Door onderhandelingen en (interne) aanpassin-
gen heeft de gemeente dit tekort terug weten te 
brengen naar 650.000 euro, maar er blijven na-
tuurlijk onvoorziene posten zolang de bouw niet 
af is. Een voordeel voor de gemeente, maar een 
échec voor de bewoners en de buurt, is dat Aal-
markt 5 en 6, tot voor kort woonhuizen van de 
Stichting Diogenes en volgens plan bedoeld om 
bij de vernieuwde Stadsgehoorzaal te trekken, er 
volgens de aangepaste plannen niet meer bij ko-
men en dus hun (woon)bestemming in principe 
hadden kunnen behouden. Kort na het bericht 
van deze enorme kostenoverschrijding werd 
trouwens bekend dat de gemeente over het afge-
lopen jaar een overschot van 16 miljoen euro 
heeft. Hopelijk kan hiervan ook een klein deel 
naar de Aalmarkt en kan daarmee de kwaliteit in 
de realisatie van de plannen gewaarborgd blijven. 
Dan toch nog een goed berichtje: voor degenen 
die het interessant vinden, zijn er tussen 6 en 29 
juni op woensdag- en vrijdagmiddag om 14 en 
15.30 uur archeologische rondleidingen op het 
terrein van de Aalmarktschool. U kunt zich hier-
voor opgeven bij het Servicepunt Bouwen en 
Wonen, tel. 5165502 of via aalmarkt@leiden. 
nl.◄  
 

 
Ongedateerde foto van de Boommarkt uit de collectie van 
Bart de Kler, in mei 2007 geveild bij Burgersdijk en Nier-
mans.  
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De lezer aan het woord - Clariet Boeye 
 
Hart van de Stadkrant, nummer 118, april 2007 
Dieren in de wijk: Meeuwen 
 
Lezers hebben ons laten weten dat zij de aanbe-
velingen van de gemeente aan de burgers om  
meeuwen te ontmoedigen een nest te bouwen op 
hun dakkapel weliswaar erg mooi en glossy  ver-
pakt vonden in de folder “Meeuwen in Leiden”, 
maar dat zij hebben waargenomen dat de meeu-
wen zelf een voorkeur lijken te hebben voor de 
daken van overheidsgebouwen, zoals de oude 
Universiteitsbibliotheek en het Museum van 
Oudheden.  
Misschien kan de gemeente de aanbeveling dra-
den te spannen daar zelf in praktijk brengen? 
 

 
Aan dit nummer werkten mee 
 
Lorents Blankenberg 
Rita Blankenberg 
Clariet Boeye 
Frank Borst en zijn kat Mauw 
Leo le Duc  
Richarda le Duc 
Heleen Lie-Venema 
Peter Lina 
Franceline Pompe 
Marjolijn Pouw  
Marcel Schikhof 
Bunny Soeters 
Peter van Swieten 
Afra Wamsteker-Meijer 
 
Kopij voor de volgende krant kunt u inleveren 
bij de redactie. De deadline voor de volgende 
krant is 15 september 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal-west 
Erevoorzitter:  R.J. van Cruijsen  Erelid: J.J.M. Gerritsen 
Postadres Postbus 11016     2301 EA Leiden 
Kamer van Koophandel Rijnland: 40 44 51 79 (Rijnland) 
Website:  www.pieterswijk.nl 
De wijken 
De Pieters- en Academiewijk en Levendaal-west vormen het 
zuidwestelijk deel van de Leidse binnenstad. De grenzen van 
het gebied worden gevormd door Botermarkt, Vismarkt, Aal-
markt, Boommarkt, Galgewater, de Witte Singel, Korevaarstraat 
en Gangetje. 
De vereniging 
De Vereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal-west 
tracht de leefbaarheid en het welzijn van de wijk en haar bewo-
ners te bevorderen. Bewoners kunnen lid worden van de vere-
niging, anderen donateur. De kosten van lidmaatschap bedra-
gen 4 Euro voor eenpersoons- en 5,50 Euro voor meerper-
soonshuishoudens (meer mag ook). Op de jaarlijkse ledenver-
gadering in het voorjaar legt het bestuur van de vereniging 
verantwoording af aan de leden, komen knelpunten in de wijk 
aan de orde en wordt het beleid van de vereniging bepaald.  
Bestuur 
Leo le Duc  voorzitter 
Garenmarkt 21 2311PH 5419036 
Lodewijk van Paddenburgh penningmeester, veiligheid en archief 
Diefsteeg 18 2311 TS 5149805 
Anton de Gruyl  bouwen, wonen en groen 
Nieuwsteeg 29 2311 RX 5661651 
Lorents Blankenberg              verkeer, vervoer en parkeren 
Nieuwsteeg 13 2311 RW 5132695 
Marjolijn Pouw  secretaris en veiligheid, redactie 
J.van Houtkade 36  2311 PE  5142896 
Marcel Schikhof  bestuurslid, horeca en evenementen 
Rapenburg 20 2311 EW 5235610 
Clariet Boeye  planning en redactie HvdS krant 
Rapenburg 34 2311 EX 5133720 
De krant 
De Hart van de Stad krant is een uitgave van de wijkvereniging. 
De krant verschijnt vier maal per jaar in een oplage van 2.400 
en wordt binnen de wijk huis aan huis bezorgd. Daarnaast wordt 
een groot aantal exemplaren verspreid onder bestuur en ambte-
naren van de gemeente Leiden en ontvangen niet- wijk-
bewoners/donateurs de krant per post. Kopij voor de krant kunt 
u inleveren bij  de redactie. De redactie behoudt zich het recht 
voor stukken in te korten. Voor het adverteren in de wijkkrant 
kunt u contact opnemen met de penningmeester. De krant wordt 
gedrukt door drukkerij Van der Linden. 
Lid worden 
U kunt lid worden door het overmaken van 4 Euro (eenper-
soonshuishouden) of 5,50 Euro (meerpersoonshuishouden) op 
giro 3664416 van de vereniging Pieters- en Academiewijk en 
Levendaal-west en het invullen van onderstaande bon. De bon 
kunt u opsturen naar het postadres van de vereniging of bij een 
van de bestuursleden in de bus 

 

naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

geeft zich met ingang van . . . . . . . . op als 

lid/donateur van de Vereniging Pieters- en 

Academiewijk en Levendaal-west, en verklaart 

de contributie/donatie ad Euro ........... te heb-

ben overgemaakt op giro 3664416  

 

 . . . . . . . (datum) 

. .  . . . . . (handtekening) 


