
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten geleide 
 
 

Volgens de kalender is het voorjaar al weer aangebroken. Op het moment dat ik dit stukje schrijf lijkt het er 
nog niet erg op maar misschien dat dit heel anders is als u deze nieuwe Hart van de Stadkrant in de 
brievenbus krijgt. Wellicht lopen we bij de bezorging in een heerlijk voorjaarszonnetje. Voor veel mensen is 
het voorjaar een moment om de boel eens goed op te ruimen in de jaarlijkse grote schoonmaak. Bij de 
gemeente is die grote schoonmaak dit jaar in ieder geval al vroeg begonnen, om precies te zijn al een paar 
weken geleden. Althans op de Garenmarkt. Vroeg in de ochtend verschenen er opeens diverse vuilniswagens 
om het zwaar vervuilde ‘gat’ aan de Garenmarkt op te ruimen. In een paar uur tijd werd al het vuil dat zich de 
afgelopen jaren heeft opgehoopt, en waar de buurtbewoners al heel lang vol ergernis tegenaan keken 
afgevoerd. Vervolgens werd het hele terrein keurig aangeveegd en tot nu toe ook schoongehouden. Hulde aan 
de gemeente. Wat momenteel de plannen zijn met dit terrein leest u in deze krant.  
 
Verder in deze krant de uitnodiging met de agenda voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze 
wordt zoals gebruikelijk gehouden in Ars, op 17 april om 20.15 uur. Tevoren is er een rondleiding met uitleg 
over de plannen die de gemeente met het groen heeft en het beheer en onderhoud van groen in de wijk. In 
deze krant vindt u verder het jaarverslag van onze vereniging over 2007 met de financiële verantwoording.   
 
Tot slot wil ik u vragen de datum voor de inmiddels traditionele wijkborrel in juni in uw agenda te noteren. 
Deze is 7 juni in Ars, van 16.00 uur tot 19.00 uur.  
 
Ik hoop dat ik u bij onze ledenvergadering zal zien. Ook niet leden zijn er welkom. U kunt zich desgewenst 
ter plaatse inschrijven. U kunt dat ook via het info@nummer doen. Wel graag de  4,- per persoon 
overmaken of de  5.50 per gezin op giro 3664416 t.n.v. Vereniging voor Pieters- en Academiewijk en 
Levendaal West, met vermelding van contributie 2008.     

 
Leo le Duc, Voorzitter 

 

Nummer 122, april 2008, oplage 2400 
Redactie: Clariet Boeye, Marjolijn Pouw  Layout: Rita Blankenberg 

IN DIT NUMMER o.m.: 

Ledenvergadering:  
Verslag ‘07 en agenda ‘08  
Jaarverslag 
Bewoners vertellen: Mevrouw Schaap 
In gesprek met Joost Bleijie 
Mooi wonen, Mooi werken 
Schildpadden in de gracht 
Aalmarktproject 
Buurtkaderoverleg 
Districtsraad Binnenstad Zuid 
Een reis door Leiden in 80 kaarten 
Garenmarkt 
Verkeerscirculatie 
RGL 
Lezers schrijven 



April 2008   Vereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal-west    Bladzij 1 

ARTIKELEN 

 

UITNODIGING  
Algemene Ledenvergadering 2008 
Het bestuur van onze wijkvereniging heeft het genoe-
gen u uit te nodigen voor de algemene  
ledenvergadering van de vereniging op 17 april.  
 
Voorafgaande aan de vergadering is er een rondleiding 
door het groen in de wijk met uitleg over de plannen 
van de gemeente, het beheer en de verzorging. Deze 
begint  
 

 om 19.00 uur in het Van der Werfpark 

 bij het standbeeld van burgemeester Van 

der Werf 

 duur rond de drie kwartier  

Programma  

19.00 tot 19.45 uur  rondleiding door het groen in 
de wijk  

20.00 tot 20.15 uur  koffie 
20.15 tot 21.15 uur  agenda ledenvergadering 
21.15 tot 22.30 uur napraten 

Datum   donderdag 17 april 2008 

Plaats  Ars Aemula Naturae, Pie-
terskerkgracht 9a Leiden 

Tijd   20.00 uur tot 21.00 uur 
 
Agenda  

1. Opening 
2. Vaststelling van de agenda 
3. Verslag LV 2007 
4. Jaarverslag 2007 

a. inhoudelijk en b. financieel 
5. Bestuursaangelegenheden*  
6. Rondvraag 
7. Sluiting 

 
* Bij punt 5. bestuursaangelegenheden: Onze voorzitter, 
Leo le Duc, heeft laten weten dat hij na zijn termijn, die in 
april van dit jaar afloopt, vanwege zijn drukke werkzaamhe-
den aftreedt. Het bestuur verzoekt ieder die hem wil opvol-
gen zich voor 17 april bij M. Pouw te melden. Het bestuur 
zal ter vergadering een opvolger aan de leden voordragen. 
Tegenkandidaten wordt verzocht zich voor de vergadering 
bij de secretaris te melden.  
**  Herbenoembaar volgens het rooster is Marcel Schikhof. 
Het bestuur stelt voor hem voor een nieuwe termijn te 
benoemen. 
*** Tegenkandidaten wordt verzocht zich voor de vergade-
ring bij de secretaris te melden.  

  

Rooster van aftreden bestuur vereniging Pieters- 
& Academiewijk en Levendaal-West 
Krachtens artikel 10 van de statuten worden bestuurs-
leden door de aanwezige leden van de vereniging ge-
kozen 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 herkiesbaar. 
Hieronder het volgens deze bepaling opgestelde roos-
ter van aftreden voor het huidige bestuur.  
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Verslag van de Ledenvergadering 
23 april 2007 
 
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. Gerritsen zijn helaas 
verhinderd. De heer T. van Noort van de stichting 
Kunst in de wijk is eveneens verhinderd. Ook de heer 
H. Feuth, die namens het bestuur de belangen van de 
Garenmarkt behartigt heeft zich afgemeld. De 
voorzitter brengt voorts de heer J. van Leeuwen in 
herinnering, wiens dood zeer wordt betreurd. 
 
Het bestuur is van plan om 23 juni op de binnenplaats 
van Ars een ledenbijeenkomst te organiseren, zoals bij 
het lustrum in 2006. De uitnodiging 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 wijziging 
vastgesteld. 
 
3. Bestuursaangelegenheden 
Krachtens het rooster van aftreden had L. van 
Paddenburgh, penningmeester, in de  vergadering van 
april 2006 voor een periode van drie jaar moeten 
worden herbenoemd of door een tegenkandidaat 
opgevolgd. Door een onjuiste interpretatie van de 
statuten is dat niet gebeurd. Het bestuur 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 herbenoemen. De ledenvergadering 
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 een 
tegenkandidaat opgevolgd. Er melden zich geen 
tegenkandidaten. Ook zij worden bij acclamatie 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 kascommissie 
heeft de jaarrekening in orde bevonden. De 
ledenvergadering keurt op advies van de commissie 
het financiële jaarverslag goed en déchargeert de 
penningmeester met dank voor zijn bemoeienis”. Het 
verslag wordt met deze  wijziging vastgesteld.  
Naar aanleiding van Punt 6 Rondvraag  
Website: De website kan niet worden bijgehouden, 
omdat een vaste webmaster ontbreekt.   
Rembrandtzuilen: de verdwijning van de zuilen is 
niet opgehelderd. 
Parkeergelegenheid: De wijkvereniging Pancras 
West heeft het bestuur laten weten dat de afspraak 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 vergunning inruilen voor 
een parkeerpas in een van deze garages als er 
parkeerplaatsen in de binnenstad vervallen. Dat zou 
uitkomst kunnen bieden bij het gesteggel rond de op 
te heffen parkeerplaats voor het hofje De gekroonde 
liefdepoort aan de Langebrug. De gemeente heeft de 
opheffing 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 
gecontroleerd en vastgesteld dat de rekening op de 
juiste wijze is opgemaakt en verantwoord. De 
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kascommissie stelt voor om de penningmeester met 
dank voor zijn bemoeienis te déchargeren. De 
vergadering besluit dat. 
Naar aanleiding van  
Aalmarkt: De nieuwbouw op de Aalmarkt is gestart. 
In verband daarmee is de Stadsgehoorzaal het 
komende seizoen gesloten. De stadsarcheoloog doet 
onderzoek in de kelder van het oude schoolgebouw 
en dat levert mogelijk een interessant artikel op voor 
een volgende Hart van de Stadkrant. De gemeente 
lijkt de Klankbordgroep nauwer bij de uitvoering 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 oude 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 
doorgronden. De voormalige woonhuizen van de 
stichting Diogenes (Aalmarkt 5 en 6), 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 vervolg slechts besproken als verzoeken door 
tenminste 10 personen zijn ondertekend.  
Kaiserstraat: De zienswijze die het bestuur de 
Raadscommissie RO heeft voorgelegd over een vrij te 
laten groenstrook langs het te bebouwen terrein aan 
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 desgewenst 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 Staten. Het bezwaar wordt mogelijk door 
de provincie 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 
Bomencommissie heeft overgedragen aan de 
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) is er 
een verhoogd risico voor bomen door het ontbreken 
van kennis in de ARK.    
 

Rapenburg-Nieuwsteeg 
De bebouwing op de plaats van de oude 
Instrumentenmakersschool hoek Rapenburg  
Nieuwsteeg ligt stil sinds de rechtzaak van de stichting 
’s- Gravesande tegen de plannen vanwege de 
afwijkende dakvorm. Er is een uitspraak en er 
schijnen nieuwe plannen te zijn, maar hoe het met de 
uitvoering staat is onbekend.  
Garenmarkt: Over de bebouwing van het gat in de 
Garenmarkt is niets nieuws te melden. De gemeente 
heeft zich voorgenomen binnen vier maanden met 
een oplossing te komen. 
Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan: De 
gemeente wil de bewoners nauwer bij plannen voor de 
stad betrekken. Enkele uitverkorenen mogen 
meepraten. Er is weinig samenhang tussen verkeer- en 
vervoer en  parkeerbeleid. De plaats van het openbaar 
vervoer in de RGL plannen 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 
gerucht gaat dat het projectbureau de aanleg door de 
Breestraat nog niet heeft opgegeven en het 
alternatieve tracé over het spoor duikt als 
mogelijkheid ook weer op, net als de aanleg van een 
fietsroute over Rapenburg en Turfmarkt. Men vreest 
dat de provincie de aanleg zal doordrukken, omdat hij 
het gemeentebelang overstijgt. Waakzaamheid blijft 
derhalve geboden. De vereniging 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. Het bestuur zal 
een afspraak proberen te maken met de 
verantwoordelijke wethouder. 
Evenementen: De gemeente wil overgaan tot 
Citymarketing. Evenementen moeten passen in de 
promotie van de stad, waarin ook de horeca een rol 
heeft. Categorie 3 Evenementen (100 decibel) moeten 
in de binnenstad geweerd worden en culturele 
evenementen hebben de voorkeur. Er komt een 
integraal veiligheidsplan waarin bepalingen zijn 
opgenomen 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 raadscommissie voorleggen. 
Horeca: De leden wijzen op overlast van Café 
Barrera (hoek Rapenburg-Kloksteeg). Barrera 
overschrijdt met grote regelmaat de grenzen. Het 
lawaai van hun DJ’s is 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 
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overlast kunnen bewoners de lijn bellen. Hoe meer 
klachten, 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 vergunning. Het 
helpt ook om klachten voor te leggen 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 gebruiken. 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 omwonenden 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 
opengescheurde vuilniszakken slingeren rond, 
meeuwen,  kauwtjes en de wind verspreiden de 
rommel. Veegwagens 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 ze voor de veiligheid 
noodzakelijk. Staan ze 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 
Tot slot was er een interessante diapresentatie over 
het kruitrampgebied en de ontploffing door mevrouw 
A. Ponsen.   
 

 

 
voor informatie:  w w w . p u z z l e - l e i d e n . n l 
 

 

Jaarverslag 2007 - Lodewijk van Paddenburgh 

Penningmeester     
 
Inhoudelijk 
In 2007 stierf tot ons verdriet onze beminnelijke en 
betrokken erevoorzitter Jacques van Cruijsen. Hij 
heeft de vereniging opgebouwd en er zich jarenlang 
voor ingezet. We danken veel aan hem. We herdach-
ten hem in de juni uitgave van de Hart van de 
Stadkrant.  

2007 Was een actief jaar. Begin maart bracht het bes-
tuur vanwege het Referendum over de RGL een spe-
ciale uitgave van de Hart van de Stadkrant uit met de 
argumenten voor en tegen. Na het referendum namen 
we op uitnodiging van de gemeente deel aan verschil-
lende werkbesprekingen over het nieuwe Verkeer en 
vervoersplan. In samenspraak met bewoners en ge-
meente maakten we een nieuw circulatieplan voor 
Levendaal West en spraken af om voor de Pieterswijk 
ook zoiets te doen. We maakten herhaaldelijk gebruik 
van het inspraakrecht bij vergaderingen van Raad-
scommissies, onder meer over verruiming van horeca 
inlooptijden en de uitvoering van Bestemmingsplan II, 
met name de bouwplannen voor de Doelengracht. We 
bemiddelden met succes bij geluidsoverlast op de 
Korevaarstraat en verzochten de wethouder een einde 
te maken aan de vervuiling van het gat in de Garen-
markt. Begin 2008 heeft dat tot resultaat geleid. Het 
gat is nu opgeruimd.  
Met de politie bespraken we het dealen op de Garen-
markt, wat tot verhoogd toezicht heeft geleid. Het 
probleem verminderde, maar door de (illegale) huis-
vesting van verslaafden in de aangrenzende Hoefstraat 
is het probleem nog niet opgelost.  
Het herhaalde verzoek aan de gemeente om de par-
keerplaats voor de ingang van de Gekroonde Liefde-
poort op te heffen is helaas ook in 2007 zonder 
gevolg gebleven. De gemeente heeft de opheffing 
toegezegd, maar heeft die belofte nog niet kunnen 
inlossen. Dat geldt ook voor de toezegging om in het 
najaar een nieuwe bomenrij te planten op de Jan van 
Houtkade, die op den duur de zieke kastanjes kan 
vervangen.  
In 2007 stelde het bestuur de traditie in van een jaarli-
jkse zomerborrel op de binnenplaats van Ars. On-
danks het koude weer was deze goed bezocht. De 
uitgevoerde strijkkwartetten waren prachtig.  
Het bestuur vergaderde zes maal, waarvan een maal 
met de leden. Inclusief de uitgave ter gelegenheid van 
het RGL Referendum kwamen er vijf Hart van de 
Stadkranten uit.  
Een groeiend aantal mensen maakten gebruik van de 
mogelijkheid om informatie op te vragen of proble-
men te melden via het ingestelde adres 
info@pieterswijk. In 2008 wil het bestuur de website 
daarvoor gaan gebruiken. 
    
In de algemene ledenvergadering van april benoem-
den de leden Lodewijk van Paddenburgh met 
terugwerkende kracht voor een nieuwe periode van 3 
jaar tot bestuurslid. Lorents Blankenberg en Marjolijn 
Pouw werden eveneens herbenoemd.  
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Het bestuur was in 2007 als volgt samengesteld. 
L. L. le Duc   voorzitter;    
M.J.H. Pouw   secretaris, districtsraad, 

buurtkaderoverleg, redactie 
Hart van de Stadkrant;  

L. van Paddenburgh  penningmeester 
L.G. Blankenberg verkeer en vervoer 
C. Boeye   bouwen en wonen, districts-

raad, redactie 
A. de Gruyl,   bouwen en wonen  
M. Schikhof,   buurtkaderoverleg, horeca en 

evenementen 
 
F. Pompe behartigde de belangen van de vereniging in 
de Klankbordgroep Aalmarkt, H. Feuth de Garen-
markt. R. Blankenberg bleef toegevoegd aan de redac-
tie van de Hart van de Stadkrant. 
Van alle activiteiten is verslag gedaan in de rubriek 
Berichten van de in 2007 uitgegeven Hart van de 
Stadkranten.   
 
Financieel  
Zoals uit de jaarrekening blijkt, heeft de vereniging 
financieel gezien een redelijk jaar achter de rug. Het  
bedrag dat we aan contributie binnenkregen kwam 
nagenoeg overeen met wat we voor 2007 hadden 
begroot. De advertenties leverden meer op dan ver-
wacht. Wel gaven we meer uit dan voorzien, omdat 
we de uitgaven voor de Hart van de Stadkrant de krap 
hadden begroot.  
De Hart van de Stadkrant kwam 4 keer uit in plaats 
van drie keer en hij is dikker geworden. Bovendien 
brachten we in maart 2007 een extra editie uit van-
wege het RGL Referendum. We hebben derhalve 
ingeteerd op onze reserve.  

Deze is evenwel groot genoeg om dat te kunnen op-
vangen.  
 
Er kwamen in 2007 zes nieuwe leden bij, zes leden 
zegden hun lidmaatschap op. Een van de leden over-
leed. We verloren dus in totaal een lid. Het aantal 
leden is nu 348. Begin 2008 geeft een lichte stijging 
van het aantal leden te zien. Het bestuur zal in 2008 
meer mensen voor de vereniging trachten te winnen.  
 
De Kascontrolecommissie, bestaande uit de heren 
J.J.M. Gerritsen en R. Breedveld, is uitgenodigd om 
onze administratie te controleren. In de ledenver-
gadering zal de commissie van de bevindingen verslag 
uitbrengen.  
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Bewoners vertellen 
Mevrouw Schaap  

Jenny Groenendijk en Marjolijn Pouw 

 

 
 

Foto: Marjolijn Pouw 

 

Bij de verzameling van handtekeningen voor de 
schoonmaak van de Garenmarkt en de aanleg van 
een kinderspeelplaats gingen we ook langs bij 
mevrouw Schaap op de Jan van Houtkade. We 
raakten met haar in gesprek en ze vertelde dat ze 
al 35 jaar met plezier op de kade woont en 
vroeger met haar man de viswinkel Schaap aan de 
Herenstraat bestierde. Deze heet vanwege de 
klantenbinding nog steeds Schaap, maar is niet 
meer in handen van de familie.  

We zochten haar nog eens op en ze vertelde toen 
dat ze actief is voor de Protestantse Gemeente in 
Leiden en ter kerke gaat op de Lange Mare. Ze 
liet ook de mooie, warme pantoffelsokken zien 
die ze breit voor het herstel van het orgel van de 
Marekerk en de aanschaf van een nieuwe gelu-
idsinstallatie. Ze kosten  5,-- per paar en ze heeft 
met de verkoop al meer dan  
 600,-- voor de kerk verdiend. Behalve pantof-

felsokken breit ze ook eierwarmers: kleine witte 
of gele kuikens met een pompoen op hun kop bij 
wijze van kuifje. Ze rijdt nog steeds auto en zit op 
een gymnastiekclub om fit te blijven. 

Haar kinderen zijn uitgezwermd over Nederland, 
maar zij wil zo lang mogelijk in Leiden blijven 
wonen, de stad waar ze 84 jaar geleden is geboren 
en haar hele leven heeft gewoond. Ze groeide op 
aan de Haarlemmerweg en ging na haar huwelijk 
in onze wijk wonen met haar man en vier kin-
deren. Haar man is helaas overleden en de kin-

deren zijn inmiddels uitgezwermd over het land, 
maar als ze haar bezoeken dan lopen ze nog net 
als vroeger via de achterdeur aan de Hoefstraat de 
binnenstad in om de geur op te snuiven. Ze kun-
nen Leiden eigenlijk niet missen en spellen de 
Hart van de Stadkrant, die zij voor hen bewaart 
op een keurige stapel. Haar kinderen hebben op 
hun beurt kinderen, die inmiddels ook alweer 
getrouwd zijn en kinderen hebben. Ze heeft nu 
23 achterkleinkinderen. Over de vroegere klanten 
wil ze niet praten: “Dat hoort niet” en ook niet 
over de buurt, wat wel jammer is want uit haar 
tijd in de winkel kent ze een hoop mensen in de 
buurt, naar wie ze trouwens voor zover ze nog 
leven elke dag van achter haar raam zwaait. We 
hopen dat ze dat nog lang kan doen.  

 

 

 
 
 

In gesprek met Joost Bleijie,  
Citymanagement  

Marjolijn Pouw 

 
 

Het Centrummanagement Leiden(CML) huist aan 
de Stationsweg, in het gebouw waar ook de 
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Kamer van Koophandel zit. Partijen zoals winke-
liersverenigingen, musea, gemeente, grootwinkel-
bedrijven,  ambulante handel en niet te vergeten 
de universiteit werken in het Centrummanage-
ment Leiden samen om de aantrekkelijkheid van 
de binnenstad verhogen. Ze willen voorkomen 
dat Leiden afglijdt naar het niveau van een onbe-
tekenende provinciestad. De roem van de stad is 
tanende, Leiden trekt betrekkelijk weinig bezoek-
ers, de economie stagneert en het centrum verli-
est zijn aantrekkelijkheid. Daar zou verandering 
in kunnen komen door onder meer de vestiging 
van luxe winkels, horeca en bedrijven. Culturele 
manifestaties of evenementen en wetenschappeli-
jke congressen moeten bezoekers naar de stad 
trekken. De economische activiteit neemt dan 
toe, waardoor het leefklimaat in de binnenstad 
aanzienlijk zal verbeteren. Bewoners zijn niet in 
het centrummanagement vertegenwoordigd, maar 
wat niet is kan nog komen.  
Joost Bleijie, onlangs benoemd tot nieuwe cen-
trummanager, maakte tot voor kort als CDA af-
gevaardigde deel uit van de gemeenteraad. Hij 
kent de stad als zijn broekzak. Hij is in Leiden 
geboren en getogen, heeft er gestudeerd en 
woont er.   
 
René Verdel verzuchtte in de vorige Hart van de 
Stadkrant dat er veel te winnen valt bij een heldere keuze 
voor de functie van de stad. Onzekerheid door het telkens 
van gedachten veranderen is fataal.  
“De politiek laat te vaak de oren hangen naar wat 
de bevolking vindt. Dat is op zichzelf niet slecht, 
maar wel als het de besluitvorming frustreert. 
Politici moeten zonder last of ruggespraak bes-
luiten kunnen nemen, met in acht name van de 
lange termijn visie op de stad. In de discussie met 
bewoners gaat het vaak om problemen om de 
hoek of de indruk die ze hebben. Men wil houden 
wat er is, veranderen mag er niets. Argumenten 
hoor je zelden, wel in het wilde weg uitgesproken 
ideeën die meestal het stadsdeel betreffen waar 
men woont. Die ideeën gaan meestal voorbij aan 
het complexe geheel dat een stad vormt en zijn 
onuitvoerbaar of te duur. Zo’n discussie levert 
naar verhouding dus maar weinig op. Natuurlijk 
moet je bewoners betrekken bij wat er in de stad 
speelt, maar je moet daar wel selectief in zijn. 
Bovendien moet je vóór je als stadsbestuur de 
discussie aangaat een goed doortimmerde lange 
termijn visie hebben ontwikkeld waarin je de 

pluspunten van de stad uitbuit. Anders ga je on-
deruit.  
Leiden is de oudste en beroemdste universiteit-
stad van ons land met een indrukwekkende, 
wetenschappelijke staat van dienst. Er zijn musea, 
bibliotheken met gerenommeerde collecties, een 
prachtige botanische tuin, oude stadswallen en 
poorten, een rijke historie met enkele over de hele 
wereld beroemde stadgenoten. Leiden heeft 
genoeg in huis om grote groepen toeristen uit 
eigen land en buitenland te trekken. Toch komen 
er naar verhouding weinig mensen naar de stad. 
De universiteit alleen kan Leiden niet redden. 
Ook een universiteit marginaliseert als zij te 
weinig buitenlandse geleerden en studenten 
trekt.”   
 
Ik zie die belangentegenstelling tussen bewoners en bes-
tuurders niet zo. Beide groepen hebben belang bij een 
aantrekkelijke, bruisende stad.. De verschillen zitten meer 
in de manier waarop je zoiets bereikt.  
“Dat is mogelijk. Bewoners, politici, on-
dernemers, we zijn allemaal mensen en willen ons 
zo comfortabel mogelijk verplaatsen. Als je oude 
prenten van de binnenstad bekijkt, dan zie je dat 
er in de loop van de tijd eigenlijk niet zo veel ve-
randerd is. Veel oude panden staan er nog en 
verkeren in betrekkelijk goede staat. Maar de om-
standigheden zijn wel anders en niet beter. Er is 
in de binnenstad nog maar weinig loopruimte 
over. Veel grachten zijn gedempt, er staan nau-
welijks bomen en er gaat veel te veel verkeer 
doorheen. Wil je de binnenstad van Leiden 
aantrekkelijker naken, dan zul je dat in de eerste 
plaats moeten veranderen. Dat heeft gevolgen 
voor bewoners, ondernemers én bezoekers. Park-
eren zal niet altijd voor de deur kunnen gebeuren. 
Ook bezoekers zullen het openbaar vervoer 
moeten gebruiken of een stukje lopen.  
 
De Pieterswijk is het oudste en mooiste gedeelte 
van Leiden. Het is net een hartvorming eiland, 
begrensd door het water van Rijn en Rapenburg 
met de Breestraat als slagader. Midden erin ligt de 
Pieterskerk. Die staat nu al weer jaren in de stei-
gers, maar zal daar straks in alle luister achter 
vandaan komen. Je zou de kerk ’s avonds in het 
licht moeten zetten, evenals de Bibliotheca Thysi-
ana en andere monumentale panden. Zoiets kan 
tegenwoordig energiearm. Het verhoogt de 
aantrekkelijkheid van de stad en hoeft bewoners 
niet te hinderen. Het gebied is toeristisch attrac-
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tief. Rondom de Pieterskerk heb je hofjes, 
winkels, historische panden, schilderachtige 
straatjes, kerken, een museum, de Hortus, restau-
rants en noem maar op. Maar hotels zijn er niet. 
Wil je als bezoeker een paar dagen in de stad bli-
jven, dan moet je naar de rand van de stad. Dat 
doen de mensen niet. Die gaan naar Amsterdam, 
Den Haag, Haarlem of Delft. Leiden  is ’s avonds 
leeg, veel hoogwaardig vertier is er niet. Dat ma-
akt de stad onaantrekkelijk voor bezoekers die 
langer willen blijven en wat te besteden hebben.  
 
Hele stukken van het centrum zijn vervelend om 
doorheen te lopen. Ze zijn verwaarloosd en vies. 
Overal staan auto’s en de bestrating is aan gort 
gereden. De Breestraat is met al die bussen en 
vrachtauto’s een ramp. Hij deelt de stad in tweeën 
omdat je er niet ongehinderd over kunt steken. 
De hele dag is er de herrie van optrekkende 
bussen en vrachtauto’s. In de straten er omheen 
is het niet veel beter. Vrachtverkeer heeft het 
plaveisel aan gort gereden en sloopt ook de 
huizen. De stoepen zijn smal en staan vol roestige 
fietsen en wonderlijke uitstallingen. Her en der 
word je van de sokken gereden. In veel Europese 
landen zijn historische binnensteden allang voor 
verkeer afgesloten. Je komt er met je auto niet in. 
Daarvoor neem je de tram of de taxi. Parijs heeft 
tegenwoordig ook nog huurfietsen. Ook het cen-
trum van Leiden zou je voor gemotoriseerd 
verkeer moeten afsluiten, maar bewoners willen 
dat niet.” 
 
 Ik hebniet de indruk dat bewoners daar zozeer op tegen 
zijn. Mogelijk de winkeliers. 
“Sommigen, omdat er te weinig gelegenheid is 
voor parkeren. Je zou eens goed moeten na-
denken over de mogelijkheden van ondergrondse 
parkeergarages, goed bereikbaar vanaf een nieuwe 
rondweg. Ook zou je een vrachtroute moeten 
bedenken die zo weinig mogelijk schade veroor-
zaakt. Je kunt de tijden waarop de binnenstad 
bevoorraad wordt beperken, overslagplaatsen 
maken waar kleinere vrachtauto’s kunnen laden, 
afhaalplaatsen buiten de stad en naar andere 
mogelijkheden van bevoorrading zoeken. In Am-
sterdam gebruiken ze er de tram voor, in Venetië 
boten. Zoiets zou je hier ook kunnen doen, 
mogelijk een mix. Maar dan moet er natuurlijk 
wel een tram door de stad rijden.” 
 
 

Heb je het over de RGL?   
“Ja. Het centrum afsluiten kan niet zonder hoog-
waardig openbaar vervoer. De Rijn Gouwe Lijn is 
daar heel geschikt voor. Deze lightrail is een 
prachtkans voor Leiden om de delen waarin de 
binnenstad nu uiteenvalt weer met elkaar te ver-
binden en de stad een economische en ruimtelijke 
impuls te geven. De Breestraat met de Korevaar-
straat aan de zuidoost kant en aan de noordkant 
de Prinsessenkade, Steenstraat en Stationsweg. 
Moet je zien wat je daar kunt. Het is vreemd dat 
mensen dat niet willen zien en zich in het refer-
endum tegen de lijn hebben uitgesproken. De 
discussie wordt volgens mij niet goed gevoerd. 
Het gaat niet om argumenten, maar om 
gevoelens. Waarom zou een light rail niet door 
het centrum kunnen lopen. Deze nieuwe trams 
zijn veel veiliger dan de oude ooit waren. Kijk 
maar eens naar steden als Frankfurt of Straats-
burg waar zulke trams ook door de binnenstad 
rijden. Ze zijn  een stuk aangenamer dan bussen. 
Ze maken minder lawaai en de luchtkwaliteit 
heeft er niet van te lijden. Maar men stelt de RGL 
liever voor als een monster dat de hele binnen-
stad uit zijn voegen rukt.”  
 
De discussie gaat toch niet alleen over de veiligheid en 
luchtkwaliteit? De tram is onbetaalbaar, de aanleg blok-
keert andere mogelijkheden om de stad toegankelijker te 
maken, een samenhangend beeld ontbreekt en zo zijn er 
meer argumenten.  
“Dat is waar, maar ook in deze discussie gaat het 
meer om onderbuikgevoelens dan om feiten. De 
vraag wat de RGL aan Leiden kan toevoegen is al 
lang niet meer aan de orde. Mensen laten zich 
door hun emotie meeslepen. De RGL is nieuw en 
de aanleg vergt een hoop van de stad. Het ver-
touwde beeld verdwijnt en de neveneffecten zijn 
niet in alle opzichten voorspelbaar. Daarnaast zijn 
er ook nog de oude en vertrouwde bussen. Men-
sen zijn bang dat die verdwijnen. Bussen zijn 
voor de regio en de buitenwijken geweldig, maar 
ze passen niet in een oude binnenstad. Ze zijn log 
en lawaaiig, vuil en er zijn er te veel van. Waarom 
moeten al die bussen persé door de Breestraat 
rijden? Omdat je dan niet over hoeft te stappen 
als je uit Zoeterwoude komt en naar de Breestraat 
wil? Je zou ook op een van de stations kunnen 
overstappen op een lijn die door de binnenstad 
loopt.  
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De verpaupering van de Steenstraat en Station-
sweg  is al jaren een feit. In de Breestraat begint 
hij nu ook zichtbaar te worden. De RGL zou daar 
veel aan kunnen verhelpen. Een tram geeft ruim-
telijk en esthetisch mogelijkheden. Hij verbindt 
de uiteinden van de stad met elkaar en geeft men-
sen de mogelijkheid vlak bij de winkelgebieden 
die ze willen bezoeken uit te stappen. Dat geldt 
ook voor de mensen uit de regio. Die stappen uit 
bij het station en nemen daar de tram. Dat werkt 
heel goed. Kijk maar de koopgoot in Rotterdam. 
Als je die ziet dan aarzel je toch niet langer? 
Tram, groen, winkels, mensen alles geluidsarm en 
veilig naast elkaar. Maak op de Garenmarkt en 
elders grote ondergrondse parkeergarages met 
daarboven een Malieveldachtig park waar door-
heen je naar het Plantsoen, Van der Werfpark, 
Breestraat, Steenschuur of andere plaatsen kunt 
lopen, zet er bomen neer en maskeer Hoogvliet 
of maak daar appartementen. Zet de oude straat-
lantaarns terug en doe die moderne betonbanken 
de stad uit. Plaats dan ook nog passende vuilnis-
bakken en je zult zien hoe Leiden opknapt.”  
  

 
 

 

Mooi wonen, mooi werken - Clariet Boeye 

Angelique Mestrom Interieurarchitect  
op het Rapenburg 
 
Al een paar jaar was de kapsalon op Rapenburg 
47 gesloten. Het zag er zo treurig en donker uit: 
het interieur bleef even onveranderd als onge-
bruikt. Totdat er ineens nieuwe gordijnen hingen 
en er voor één van de ramen een sokkel stond 
met daarop een prachtige plaid en een paar 
kleurige kussens. 
Dat wekte nieuwsgierigheid. Maar zomaar bin-
nenlopen deed ik toch nog lang niet, want het zag 

er niet uit als een winkel. Hoewel het huis dicht in 
de buurt is nam ik tot voor kort niet de tijd om 
even te stoppen als ik er op de fiets voorbij reed, 
om te kijken wie daar nu zijn intrek had ge-
nomen. 
Inderdaad is het geen winkel. Het is het bureau 
Mooi wonen Mooi werken van interieur architect, 
Angelique Mestrom. 
 
Tien jaar geleden is ze als zelfstandig interieur 
architect begonnen en drie jaar geleden heeft ze 
haar bureau naar het Rapenburg verhuisd. Ze is 
heel blij met deze sfeervolle locatie. Toen ze de 
ruimte huurde trof ze de hele kapsalon nog intact 
aan. Nu zijn de muren aan de voorzijde met een 
mooie warmbruine stof bespannen, het wit van 
de vloer komt daar goed tegen uit. De verhoogde 
achterkamer is grijs van tint, de muren zijn be-
hangen met wat een grijze stof met een linnen 
structuur lijkt. Later blijkt het een vinyl behang te 
zijn. Het plafond met balken is lichtgrijs 
geschilderd.  
 
Schoonheid als passie 
Angelique Mestrom heeft haar opleiding aan de 
academie in Arnhem gedaan, maar eigenlijk wil ze 
het daar niet over hebben. Waar wil ze wel over 
praten? Ze heeft een passie voor mooie dingen en 
daar kan ze bevlogen over praten. Ze wil mensen 
helpen van hun huis een mooie, rustige plek te 
maken, waar ze zichzelf helemaal in herkennen en 
waar ze graag na een drukke dag thuis komen. Ze 
krijgt overigens niet alleen opdrachten van par-
ticulieren, ze werkt ook voor bedrijven en twee-
maal heeft ze een opdracht gehad voor de herin-
richting van een school. 
 
Ze vertelt. “Als mensen bij mij komen, probeer ik 
in de eerste plaats uit te vinden wat ze met hun 
huis willen. Dat kan een nieuw of een oud huis 
zijn. Mensen zijn tegenwoordig heel kritisch en 
goed geïnformeerd. Er is een overvloed aan TV 
programma’s en woontijdschriften en een overv-
loed aan mooie dingen. Daarom is het moeilijk 
keuzes te maken. Dus vraag ik tijdens de eerste 
gesprekken wat de mensen zelf willen. Hoe willen 
ze leven? Functioneert het huis naar hun be-
hoefte, hoe ervaren ze de lichtinval, is de keuken 
te klein of is een kamer te groot? Een ruimte kan 
ook te groot zijn. Elk huis heeft naast een aantal 
aantrekkelijke kanten ook nadelen. Hoe lopen de 
ruimten in elkaar over? Als de verschillende pun-
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ten doorgesproken zijn, teken ik alle ruimten op 
schaal. Daarbinnen kan ik schuiven. Dat kan heel 
ingrijpend zijn, bij voorbeeld dat de keuken van 
achter naar de voorkant wordt geschoven.  
 
Het werk van een interieurarchitect 
In huizen uit de jaren 70 bevonden keukens zich 
vaak aan de achterkant naast een kamer met een 
staand raam naast een deur, uitkomend op de 
tuin. Nu willen mensen graag de tuin betrekken 
bij de kamer. Dan kan de keuken verplaatst wor-
den en voor een schuifpui gekozen worden. Eén 
ruimte kan voor meerdere functies gebruikt wor-
den, de woonkamer kan bijvoorbeeld ook voor 
werk met een laptop gebruikt worden. Dan moet 
de werkplek rustig gehouden worden. Dat 
gepuzzel vind ik het leukste. Als ik alle wensen en 
knelpunten geïnventariseerd heb, maak ik ver-
schillende ontwerpen die ik ter bespreking voor-
leg. Dat voortraject kost veel tijd. In samenspraak 
met de opdrachtgever komt daar tenslotte het 
eindontwerp uit. Dan begint het echte werk.” 
Angelique heeft in de afgelopen jaren uitstekende 
mensen gevonden die haar ontwerpen kunnen 
uitvoeren.  
 
Op de hoogte blijven 
Angelique vertelt verder dat niet altijd begrepen 
wordt, dat zo’n voortraject veel tijd kost. Het vak 
wordt so wie so nog vaak met scepsis bekeken. Je 
huis inrichten kan je toch zelf wel? Maar de 
meeste mensen zien door de bomen het bos niet 
meer en worden onzeker. Een interieur architect 
kan dan uitkomst bieden bij het helpen maken 
van keuzes. Angelique heeft uit het enorme aan-
bod namelijk zelf al een selectie gemaakt. Het 
kost veel tijd om op de hoogte te blijven van de 
laatste ontwikkelingen. Door middel van 
tijdschriften bij voorbeeld maar ook door het 
bezoeken van beurzen.  
Naast de bezoeken aan de beurzen werkt zij met 
vertegenwoordigers. “Dat is het voordeel dat dit 
geen winkel is. Zo kan ik veel breder werken.” 
Ieder jaar in april vindt dè grote meubel- en de-
sign beurs in Milaan plaats, de Salone Internazi-
onale del Mobile. Het is een van de meest druk-
bezochte beurzen en zeker de belangrijkste in 
Europa. Alle hotels zijn dan vol. Niet alleen op de 
beurs, maar in de hele stad zijn manifestaties te 
zien. Ook bezoekt zij jaarlijks de stoffenbeurs in 
Parijs.  
 

“Het voordeel van beurzen is dat je een clustering 
van expertise hebt. Italianen zijn heel goed in 
meubels en verlichting, maar in Frankrijk vind ik 
de ontwikkeling op het gebied van stoffen heel 
mooi. Ze gebruiken daar alle oude weeftech-
nieken en patronen, maar dan vertaald naar de 
moderne tijd. Heel bijzonder is dat.” Als voor-
beeld daarvan laat ze het passement langs de gor-
dijnen zien. Het is gemaakt op een klassieke 
manier, maar door lange lussen met zwarte kralen 
is het van deze tijd. “Een ander voorbeeld is de 
stoffen van Jim Thompson, een producent van 
zijden stoffen uit Thailand. De stoffen worden 
volgens oude technieken geweven, maar hebben 
een moderne uitstraling.”, zegt ze. Bij bin-
nenkomst was me al een prachtig kleurig stapeltje 
stoffen opgevallen. Ze pakt het stapeltje en 
spreidt het uit op de grote tafel, waar we aan zit-
ten. Het zijn stoffen van Kenzo. Dat is een ver-
rassing. Ik ken Kenzo1 als modeontwerper, maar 
ik wist niet dat hij ook stoffen ontwierp voor het 
interieur, Kenzo Maison. Hoewel de stoffen heel 
verschillende dessins hebben (strepen, stippen, 
grote bloemmotieven) staan ze prachtig bij elkaar 
door de geraffineerde kleurencombinaties. En de 
kussens die mij naar binnen gelokt hadden blijken 
van Missoni te zijn, mij alleen bekend als Italiaans 
modemerk, maar ook Missoni heeft een interieur-
lijn.  
 
Accenten leggen 
“Kleuren kunnen een warm accent geven aan een 
interieur. Vaak kiezen mensen voor wit, maar wit 
komt juist beter tot zijn recht als je het afzet te-
gen een kleur.” Als er toch een keuze voor witte 
stoffen wordt gedaan, dan bestaat er een scala aan 
mogelijkheden wat betreft structuur. Angelique 
laat me een boek met stoffen zien die bewerkt 
zijn met moderne technieken, waardoor er pa-
tronen in reliëf ontstaan of afwisselend door-
zichtige en ondoorzichtige grillige strepen, of 
gaten, of een duidelijke structuur, kortom, wit 
hoeft helemaal niet saai te zijn.  
 
Via verschillende associaties komen we te spreken 
over de Nederlandse ontwerper Marcel Wanders. 
“Nederlanders zijn vaak calvinistisch en minimal-
istisch. Marcel Wanders is het tegenovergestelde. 
Dat vind ik bewonderenswaardig. Ontwerpers 
moeten lef hebben èn ze moeten verkopen. 
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Voordat een ontwerp verkoopt hebben ze veel 
moeten investeren. Daarom zijn originele ont-
werpen niet goedkoop. Tegenwoordig wordt er 
erg veel gekopieerd, maar alleen dat wat veel suc-
ces heeft, niet het echt bijzondere. Ik hou niet 
van kopieën.”  
 
Het liefst zou Angelique een stijlkamer inrichten 
met mooie dingen. Door haar werk vindt ze zo 
vaak mooie voorwerpen zoals kussens, vazen, 
plaids, tafelkleden, badhanddoeken en dergelijke. 
Die gebruikt ze nu in haar interieurontwerpen, 
maar ze zou het erg leuk vinden om die ook los te 
kunnen verkopen aan voorbijgangers. Daarom 
heeft ze op woensdag donderdag en vrijdag ope-
ningstijden, al is het toch geen winkel. Het is dui-
delijk: schoonheid is haar passie en daar wil ze 
anderen graag in laten delen.  
1 Kenzo zelf heeft zich enige jaren gelden uit zijn 
bedrijf teruggetrokken. Jonge ontwerpers werken 
nu in zijn stijl. 
 
Mooi wonen Mooi werken 
Rapenburg 47 
2311 GH Leiden 
tel 071-5150756 mobiel 06-22563897 
www.mwmw.nl 
 

 

Dieren in de wijk: schildpadden 

Zonnebaden in de gracht – Sander Huisjes 

 
 
Wie op safari wil in de eigen wijk, kan de rood-
wangschildpad op het verlanglijstje bijschrijven. 
De 5e Binnenvestgracht biedt deze moerasbe-
woner al sinds jaar-en-dag onderdak. Met een 
beetje geluk wijden twee damesschildpadden zich 
hier op een zonnige dag en plein publique aan 

hun favoriete hobby: zonnebaden. De dames 
hebben hiervoor als hun favoriete plek een dri-
jvende boomstam uitgekozen, die dwars over de 
gracht is vastgelegd ter hoogte van de doorgang 
onder het P.J. Veth-gebouw.   
 
Hoewel ze wat langzaam zijn – het bestijgen van 
de boomstam uit het water kan bezwaarlijk een 
flitsende actie worden genoemd - , mag je de ver-
schijning van een roodwangschildpad toch ook 
elegant noemen. De Latijnse naam van het dier 
onderstreept dit: Trachemys scripta elegans. Het 
dier ontleent zijn naam aan de kenmerkende rode 
vlek die over de wang loopt vanaf het oog. Man-
netjesschildpadden zijn herkenbaar aan lange 
nagels aan hun voorpoten. Ook zijn ze wat 
kleiner dan de vrouwtjes. De van oorsprong in 
Noord- en Midden Amerika voorkomende 
schildpad heeft bij ons waarschijnlijk geen natuur-
lijke vijanden. Grote roofvissen en krokodillen 
komen in de Leidse grachten toch echt niet voor. 
Een strenge winter en een overmoedige reiger 
kunnen wel een bedreiging zijn.     
 
Het zonnebaden door de schildpadden is niet 
alleen een prettig tijdverdrijf, het is ook een bit-
tere noodzaak. Zonder zon dreigt een tekort aan 
vitamine D. In het ergste geval leidt een tekort 
aan zon – net als bij mensen overigens – tot het 
optreden van Rachitis (Engelse ziekte), wat ver-
vormingen aan schild en botten kan veroorzaken. 
Wie het genoegen zal smaken om de damess-
childpadden te zien zonnen, zal zien dat ze daar-
bij bevallig een of (maximaal!) twee van hun po-
ten plegen op te tillen en hun kop flink ver uit 
hun schild steken. “Lekker even rekken”, daar 
lijkt het op.  Maar het is meer: “elk zonnestraaltje 
is er een”.  Het oppervlak van de poten, de nek 
en de kop wordt zo groot mogelijk gemaakt om 
zo veel mogelijk zonlicht op te vangen.  
 
Verwilderde roodwangschildpadden zijn in Ned-
erland minder bijzonder dan je zou denken. Ja-
renlang ging het dier en masse over de toonbank 
als huisdier. Vele schildpadden zijn vervolgens, ik 
druk me voorzichtig uit, aan moeder natuur 
teruggegeven. Het goed verzorgen van een zoet-
waterschildpad is minder makkelijk dan het lijkt. 
En ook wordt zo’n schattig klein babyschildpadje 
veel groter en ouder dan je zou denken. Het dier 
kan 35 jaar oud worden en een lengte van meer 
dan 30 centimeter gaan meten. Sommige bronnen 
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melden dat een roodwangschildpad onherroepe-
lijk wegkwijnt in het kille Nederlandse klimaat. 
Staatsbosbeheer betwijfelt dit, gezien de grote 
aantallen die plaatselijk voorkomen. Laten we het, 
voordat we met vangnetten zielige schildpadden 
gaan vangen, op het laatste houden.  
 

 

BERICHTEN 

 

Aalmarktproject  F. Hendrikse-Pompe 

Precies een jaar geleden meldde ik u dat er een nieuwe 
wethouder was aangetreden voor Ruimtelijke orden-
ing en dat de Klankbordgroep benieuwd was naar zijn 
(mogelijk) nieuwe aanpak. En nu is er alweer een 
nieuwe wethouder: Pieter van Woensel, wethouder 
voor Ruimtelijke Ordening, Binnenstad en Publiek-
szaken. Bij mijn weten waren er eerder wel 
wijkwethouders maar nog geen wethouder die de 
Binnenstad als aparte portefeuille heeft. De Klank-
bordgroep heeft nog geen kennis kunnen maken met 
Van Woensel, de eerstvolgende vergadering is gepland 
voor mei. Maar de nieuwe wethouder benadrukte in 
een interview in de Gemeenteberichten (22.2.2008): 
“De historische binnenstad is een onderscheidende 
kwaliteit van Leiden” en noemde speciaal de “mooie 
monumenten, sfeervolle grachten en uitgebreide 
musea”. Het is goed dat deze parels van Leiden weer 
eens voor het voetlicht komen, indertijd heeft onze 
burgemeester bij zijn aantreden ook juist de bijzon-
dere historische binnenstad genoemd als een van de 
karakteristieke aantrekkelijkheden van Leiden. 
Het is dan ook des te schrijnender hoe het er nu uitz-
iet op de Aalmarkt. Men zou optimistisch kunnen 
zeggen dat het lijkt op de aanloop voor de grote 
sprong,  maar voorlopig lijkt het eerder een  achteruit-
gang. Het is onduidelijk wat er in het gat van de ver-
loren Aalmarktschool gebeurt en intussen trekken de 
laatste bewoners uit hun huizen. Op den duur zal het 
wel beter worden, maar de langdurige leegstand zal de 
panden niet ten goede komen. 
Wij houden u op de hoogte, ook van de visie van de 
nieuwe wethouder op het Aalmarktgebied. 

 

 

Buurtkaderoverleg  

Marcel Schikhof en Marjolijn Pouw 
 
In het buurtkaderoverleg met de politie van oktober 
2007 hebben we onder meer gevraagd om de illegale 
vuilstort aan te pakken op het onbebouwde gat in de 
Garenmarkt en het dealen daar en in de Hoefstraat. 
De politie mag niet zomaar huizen binnenvallen of 
particulier terrein, maar gaan kijken kan altijd en dat 

heeft de politie naar aanleiding van de meldingen vol-
gens de buurtbewoners veelvuldig gedaan. Het heeft 
goed geholpen.  
Van het met zoveel élan gelanceerde bewonersoverleg 
op regionaal niveau, waarover we u in de vorige krant 
berichtten, is niets meer vernomen. Met bewoners van 
het Rapenburg zal worden bezien of in het Buurt-
kaderoverleg de overlast van café l’ Espérance aan de 
orde moet komen. Het volgende Buurtkaderoverleg is 
op 17 april. Wie daarvoor zaken wil doorgeven kan 
dat doen via info@pieterswijk.nl of de postbus van de 
vereniging.  

 

 
Districtsraad Binnenstad Zuid  
Clariet Boeye  en Marjolijn Pouw 
 
De Districtsraad is sinds het bericht erover in de Hart 
van de Stadskrant van januari 2008 nog niet bijeen 
geweest. Wel hebben we enige malen telefonisch met 
de wijkmanager gesproken over onder meer de nieuwe 
vleugelnoten voor de Jan van Houtkade, de nog steeds 
niet opgedoekte parkeerplaats voor de ingang van de 
Gekroonde Liefdepoort, het vervuilde gat in de be-
bouwing van de Garenmarkt en de lappendeken die 
de Hoefstraat te zien gaf na de herbestrating. De 
traagheid waarmee de gemeente reageert is niet aan 
onze wijkmanager te wijten. Mogelijk ligt de oorzaak 
bij de recente reorganisatie van het gemeentelijke 
ambtenarenapparaat die, zoals ons bij brief is 
meegedeeld, onlangs is afgerond met het oog op een 
betere dienstverlening. Laten we hopen dat de reor-
ganisatie dat oplevert en niet de zoveelste, dure symp-
toombestrijding is.  
De bestrating van de Hoefstraat is inmiddels hersteld 
en het gat in de Garenmarkt is schoongemaakt. De 
toegang tot de gekroonde Liefdepoort blijft voor rol-
stoelrijders en mensen die afhankelijk zijn van een 
rollator een lastige opgave, en de bomen voor de Jan 
van Houtkade hadden naar we hoorden bijna elders 
gestaan. Gelukkig staat in het jaarverslag van de Dis-
trictsraden, dat in januari 2007 uitkwam,  zwart op wit 
dat de gemeente op aandringen van de bewoners 
inderdaad 23 vleugelnoten voor de herbeplanting van 
de Jan van Houtkade heeft aangeschaft. Tegen de tijd 
dat daar zieke kastanjes  omgehakt moeten worden 
zijn de vleugelnoten hopelijk zo groot dat er geen 
sprake is van kaalslag met alle gevolgen van dien. Een 
kade zonder bomen maakt dat sommige automobilis-
ten nog harder gaan rijden dan zij nu al doen. De 
dubbele bomenrij die door de nieuwe beplanting ont-
staat dient volgens de gemeente ook om  recht te 
doen aan de oorspronkelijke laanstructuur van de Jan 
van Houtkade. Dat nemen ze ons niet meer af.. In 
2008 gaan we over het onderhoud van andere monu-
mentale bomen en meer groen in de wijk praten, en 
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hoe de vervuiling van het gat op het rapenburg is 
tegen te gaan. We hebben begrepen dat daar bin-
nenkort gebouwd gaat worden, maar eerst zien en dan 
geloven leert de ervaring helaas. Wie te verbeteren 
zaken wil doorgeven kan dat via info@pieterswijk.nl 
doen, of op papier naar postbus 11016, 2301 EA Lei-
den.     

   

 

Een reis door Leiden in 80 kaarten 

Marjolein Pouw 

Op de winderige zondagmiddag van 3 februari 
reikte juryvoorzitter Peter van Swieten in het 
RAP Architectuurcentrum de publieksprijs uit 
voor de prijsvraag die op 9 november door het 
Leidse collectief ‘peenenui’ bij hun presentatie 
was uitgeschreven, namelijk: “Maak je eigen kaart 
van Leiden”. Bezoekers hadden zich toen voor 
een luttel bedrag een mooie, handbedrukte doos 
kunnen aanschaffen met een gebruiksaanwijzing, 
wedstrijdpapier en enige voorbeelden om thuis 
mee aan de slag te gaan. Phil Brand schreef 
erover in onze vorige Hart van de Stadkrant.  
Wie meer over het verfrissende collectief 
peenenui wil weten kan www.peenenui.nl in zijn 
computer aanklikken of bij het RAP langsgaan, 
Nieuwstraat 33 in Leiden. Meer informatie over 
de tentoonstelling ‘U bevindt zich hier’ is te vin-
den op www.ubevindtzichhier.nu.  
 

 
 
Juryvoorzitter Peter van Swieten met eerste prijswinnaar  
Thomas (Zweetvoetenkaart) 
 
Van de 36 inzendingen voor de prijsvraag zijn er 
door de jury twaalf genomineerd. In het juryrap-
port is te lezen hoe moeilijk de keuze was. Vijf 
inzenders moeten hun eerste of tweede prijs 
delen, de derde prijs is ongedeeld. De inzendin-
gen gaven onder meer een ode aan de Broekweg 
te zien, een eindeloze wandeltocht door de stad 

op oude schoenen, een zoölogische kaart en een 
kaart met bloemen.  
Een ganzenbord heb ik niet gevonden, hoewel 
het oude centrum van Leiden zich daar wat de 
vorm betreft wel voor leent en men in de binnen-
stad niet lang naar plaatsen hoeft te zoeken die als 
put of andere hindernis kunnen gelden, neem de 
beruchte gaten in Garenmarkt, Rapenburg of bij 
het station. 
 
Naast de inzendingen voor de publiekswedstrijd 
zijn er in het RAP ook speciaal voor de gelegen-
heid gemaakte kaarten van de stad te zien van 
Leidse vormgevers, kunstenaars en architecten. 
Zo is er een taxikaart van Walter van Peijpe met 
alle 132 taxiritten die hij in de periode van vijf 
februari tot 19 april 2007 in de stad maakte, een 
What if kaart van Sanne Dresmé die toont hoe 
Leiden er zou hebben uitgezien als de Span-
jaarden waren gebleven en een feestelijke kaart 
van Jos Agasi, geheten Groeten uit Leiden, 
waarop de oudste delen van onze binnenstad er 
in rood en oranje tegen een zwarte achtergrond 
uit zien als een vrolijk swingend kontje. Ook zijn 
er oude archiefkaarten van de stad te zien en een 
kaart van Leiden anno 2030. De groene cirkel om 
de oude binnenstad is dan nog steeds niet hele-
maal gesloten, maar wie hem vooringenomen 
bekijkt kan het RGL tracé door de Breestraat zien 
lopen. Mogelijk liep John Steegh--naar het schijnt 
ook al lijdend aan kaartengekte--daarop vooruit 
toen hij in zijn openingstoespraak bij de tentoon-
stelling zei dat je de stad niet los moet zien van 
haar omgeving. Een uitspraak die terug lijkt te 
komen in het Leids Nieuwsblad van 8 februari. 
Daar wordt de politieke context aangehaald, 
waarin de nieuwe Leidse coalitie moest wijken 
voor de doorzettingsmacht van de provincie.  
 
Sommige inzendingen kunnen zo opgenomen 
worden in de Verzameling van verzonnen plaatsen die 
Alberto Manguel en Gianni Guadeluppi samen-
stelden, zoals de gefantaseerde kaart van Leiden 
zonder de naoorlogse kaalslag maar met een be-
bouwing die de oude stad in ere houdt, of de 
hierboven genoemde kaart Groeten uit Leiden. 
De plattegrond van onze oude binnenstad lijkt in 
zijn vorm nogal op het verzonnen eiland Brob-
dingnag uit Gullivers reizen en het eveneens ver-
zonnen Mongaza uit Amadis van Gaula. 
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Wie meer wil doen dan de tentoonstelling be-
kijken kan naar een van de lezingen over (Leidse) 
kaarten, een stadswandeling maken of deelnemen 
aan een van de activiteiten voor kinderen. De 
tentoonstelling duurt tot 27 april.  
 
Activiteiten in het kader van Een reis door Leiden in 
80 kaarten in de komende tijd: 
2 april 2008  GIS en georefereren  
Marijn Zuurmond, Matthijs Burger (gemeente Leiden)  
16 april 2008  Globe4D, tijdreizen met een interac-
tieve vierdimensionale wereldbol  
Rick Companje   
23 april 2008  Psychologie van het kaartlezen (onder 

voorbehoud) Carel Hurtz (Universiteit Leiden, faculteit Sociale 
Wetenschappen) 

  

 

Garenmarkt 

Jenny Groenendijk en Marjolijn Pouw 

 
In september 2007 schreven we over de vervuiling 
van het onbebouwde gat in de Garenmarkt en het 
gesprek dat we erover hadden met de toenmalige 
wethouder van Ruimtelijke Ordening, Marc Witteman. 
Die beloofde het gat te laten schoonmaken, maar kon 
die belofte niet nakomen. Het gat werd vuiler en 
vuiler. Toen er ook nog eens twee vervallen bou-
wketen op het terrein werden gedumpt, die al snel 
door vaste verslaafden in onze wijk als vrijhan-
delsplaats en toevluchtsoord werden gebruikt, was 
voor de bewoners de maat vol. Er slingerden steeds 
gevaarlijker dingen rond; spelende kinderen en huis-
dieren liepen gevaar. Een aantal buurtbewoners had al 
eens gevraagd of er geen kinderspeelplaats kon ko-
men. Zolang de nieuwbouw uit het gemeentelijke 
Bestemmingsplan II niet kon worden gerealiseerd zou 
je de plaats beter als speelplaats kunnen benutten dan 
als parkeerterrein. Speelplaatsen voor kinderen zijn er 
nauwelijks in de wijk en Hoefstraat en Garenmarkt is 
vanwege het verkeer en de onoverzichtelijk gepar-
keerde auto’s ongeschikt voor spelende kinderen, al 
komt daar mogelijk verandering in.  
Zodra het nieuwe College was aangetreden hebben we 
namens 121 bewoners van Hoefstraat, Garenmarkt, 
Jan van Houtkade en Jacobsgracht onze nieuwe 
wethouder Stedelijke Ontwikkeling en  Binnenstad, de 
heer Pieter van Woensel, schriftelijk verzocht om de 
boel op te laten ruimen en voorlopig een speelplaats 
op het terrein te maken. Wel met een hek er omheen 
dat ’s avonds op slot kan, om te voorkomen dat het 
een al te aantrekkelijke hangplek wordt. De reden dat 
we ons bij de verzameling van handtekeningen heb-
ben beperkt tot een deel van de buurt is tijdgebrek. 
De bereidheid om te tekenen was groot en we denken 
dat we het driedubbele aantal handtekeningen zouden 

hebben opgehaald als we met verzamelen zouden zijn 
doorgegaan.  
Intussen is het terrein schoongemaakt. De wethouder 
is inmiddels komen kijken en heeft laten weten dat het 
vanwege de gebruikersovereenkomst helaas niet 
mogelijk is om een speelplaats op het terrein te 
maken. De gemeente is er naar zijn zeggen alles aan 
gelegen om het bestemmingsplan Binnenstad II voor 
de Garenmarkt nu uit te voeren. Laten we hopen dat 
het lukt. Wij van onze kant zullen alles op alles zetten 
om te zorgen dat de gemeente de toezegging nakomt 
om Hoefstraat, Garenmarkt en Raamsteeg af te sluiten 
voor doorgaand verkeer en alleen voor bestemmings-
verkeer toegankelijk te maken. Mogelijk kan er nu een 
speelplaats komen bij het theehuisje in het Van der 
Werfpark.  

 

 

Bouwen en wonen 

Anton de Gruyl 

Voor het perceel Rapenburg 124 hoek Nieuwsteeg ligt 
vanaf 9 februari tot 12 april een aangepast plan ter 
inzage op het Stadsbouwhuis aan de Langegracht. Het 
plan betreft het bouwen van een woning en vier ap-
partementen. In de tuin zijn 5 parkeerplaatsen ge-
pland. Het bouwvolume bestaat uit twee zorgvuldig 
vormgegeven en gedetailleerd bouwvolumes van drie 
lagen met hellende kappen. Om dit plan te realiseren 
moet een ontheffing van het bestemmingsplan krach-
tens artikel 15 van de Wet Ruimte ordening worden 
verleend. De bouwhoogte overschrijdt namelijk met 
0.5 meter de in het bestemmingsplan voorgeschreven 
maximale bouwhoogte van 13,5 meter. 
 
In het eerder ingediende plan werd een ontheffing 
gevraagd om, in afwijking van wat in de hele wijk 
voorschrift is, niet met hellende dakvlakken te werken 
maar het penthouse te voorzien van een overstekende 
vlakke schijf. Door dit laatste onderdeel aan te passen 
vormt dit bouwplan een betere entree tot de Pieter-
swijk en als er spoedig een bouwvergunning wordt 
afgegeven zal de stad worden verlost van jaren open-
liggend gapend gat. 
  

 
Programma Binnenstad Leiden 
Marjolein Pouw 

Onze nieuwe wethouder van Ruimtelijke Ordening, 
Binnenstad en Publiekzaken, de heer Pieter van 
Woensel, is verliefd op de Leidse binnenstad en wil er 
gaan wonen. Maar de binnenstad trekt te weinig be-
zoekers en dat is niet goed voor winkeliers, horeca en 
andere in de binnenstad gevestigde bedrijven. Het 
nieuwe stadsbestuur wil het tij keren en de binnenstad 
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opstoten in de vaart van het aantrekkelijke Europese 
stedenbestand. Daarom is het centrum in het nieuwe 
coalitieprogramma tot speerpunt verheven, zoals te 
lezen is in het ‘Startdocument Programma Binnenstad 
Leiden’ dat Van Woensel eind februari opgetogen en 
met verve presenteerde. Maar is het tij nog te keren? 
Als het aan Van Woensel ligt wel. Leiden heeft een 
prachtige, historische binnenstad. De stad ligt 
strategisch, heeft oude, bijzondere banden met de VS, 
Japan en andere Aziatische landen, een van de oudste 
Europese universiteiten is er gevestigd, de bevolking is 
hoog opgeleid en vormt al eeuwenlang een vrolijk 
mengelmoes van nationaliteiten. Daar moet meer uit 
te halen zijn; de vraag is hoe? 
 
Het startdocument prijst initiatieven uit het verleden 
en noemt drie mijlpalen: de oprichting van de sticht-
ing Centrummanagement Leiden (CML), waarin de 
belangrijkste partners samenwerken die met het cen-
trum van de stad te maken hebben; de instelling van 
stadspromotie en citymarketing voor culturele 
verstrooiing en de uitvoering van het Aalmarktproject 
voor meer terrassen en hoogwaardige winkels. Nu die 
mijlpalen bereikt zijn—deze programma’s lopen--
moet het uiterlijk van de stad worden opgevijzeld. Ze 
moet veiliger, schoner en mooier worden. Dat gaat 
gebeuren door beter op te ruimen, graffiti weg te 
halen, wat kapot is te repareren en erop te letten dat 
het historische karakter van de bebouwing wordt 
benadrukt.  
 
Voor gevelreclame is er een modellenboek met voor-
beelden en de criteria waaraan die moet voldoen, 
monumenten worden  opgeknapt en er wordt geen 
bouwplan meer  uitgevoerd zonder goedkeuring van 
de Welstand. De stad moet ook bereikbaarder wor-
den, te voet, op de fiets, per openbaar vervoer én met 
de auto. Maar dan moet er wat te doen zijn, je moet er 
kunnen overnachten en je auto kwijt kunnen. Hotels, 
parkeergarages, culturele evenementen, uitgaansge-
legenheden en een heus Visitors Centre voor de univer-
siteit. Aan alles is gedacht. Nu maar zien dat de am-
bities betaalbaar zijn.  
 
Op een kaart, die aangeduid wordt als ‘mogelijke hori-
zon en niet definitief streefbeeld’, is te zien hoe een 
groene zoom de oude kern van Leiden zal omsluiten 
en twee hoogwaardige OV lijnen over de    Breestraat 
en de Hooigracht de verbinding leggen met onze 
beide NS stations. Garenmarkt, Kaasmarkt en Lam-
mermarkt zijn net als enige andere pleinen rood gear-
ceerd. Uit de legenda bij het kaartje is niet af te leiden 
waarom, al geeft het programma aan dat er meer par-
keerplaatsen in de binnenstad moeten komen. Laten 
we hopen dat het om ondergrondse parkeergarages 
gaat, met daarboven mooie, met bomen omzoomde 
pleinen vol genoeglijke kraampjes en terrassen. Zo’n 

gezichtsvervuilende verzameling blik boven de grond 
als in het oog springt op de Garenmarkt en Kaasmarkt 
verhoogt de aantrekkelijkheid van onze binnenstad 
niet.          
 
Als belangrijkste partijen die bij de verwerkelijking van 
de plannen worden betrokken noemde Van Woensel 
naast het Centrummanagement en de ondernemers, 
investeerders, eigenaren en verhuurders ook de be-
wonersorganisaties. Het klonk verzoenend. Tot nu toe 
werden we vooral als dwarsliggers gezien, zoals maar 
weer eens bleek uit de wat botte uitlatingen van enkele 
aanwezigen bij de presentatie, maar we hebben ons ter 
plekke tot elkaar bekeerd en mogelijk gaat dat nu 
daadwerkelijk  veranderen. Een stad zonder bewoners 
is niks, zoals iedereen weet die wel eens door de 
overal ter wereld op elkaar lijkende Hoog Catharijnes 
loopt. Het wordt pas leuk daarbuiten. Wij praten graag 
mee.. 
  

 
Verkeerscirculatie 
Anton de Gruyl en Marjolein Pouw 

 
Levendaal West 
In de vorige Hart van de Stadkrant hebben we over 
het nieuwe circulatieplan voor Levendaal West 
bericht. We hebben toen gezegd dat we het plan met 
de bedrijven in de Hoefstraat zouden bespreken voor 
wie de afsluiting tot problemen zou kunnen leiden. 
Dat is intussen gebeurd. De bedrijven hebben gezegd 
dat zij geen bezwaar hebben tegen de afsluiting, mits 
hun opslagplaatsen bereikbaar blijven. Omdat een van 
de buurtbewoners via info@pieterswijk liet weten dat 
de winkeliers in de Doezastraat problemen hadden 
met het plan hebben we ook met een aantal van hen 
gesproken. Zij zeiden at ze de plannen in hun winke-
liersoverleg hebben besproken en geen problemen 
verwachtten. Dat geldt ook voor de slijter op de 
Garenmarkt. Aan degenen die via info@pieterswijk 
hun zorg hadden uitgesproken hebben we via de mail 
het hoe en waarom kunnen uitleggen. We zijn be-
nieuwd wanneer de plannen worden uitgevoerd. De 
belofte om een bewonersgroep te betrekken bij de 
herinrichting van het kruispunt Raamsteeg Garen-
markt heeft de gemeente nog niet ingelost. We zullen 
dat bespreken in het komende Districtsraadoverleg.  
 
Pieterswijk 
We hebben met de gemeente ook over de verkeerscir-
culatie in de Pieterswijk gesproken. Een bijeenkomst 
zoals met de bewoners van Levendaal West is ge-
houden leek ons niet zonvol. Om te beginnen is er 
nog niets bekend over het tracé van de Rijn Gouwe 
Lijn. Afspraken maken zolang dat niet het geval is 
heeft geen nut omdat het tracé, mocht het door de 
Breestraat lopen, grote invloed heeft op de verkeer-
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scirculatie in de Pieterswijk. De Pieterskerk moet 
bevoorraad kunnen worden en ook voor bewoners 
moeten hun huizen bereikbaar zijn, zelfs als laden en 
lossen voor grootwinkelbedrijven met een toegang op 
de Langebrug ooit via de Breestraat zou gaan. Kleine 
winkels hebben vaak minder grote vrachtwagens voor 
hun bevoorrading nodig en kunnen via de Langebrug 
bevoorraad worden, maar de Pieterskerk moet ook 
voor grote vrachtwagens bereikbaar zijn. De beide 
scenarió’s die we in het verleden al hebben bekeken 
liggen er dus nog steeds. Zodra duidelijk is hoe het 
met de RGL verder gaat zullen we de mogelijkheden 
met de winkeliersvereniging en bewoners bespreken. 

 
 

RGL 
Lorents Blankenberg  

Over de RGL is op dit moment een hoop te melden, 
maar dat kunt u allemaal nalezen in het wekelijkse 
Leids Nieuwsblad en het Leidsch Dagblad, of op de 
websites van de gemeente onder 
www.rijngouwelijn.nl. Hieronder een korte uiteenzet-
ting  van recente hoogtepunten.  
 
Uit woede over de houding van de Provincie en die 
van de nieuwe coalitie zou D66 op 8 maart op sym-
bolische wijze het Referendum verscheuren. Wij kon-
den er niet bij zijn, maar hebben intussen gelezen dat 
de provincie doorgaat met de voorbereiding van het 
tracé door de Breestraat. Voorts dat de  lijn volgens de 
rekenmeesters duurder zal uitvallen dan verwacht; dat 
hij de verbetering tegenhoudt van het NS traject Lei-
den Utrecht en dat de vereiste strategische mi-
lieubeoordeling er niet ligt. Wij vragen ons af hoelang 
Leiden nog in de huidige impasse blijft verkeren. De 
verlamming die eruit voortvloeit is schadelijk voor de 
positie van de stad. Ook onze wijk leidt danig onder 
de impasse. Een nieuw verkeerscirculatieplan maken 
voor de Pieterswijk heeft op dit moment geen zin, 
omdat de gevolgen voor onder meer de Breestraat niet 
bekend zijn.  
 
Er wordt thans onderzoek gedaan naar de mogelijkhe-
den voor een alternatief RGL tracé over de 
Hooigracht, dat door de gemeente in een eerder sta-
dium is aangedragen om de door de provincie aange-
kondigde doorzettingsmacht te voorkomen. Het is 
onduidelijk of die plannen ook werkelijk levensvatbaar 
zijn, gelet op de enorme verkeersdruk die nu al op de 
Hooigracht bestaat. Ondanks dat wethouder Steegh 
door veel partijen wordt verweten zich te gemakkelijk 
te hebben neergelegd bij het standpunt van de Provin-
cie om het referendum niet te eerbiedigen, is inmid-
dels door het college gekozen voor een strategie 
waarbij de dialoog met de Provincie wordt openge-

houden. Of dit op de lange termijn ook gaat leiden tot 
een doorbreking van de impasse moeten we af-
wachten. Leiden houdt de adem in en lijkt, tot de 
kogel door de kerk is, alle verkeersontwikkelingen in 
en rond de stad op ‘standby’ te zetten.  
Het standpunt van het bestuur ten opzichte van de 
route door de Breestraat is vooralsnog ongewijzigd.  
  

 

 
  

 

LEZERS SCHRIJVEN 

 
Naar aanleiding van de rubriek Dieren in de wijk, De ijsvogel 

 
Geachte mevrouw Boeye, 
 
Jazeker, er heeft een ijsvogel rondgevlogen in onze 
wijk! Zelf zag ik de ijsvogel twee maal bij de 5e Bin-
nenvestgracht. Een maal zat hij zeer karakteristiek op 
een paal van het hek van de hortus-- ik meende zelfs 
een visje te zien in zijn snavel--en de tweede keer 
scheerde hij laag over het water van de gracht. Zijn 
verenkleed fonkelde opvallend blauw.  
 
Overigens huizen er in de Hortus, waar wij vanuit 
onze woonkamer op uit kijken, tal van bijzondere 
vogels. Ik heb een zanglijster gesignaleerd, ik zag een 
gele kwikstaart, zag en hoorde een specht en 's avonds 
hoor ik vaak het  geluid van, naar ik vermoed, een 
bosuil. En wist u dat er al jaren twee roodwangschild-
padden in de 5e Binnenvestgracht leven? 
 
Ook wat de dierenwereld betreft leven we in een 
prachtig deel van de stad!  
 
Met vriendelijke groet, 
Sander Huisjes 
 
Gulpen, februari 2008 

 

 
Beste Vrienden, 
 
Met veel belangstelling en genoegen heb ik kennis 
genomen van het voornemen om in Leiden een 
gedenkteken of monument op te richten ter 
nagedachtenis van onze joodse Leidse medeburgers, 
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die door de Duitsers zijn omgebracht. Ik heb er velen 
van gekend (ik ben nu 86 jaar). Hopelijk komt het er 
nog van. Beter laat dan nooit. 
 
In Gulpen (waar mijn man en ik sedert 1991 woon-
den) staat een prachtig monument ter nagedachtenis 
van 23 Joodse dorpsgenoten. Mijn man, Pieter 
Schoonheim, was predikant, 20 jaar in Leiden en 7 jaar 
in Gulpen tot zijn pensioen in 1987. (Dat heet in zijn 
geval Emeritaat). Daarna werd hij nog 2 jaar leraar in 
Aken op een gymnasium. 
 
In 1980 nam hij het voortouw ter tot standkoning van 
een monument voor genoemde dorpsgenoten. Het is 
een prachtig gebeuren geworden. In 1980 is ons 
monument onthuld door mevrouw Ginjaar-Maas, 
Staatsecretaris van Onderwijs toen. Uit heel Limburg 
kwamen Joodse vrienden en bekenden om dit mee te 
maken. Het is een lang verhaal van alle papieren, 
foto’s en andere documenten heb ik een mooi archief 
gemaakt, dat ligt hier in het gemeentehuis en is voor 
ieder te bezichtigen en lezen. 
 
Ieder jaar worden de 4e mei bloemen gelegd en stil-
gestaan bij “ons” monument. Mijn man, Pieter 
Schoonheim is 28 december 2003 overleden, bijna 91 
jaar. Gulpen is hem dankbaar geweest, hij was hier een 
geliefd mens. Dit wilde ik jullie laten weten.  
 
Met veel groeten en laat me weten als er nieuws is uit 
mijn stad Leiden. 
 
Bie Schoonheim-Waterland 

 

 
Chinese Schaduwen 

Antoinet Schimmelpenninck en Frank Kouwenhoven 

 

 
 
 

Vorig jaar trokken de schaduwpoppenspelers van 
Huanxian (China) volle zalen in Nederland. Dit voorjaar 
komen ze terug voor een extra tournee. Ze zijn dan ook in 
Leiden te zien. Op vrijdag 16 mei aanstaande treden ze op 
in het Leidse Volkshuis, zowel ‘s middags als ‘s avonds 
(15.15 en 19.30 uur). Een prachtkans voor kleine en grote 
mensen van 4 tot 100 jaar om kennis te maken met onver-
valste dorpstheater uit China! 
 
Het optreden van deze groep is maar één van de vele 
initiatieven van de Stichting CHIME. Deze interna-
tionale organisatie is al meer dan twintig jaar gehuis-
vest in Leiden, op Gerecht 1, vlak naast het Graven-
steen, op een hoekje achter de Juliana-linde. Weinig 
Leidenaren zullen de naam CHIMEkennen. Maar in 
Nederlandse cultuur-kringen, en ook internationaal, 
staat de Stichting aangeschreven als hét adres waar je 
moet zijn als je informatie wilt hebben over Chinese 
muziek. Het pand van CHIME herbergt duizenden 
boeken, en bijna tienduizend uur Chinese muziek, op 
geluidsrdragers en video. Daarmee is het de verreweg 
de grootste collectie van Chinese muziek buiten China. 
De volledige naam van de stichting luidt ‘European 
Foundation for Chinese Music Research’. CHIME 
staat voor ‘Chinese Music, Europe’ maar verwijst ook 
naar klankstenen, de zogeheten chime-stones,  die tot 
de oudste Chinese muziekinstrumenten behoren, en al 
ver voor de Christelijke jaartelling in Chinese hoforke-
sten werden gespeeld. 
 
Initiatiefnemers van het platform CHIME zijn twee 
bevlogen muziekliefhebbers, Frank Kouwenhoven en 
Antoinet Schimmelpenninck. Ze begonnen hun car-
rière in Leiden als journalist en als sinologe, en reisden 
in 1986 voor het eerst samen naar China af. In de 
provincie Jiangsu verzamelden ze Chinese volkslied-
eren. Ze namen daar ook instrumentale muziek op bij 
tempels en in festivals, en studeerden een tijdje aan het 
Conservatorium van Shanghai. Het werd het begin van 
een langdurige liefde voor Chinese muziek, die nog 
steeds voortduurt. Met collega’s in Europa richtten ze 
CHIME op. De stichting publiceert een jaarlijks 
tijdschrift in het Engels, organiseert internationale 
congressen, festivals en concerten. In Nederland on-
der meer in samenwerking met het Concertgebouw 
Amsterdam en het Muziekgebouw aan ’t IJ. 
 
Het hoekpand op het rustieke pleintje tegenover de 
oude Latijnse School krijgt regelmatig bezoek van 
buitenlandse studenten en experts die de bibliotheek 
van CHIME bezoeken. Sommige gasten logeren er 
zelfs, en Schimmelpenninck en Kouwenhoven 
schenken hardwerkende bezoekers van de bibliotheek 
soms zelfs een glas wijn. Dat kan, zolang het aantal 
bezoekers nog niet de spuigaten uitloopt. In 
samenwerking met het Sinologisch Instituut van de 
Leidse Universiteit heeft CHIME dit najaar een kleine 
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maar mooie tentoonstelling ingericht over Chinees 
schaduwtheater. Lokatie: Bibliotheek en patio van 
Sinologie, Arsenaalstraat 1. Deze expositie loopt nog 
tot 15 mei, en is gratis te bezichtigen op werkdagen 
van 9.00 tot 17.00 uur. Op maandag en dinsdag is het 
gebouw vaak nog tot 19:00 open. Kern van de exposi-
tie vormt een verzameling van 120 oude schaduwpop-
pen uit de provincie Gansu. De poppen zijn van een 
schoonheid en verfijning die al menig bezoeker--
waaronder diverse wayang-specialisten--versteld deed  
staan. Verder zijn Chinese marionetten, muziekin-
strumenten en libretti te zien, en meer dan honderd 
foto’s over Chinese schaduwtheater. De foto’s geven 
ook een goede indruk van het lokale dorpsleven in 
China. De tentoonstelling vormt een onderdeel van 
het project Chinese Schimmen, In dat kader komen--
met steun van CHIME, VSB-fonds en Netherlands-
China Arts Foundation--ook de schaduwspelers naar 
Nederland .  
  
De groep komt uit het barre woestijnachtige Gansu in 
Noordwest China. Schaduwtheater is in China al 
tweeduizend jaar populair. De schimmen die in 
magisch halfduister over het doek zweven zijn niet 
alleen bedoeld als vermaak, maar dienen ook als me-
dium voor contact met de godenwereld. De prachtige 
handgemaakte poppen treden op in klassieke verhalen 
over liefde, ontrouw, heldendaden en  moord. De 
voorstellingen zijn een lust voor het oog. De poppen-
spelers voorzien de gebeurtenissen van fraaie ensem-
blemuziek, zang en dialogen. De verhalen zijn Neder-
lands boventiteld en eenvoudig te volgen. 
 
Chime geeft dit voorjaar, met steun van de Leidse ge-
meente, ook workshops aan leerlingen van tien Leidse 
basisscholen. Voor een foto-impressie van zo’n  
workshop, zie: www.zijlwijk.pcsl.nl onder foto’s  
Chinese en dergelijke. Kouwenhoven en Schimmelpen-
ninck maakten verder een filmdocumentaire over het 
schaduwtheater van Gansu, op DVD uitgebracht door 
PAN records, die ook op16 Mei in het Volkshuis  
gedraaid zal worden. 
 
Meer informatie: http://home.planet.nl/~chime  
E-mail: chime@wxs.nl, CHIME, Tel: 5133974  
 
 

   
 
 

AANKONDIGING 

 

Noteer deze datum 
alvast in uw agenda 

7 juni  2008 
 

Het bestuur van de Vereniging voor Pieters- & Aca-
demiewijk en Levendaal- West heeft het genoegen u 
uit te nodigen voor de jaarlijkse wijkborrel. Deze 
wordt gehouden op zaterdag 7 juni op de binnenplaats 
van Ars Aemula Naturae, Pieterskerkgracht 9a van 
16.00 tot 19.00 uur 
 
Er is muziek en gezelschap. Kinderen kunnen op de 
besloten binnenplaats spelen. De definitieve uitnodig-
ing krijgt u met de bon voor de aanmelding in de juni-
uitgave van Hart van de Stadkrant. 
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Aan dit nummer werkten mee: 
Joost Bleijie 
Lorents Blankenberg 
Clariet Boeye 
Leo le Duc  
Sanne Dresmé 
Jenny Groenendijk 
Anton de Gruyl 
Franceline Hendrikse-Pompe 
Sander Huisjes 
Frank Kouwenhoven 
Angelique Mestrom 
Lodewijk van Paddenburgh 
Marjolijn Pouw  
Mevrouw Schaap 
Marcel Schikhof 
Antoinet Schimmelpenninck 
Bie Schoonheim-Waterland 
 
Inlevering van de stukken voor de volgende 
krant: half mei bij info@pieterswijk.nl of 
redactie Hart van de Stadkrant, Postbus 
11016, 2301 EA Leiden. 
 

 

Belangrijke telefoonnummers 

Evenementenklachtenlijn 071 5661600  

Graffitimeldlijn   071 5322878   

Horeca klachtenlijn  071 5167015 

Politie    0900 8844 

Servicepunt Burgerzaken en 071 5165500 
Belastingen 

Servicepunt woonomgeving  071 5165501 
(afval, kapotte straatverlichting e.d.)  

Servicepunt bouwen en wonen 071 5165502 

Servicepunt parkeren  071 5165503 

Servicepunt Zorg  071 5165506 

Servicepunt Bedrijven  071-5165509 

Servicepunt Inburgering  071 5167317 

Milieuklachtenlijn  071 4083666 
(kantooruren) 

Milieuklachtenlijn   0900 8844 

(buiten kantooruren)  

 

Verenigin g P iet er s-  en Academi ewi jk en Levendaal -we st  

Erelid:  J.J.M. Gerritsen 
Postadres  Postbus 11016     2301 EA Leiden 
Kamer van Koophandel Rijnland: 40 44 51 79 (Rijnland) 
Website:  www.pieterswijk.nl 
e-mail:  info@pieterswijk,nl 
De wi jk en 

De Pieters- en Academiewijk en Levendaal-west vormen het zuidwes-
telijk deel van de Leidse binnenstad. De grenzen van het gebied wor-
den gevormd door Botermarkt, Vismarkt, Aalmarkt, Boommarkt, 
Galgewater, de Witte Singel, Korevaarstraat en Gangetje. 
De ve reni ging 

De Vereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal-west tracht de 
leefbaarheid en het welzijn van de wijk en haar bewoners te bevorde-
ren. Bewoners kunnen lid worden van de vereniging, anderen dona-
teur. De kosten van lidmaatschap bedragen 4 Euro voor eenpersoons- 
en 5,50 Euro voor meerpersoonshuishoudens (meer mag ook). Op de 
jaarlijkse ledenvergadering 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 ambtenaren van de 
gemeente Leiden en ontvangen niet- wijkbewoners/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 pen-
ningmeester. 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) 


