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UITNODIGING 

JAARLIJKSE WIJKBORREL PAL LEIDEN
Het bestuur van PAL Leiden heeft het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse wijkborrel op zaterdag 24 september 
van 16.00 tot 18.00 uur. We hopen u te zien in in Kamerlingh Parktuin & Café (Doezastraat 2B / Van der Werfpark). 
Namens het bestuur,
Aart Martin de Jong voorzitter
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BESTUUR

NUT EN NOODZAAK 
VAN DE WIJKVERENIGING
door Aart Martin de Jong en Fred van der Loo 
tekst: Marjolijn Pouw

De vacatures in het bestuur van PAL Leiden zijn moeilijk te 
vullen. In de ledenvergadering van april deed het bestuur een 
oproep om de gelederen te komen versterken, maar niemand 
heeft zich daarvoor aangemeld. Wel kwam de vraag wat je er-
voor moet kunnen en waarom een wijkvereniging nog nodig is 
bij alle inspraakmogelijkheden. Aart Martin de Jong, voorzit-
ter van PAL, en Fred van der Loo, penningmeester, spreken 
zich erover uit.  

Het belang van de wijkvereniging
“Het is van belang dat bewoners invloed hebben op het 
gemeentebeleid. Wij ondervinden er meteen de gevolgen 
van als er besluiten worden genomen over onze leefomge-
ving. Als individu kun je bezwaar aantekenen, maar dat zet 
meestal geen zoden aan de dijk sinds er niet meer wordt ge-
toetst op de inhoud, maar op de procedure. Als collectief 
kunnen we meer uitrichten.>> 
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Wethouder Yvonne van Delft, 
stadsbakkerij Water en Bloem, de WC 
pot van Rapenburg 83, De Hooglandse Kamer, 
de paardenkastanje bedreigd, en meer
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We hebben een hoop kennis en ervaring in huis, we weten 
hoe de hazen lopen en bij wie we moeten zijn als er wat 
gaande is. Wijkverenigingen gelden als lastig vanwege hun 
vaak kritische reactie op de voorgestelde richting voor de 
stadsontwikkeling, maar wat de politiek ziet als een gun-
stige ontwikkeling is vaak minder gunstig voor bewoners. 
De nadruk ligt op de economie en niet op de leefbaarheid, 
het evenwicht is maar al te vaak zoek. Voor tegengas heb je 
een goed ingevoerde en geoliede wijkvereniging nodig. Dat 
kunnen mensen zijn die in het bestuur zitten of in de ver-
schillende door het bestuur ingestelde werkgroepen.” 

Is een bestuursfunctie voor elke wijkbewoner 
weggelegd?   
“Elke wijkbewoner die lid is van PAL kan door de Alge-
mene Ledenvergadering in het bestuur gekozen worden. 
Het is verstandig om je kandidatuur van tevoren met ons 
te bespreken, want je moet wel in de groep passen. In een 
betrekkelijk klein bestuur als het onze is geen ruimte voor 
onverenigbare karakters. Ook al zijn we nogal divers en ver-
schillen we vaak van mening, we moeten wel met één stem 
naar buiten kunnen komen. 
Lopende de rit raak je steeds meer thuis in één of meer on-
derwerpen en verdelen we deze. Dat is nodig, want je kunt 
nou eenmaal niet alles even goed bijhouden. Vanwege je ex-
pertise of affiniteit kun je met iemand wisselen, maar je blijft 
over de volle breedte bij de zaken betrokken. 
Om mee te besturen hoef je echt geen academicus te zijn, 
maar je moet wel een netwerk kunnen opbouwen en het 
leuk vinden om iets tot op de bodem uit te zoeken. Je eigen 
belang moet je daarbij achter kunnen stellen bij dat van de 
wijk of je buurt, want dat staat natuurlijk voorop. Het is be-
langrijk  dat je de verhoudingen in de gemeente leert kennen 
en je moet een lange adem hebben, want het kan soms jaren 
duren voor er ergens een doorbraak komt. Je moet ook kun-
nen incasseren, want je oogst niet alleen maar lof, en kun-
nen omgaan met teleurstellingen. In negen van de tien keer 
gaat het anders dan je had gewild. Dan moet je je kunnen 
aanpassen.” 

Tijdsbeslag
“Dat mensen met gezinnen en een drukke baan weinig tijd 
denken te hebben voor een bestuursfunctie begrijpen we, en 
ook dat gepensioneerden of jongeren zich niet willen bin-
den. Maar het tijdsbeslag is lang zo zwaar niet als je zou den-

ken. Onze ervaring is dat je een bestuursfunctie heel goed 
kunt combineren met je overige verplichtingen. Afhankelijk 
van de portefeuille en de ontwikkelingen is het ongeveer 
een dag werk per maand. We komen maandelijks een avond 
bij elkaar om de ontwikkelingen te bespreken, het werk te 
verdelen en het vervolg af te spreken. Tussendoor moet je 
er ook wel eens een avond op uit. Het werk kan zwaarder 
worden wanneer de gemeente nieuwe besluiten voorbe-
reidt, bijvoorbeeld over horeca en evenementen. Onze wijk 
is rijk aan horeca en er zijn veel evenementen. Dat zorgt 
voor leven in de brouwerij, maar het kan te veel worden en 
het gebeurt te vaak op kwetsbare plaatsen in buurten waar 
ook al een concentratie is van studenten, zoals het Van der 
Werfpark of Pieterskerkplein. In dat geval kan een bestuurs-
lid zich laten ondersteunen door een werkgroep van bewo-
ners die het bestuur instelt. Die kan binnen de lijnen ook 
de onderhandelingen voeren, maar ook dat monitoren kost 
natuurlijk extra tijd.”  

Tekort aan bestuursleden
Met het betrekkelijk geringe aantal bestuursleden dat we nu 
hebben komen we tijd te kort. Aanvulling is nodig om alle 
zaken goed te kunnen blijven behartigen. Bovendien ver-
strijkt de zittingstermijn van een paar bestuursleden de ko-
mende twee jaar. Als er geen aanvulling komt dan zal er veel 
werk blijven liggen en dat zal op termijn ten koste gaan van 
ons belang als bewoners. We hopen dat zich spoedig alsnog 
kandidaat-bestuursleden melden. Het werk is altijd interes-
sant en geeft grote voldoening. Je raakt op elkaar ingespeeld 
en krijgt een band, ook met de ambtenaren, politici en on-
dernemers die hun energie steken in het laten floreren van 
onze mooie stad. Het gaat veel verder dan de organisatie van 
een buurtborrel of straatbarbecue op Koningsdag, waarmee 
we nog zo vaak geassocieerd worden.”

De komende tijd
“De komende tijd zal er veel energie gaan zitten in de po-
gingen om een structurele plaats te krijgen in het overleg 
van gemeente en (formele) stadspartners als Centrumma-
nagement, universiteit en ondernemers. Helaas hebben 
we als bewonersverenigingen nog geen vaste plaats aan de 
tekentafel en worden we pas achteraf bij de gemeentelijke 
beleidsvoorbereiding betrokken. Eigenlijk hebben we  al-
leen indirecte invloed via de verkiezingen. Om onze posi-
tie te verstevigen zullen we meer gaan samenwerken met de 
andere wijkverenigingen van de binnenstad. Als collectief 

leggen we een zwaarder gewicht in de schaal en zijn we een 
gesprekspartner waar de gemeente niet omheen kan. Daar-
om hebben we onlangs het Manifest Wonen en leven in de 
Leidse Binnenstad 2022 opgesteld. We  willen de gemeente 
ervan overtuigen dat het anders moet en dat we een in het 
overleg een gelijkwaardige plaats willen aan die van de er-
kende stadspartners.”
 
Wijkvereniging en burgerparticipatie 
“Burgerparticipatie is een weerbarstig terrein. Het gaat veel 
verder dan het gemeentelijke platform Doemee. Daar kun je 
alleen individueel reageren. Op de gele stickers van informa-
tieavonden gaat het gedeelde belang van bewoners maar al 
te vaak verloren in de grote hoeveelheid opmerkingen. In de 
samenvatting ontbreekt het overzicht en er is geen ruimte 
voor nuance. Maar participatie houdt meer in dan het be-
gin en het einde van een traject. Je moet ook het tussenstuk 
nog invullen. B&W goochelt soms maar wat met de cijfers. 
Besluiten zijn vaak gebrekkig onderbouwd en de basis is on-
doorzichtig. 
Je zult als burger je stem moeten laten horen, anders hebben 
de grote jongens vrij spel. Dat gaat op den duur wringen en 
alleen al om dat te voorkomen zou je lid moeten zijn van een 
buurt- of wijkvereniging. Als vereniging leggen we gewicht 
in de schaal, we willen dus een stem hebben in het kapittel. 
Helaas is het nog niet zo ver, al zijn we intussen wel door de 
griffier uitgenodigd voor een gesprek met de raadsleden. We 
geven niet op.” •

BUREN

TOON VAN DER POEL, 
LEIDEN SLEUTELSTAD
door Charlotte Boschma

Persfotograaf Toon van der Poel maakt voor het Leidsch 
Dagblad foto’s van auto-ongelukken, branden en meer van 
dat soort onheil. Als hobby verzamelt hij oude krantenbe-
richten over dit calamiteitennieuws en daar print hij foto-
boeken van. Daarnaast vindt hij het leuk om vrolijker din-
gen te fotograferen. Zoals de Leidse Sleutels.

Toon van der Poel, foto Charlotte Boschma

De Leidse Sleutels kom je in Leiden overal tegen. Toon: “Ik 
ben er echt naar op jacht gegaan. Eerst ging ik alle oude ge-
bouwen bekijken in de binnenstad. Daar zitten de mooiste 
sleutels, vaak heel hoog, verborgen tussen de ornamenten. 
Ze  zitten op bruggen, bankjes op straat, paaltjes, windwij-
zers, gevelstenen… Leiden is echt flink besleuteld. En niet 
alleen op historische panden. Het is gemeentebeleid om 
sleutels aan te brengen, zoals op de nieuwe bruggen van het 
Singelpark.” 
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Een speurtocht en een boek
Toon was van plan een speurtocht voor kinderen te maken 
langs de sleutels. Samen met zijn zwager ontwierp hij een 
speurtocht waarbij je een slagzin moet vinden. Zijn foto’s 
printte hij in een fotoboek. Dat zag er zo goed uit dat zijn 
zwager zei: je kunt het gewoon verkopen. 
En nu is er dus een prachtig boek te koop met meer dan 
honderd afbeeldingen van Leidse Sleutels. Bij de afbeeldin-
gen hebben Toon en zijn zwager teksten gezocht, allemaal  
weetjes over Leiden en de sleutels. Een paar bijzondere sleu-
tels? Toon: “Op een putdeksel in de Catharinasteeg zit een 
heel klein minisleuteltje. Op de Hooglandse Kerkgracht 42 
zit er een kleintje in het houtwerk. Die sleuteltjes zie je bijna 
niet. Ik vind het leuk dat bij de nieuwbouw ook vaak sleutels 
worden aangebracht, zoals in het Epsilonplantsoen. De sleu-
tels die door een leeuw bewaakt worden zijn mijn favoriet. 
Zoals de leeuw met sleutels op de poort naar de Burcht en de 
leeuw die de sleutels bewaakt bij het Stadhuis.”

Erg grappig is dat er niet alleen sleutels op gebouwen gefoto-
grafeerd zijn. Bekende Leidenaars tonen hun eigen sleutels. 
Toon: “Toen ik de sleutels op de boot van Peter Labruyere 
fotografeerde liet hij zijn tatoeage van Leidse Sleutels zien. 
En toen bleek ook nog dat hij Leidse Sleutels in de kroon 
van zijn kies heeft laten graveren! Dus die foto heb ik ook. 
Ik heb ook de tatoeage van een handhaver. Die man stapte 
voor m’n deur uit zijn auto. Toen ik de sleutels op zijn auto 
fotografeerde, zei hij dat hij een tatoeage van de sleutels op 
zijn arm had. Perfect voor mijn boek. Zelf wil ik geen tatoe-
age, maar als ik er een had dan was het er zeker een van de 
Leidse Sleutels!”
Nu het boek klaar is, komt hij natuurlijk sleutels tegen die hij 
gemist heeft. Heel irritant vindt hij dat. Bijvoorbeeld sleu-
tels onder de vlaggenstokken aan de Bernardkade en op een 
vlaggenmast op het Rapenburg. Het logo van de rugbyclub 
DIOK, het mooiste Leidse clublogo, met het Leidse wa-
pen, heeft hij uit onhandigheid niet opgenomen omdat het 
mapje in de computer kwijtgeraakt was en hij er niet meer 
aan gedacht had. Maar dat komt dan allemaal in de tweede 
druk! Toon: “Als iemand nog een sleutel vindt die ik niet op-
genomen heb, dan hoor ik het graag. Het gaat om sleutels in 
de openbare ruimte, die voor iedereen zichtbaar zijn. Als je 
thuis een blikje met Leidse Sleutels hebt, telt dat niet mee. Ik 
ben benieuwd wat ik allemaal gemist heb.” •
* Toon van der Poel, Leidse Sleutels, eigen beheer, 160 blz. 
€ 20 is te koop bij Toon van der Poel, Rapenburg 44 in Leiden, 
de speurtocht is te koop bij de VVV Stationsweg 26.
  

STADSONTWIKKELING

WETHOUDER YVONNE VAN 
DELFT OVER HET LOCATIE-
PROFIEL GARENMARKTPLEIN
door Marjolijn Pouw en Huub Frencken
 

Achtergrond
Eind april 2020 stemde de gemeenteraad in met de nota 
Evenementenbeleid 2020. Bij de behandeling in de raad 
had wethouder Van Delft toegezegd om bij wijze van pilot 
met de verschillende belangengroepen na te gaan welke en 
hoeveel evenementen er passen op het vernieuwde Garen-
marktplein. De gemeente stelde daarop een werkgroep 
in van bewoners, ondernemers en organisatoren met de 
opdracht om aanbevelingen te doen voor het nieuwe zo-
geheten Locatieprofiel van het plein. In deze werkgroep 
was ook PAL Leiden (PAL) vertegenwoordigd. 
Na een jaar van moeizaam verlopen besprekingen, stelde 
de ambtelijk voorzitter van de werkgroep  een ontwerp-lo-
catieprofiel op en legde dat vervolgens aan de leden van de 
werkgroep voor. De wijkvereniging reageerde daarop in een 
zienswijze, waarin werd beargumenteerd waarom ze de ver-
hoging van het aantal op het plein toegestane evenementen-
dagen van 24 naar 44 te vergaand vond. De zienswijze be-
vatte ook het pleidooi om in het profiel op te nemen welke 
3 October-festiviteiten er op het plein mogen plaatsvinden. 
B&W maakte daarop een afweging van de verschillende be-
langen en besloot om het voorgelegde Locatieprofiel Garen-
marktplein ongewijzigd vast te stellen. De wijkvereniging 
tekende bezwaar aan tegen dat besluit en verzocht de wet-
houder om de zaak nogmaals te bespreken en het college-
besluit te herzien. De wethouder gaf gehoor aan het eerste 
verzoek, maar wil het collegebesluit niet meer ter discussie 
stellen. Wel wilde ze het standpunt van B&W in een inter-
view met de Hart van de Stadkrant toelichten. PAL heeft 
haar die mogelijkheid graag geboden. 

Evenementennota en Locatieprofiel
PAL: We hebben begrepen dat het opstellen van een nieuw 
locatieprofiel voor evenementen op het  Garenmarktplein een 
pilot was voor een herziening van alle locatieprofielen om te 
zijner tijd te kunnen voldoen aan de nieuwe Omgevingswet. 
Die bepaalt dat in een omgevingsplan ook de kwaliteit van een 
gebied moet worden gewaarborgd. Geluidsbelasting is daar 
niet los van te zien. 
We vonden het een goed idee om ons als bewoners, samen met 
de organisatoren en ondernemers te betrekken bij het ontwik-
kelen van het een nieuw locatieprofiel voor het opgeknapte 
plein en hebben graag meegewerkt aan de werkgroep. Er viel 
veel te winnen als we tot overeenstemming zouden komen.  
YvD: Bij de behandeling van de Evenementennota 2020 
heb ik inderdaad toegezegd om de verschillende belangen-
groepen te betrekken bij de opstelling van het nieuwe loca-
tieprofiel voor het   heringerichte Garenmarktplein. Draag-
vlak is van belang bij besluiten en het is een goede strategie 
om scherp te hebben waar het wringt en te onderzoeken of 
er door de verschillende partijen geaccepteerde oplossingen 
voor te vinden zijn. Om te zien hoe zoiets werkt vroegen we 
bewoners, ondernemers en organisatoren om zich over het 
evenementenprofiel van het plein te buigen. Vóór de herin-
richting kon je daar dance- en disco-feesten houden, maar 
dat is nu niet meer mogelijk. Wat kan er dan wel met het 
oog op de geluidsbelasting en de betrekkelijk kwetsbare om-
geving? Over welk type evenementen praten we dan? 
In de loop van het proces leek men zich alleen nog maar om 
het eigen belang te bekommeren. De standpunten liepen zo-
ver uiteen dat B&W de knoop heeft doorgehakt en besloot 
met de pilot te stoppen.  

De definitie van een evenement
PAL: Vloeit de onvrede niet ook voor een deel voort uit de 
onhelderheid over wat de gemeente als evenement beschouwt? 
In de evenementennota worden de locatieprofielen uitgedrukt 
in het aantal dagen dat een evenement duurt, maar Festivals 
zoals El Cid of Rrrollend Leiden worden als één evenement 
geteld. Hoe moet je dan de regel interpreteren dat na elk eve-
nement de bewoners en de flora en fauna van een plein of park 
minimaal een weekend rust gegund moet worden? Daar is bij 
zoveel dagen toch geen ruimte voor? Een ander heikel punt 
is dat de 3 October-festiviteiten niet worden meegeteld bij het 
aantal toegestane evenement-dagen. 
YvD: Het is de vraag of je een proces zo kunt inrichten dat 
elke verrassing is uitgesloten. Wat er misliep bij de proef 
moeten we bij de evaluatie van het evenementenbeleid over 
twee jaar uitzoeken en ook hoe je tevoren meer helderheid 
kunt geven. Het gebrek aan duidelijkheid is misschien me-
debepalend geweest voor de uitkomst van de pilot, maar het 
is niet de enige factor. De verschillende belangengroepen 
concentreerden zich te zeer op hun eigen belang en dan is er 
geen overeenstemming mogelijk. Hoe voorkom je dat? 
De geuite bezwaren zijn evenwel geen reden om een an-
dere belangenafweging te maken.  Het locatieprofiel is een 
algemene regeling waarin de kaders voor evenementen per 
locatie worden bepaald. De punten van PAL zouden het 
locatieprofiel te gedetailleerd maken. Ze horen thuis in de 
vergunning die ruimte geeft voor maatwerk, zoals de door 
PAL genoemde specifieke beschermingsmaatregelen voor 
het gras. In de evenementennota is bepaald wat een evene-
ment is. Het locatieprofiel en de vergunning moet je in sa-

menhang daarmee zien. In de nota staat ook hoe we omgaan 
met parken en wat de 3 Octoberviering betreft: dat is een 
aparte categorie die je moet zien tegen de achtergrond van 
de geschiedenis van onze stad.   

WinterWonderWeken
PAL: U heeft besloten de WinterWonderWeken voor een 
groot deel van de Nieuwe Rijn naar het Garenmarktplein te 
verplaatsen. Dat betekent dat er op het plein in de maanden 
december-januari op 20 dagen een evenement plaatsvindt. 
Daar gaat het plein onder lijden en het is nogal storend voor 
de bewoners. Mochten de WinterWonderWeken niet doorgaan 
dan lopen we bovendien het risico dat de opengevallen ruim-
te meteen weer ingevuld wordt met andere evenementen. En 
waarom is bij de 3 October-festiviteiten de voetnoot geplaatst 
dat de opsomming van de toegestane activiteiten niet limita-
tief is, maar dat er ruimte moet zijn voor nieuwe initiatieven? 
Dat geeft de 3 October-organisatie alle ruimte om de evene-
menten op het plein naar believen uit te breiden; eigenlijk geef 
je ze dan carte blanche. Wij willen heldere kaders voor alle 
evenementen. Wat ons betreft zou die voetnoot dan ook beter 
kunnen vervallen.  
YvD: De WinterWonderWeken moesten voor een deel weg 
uit het Nieuwe Rijngebied om de belasting van de binnen-
stad te spreiden. Op het Garenmarktplein is daar al in een 
eerder stadium ruimte voor gereserveerd. >>
Dat wil niet zeggen dat die zomaar kan worden ingevuld 
met een ander evenement als de WinterWonderWeken zou-
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den vervallen. Het aantal evenementen-dagen per locatie is 
bepaald in de jaarlijkse vastgestelde evenementenkalender. 
In het besluit zijn de dagen voor dat evenement expliciet 
gereserveerd. Vervalt het, dan kan die ruimte niet zo maar 
aan een ander evenement toegewezen worden. B&W heeft 
overigens in zijn besluit gekozen voor een compromis bij 
het aantal dagen voor de WinterWonderWeken. Het Cen-
trummanagement wilde er 35, maar het college koos voor 
het compromis van 20 dagen. Dat is een van de punten die 
de pilot wel heeft opgeleverd. 
Ook voor de 3 October-festiviteiten is het kader helder. Het 
is een aparte categorie die nou eenmaal niet thuishoort in 
de evenementenkalender. Het gaat hier om een druk be-
zocht, stadsbreed festijn waarbij je alle ruimte in de stad 
nodig hebt om bezoekers met het oog op de veiligheid te 
spreiden. Daar hoort ook het Garenmarktplein bij. Als het 
nodig is dan moet je daar bijvoorbeeld de hutspotuitdeling 
kunnen organiseren en die ruimte geeft de voetnoot bij de 
lijst van toegestane festiviteiten. Je moet niet proberen vast 
te leggen wat je niet kunt overzien. We willen ruimte hou-
den voor nieuwe ontwikkelingen, dat hebben we zo met de 
3 October Vereeniging afgesproken. We moeten met elkaar 
de balans zien te vinden tussen wat we op grond van de afge-
lopen vieringen weten en de ruimte hebben om het onvoor-
spelbare op te vangen. Je kunt beter proberen om het aan de 
voorkant goed te regelen en bij de verschillende belangen-
groepen begrip te kweken voor elkaars zorgen.

Punten voor de evaluatie
PAL: De onvrede wordt vergroot doordat de besprekingen in 
de Werkgroep niet goed zijn afgerond. De geplande bijeen-
komst waarin dat zou gebeuren is afgeblazen met het argu-
ment dat er niks meer te overleggen viel. Wat ons betreft was 
dat niet zo. Wij verwachtten dat het advies een presentatie van 
de voors en tegens zou zijn, op basis waarvan B&W een besluit 
zou nemen, maar geen van onze tekstsuggesties is in het con-
cept overgenomen. De conclusie dat de proef is mislukt en dat 
de gemeente afziet van herhaling van het experiment kwam 
wat ons betreft uit de lucht vallen. 
In de Evenementennota is bovendien bepaald dat het Evene-
mentenbureau met alle partijen vooroverleg zal voeren over 
de inrichting van de evenementen, maar dat overleg is er niet 
geweest. Bij de verlening van de vergunningen in 2021 is dus 
geen rekening gehouden met de door ons ingebrachte bezwa-
ren. Ook hier zijn de belangen van bewoners genegeerd en ge-
schaad. Zo kweek je geen begrip, laat staan vertrouwen. 
YvD: Met de pilot wilden we een compromis vinden tussen 

de (voorspelbaar) uiteenlopende belangen en dat is niet he-
lemaal gelukt. Bij het al of niet toestaan van evenementen is 
het voor ons de vraag of ze iets toevoegen aan de stad; wat 
er in een kwetsbare omgeving als de binnenstad past en hoe 
het belang van de ondernemers en organisatoren te rijmen is 
met het belang van de bewoners. Spanning lijkt daar onver-
mijdelijk, maar het belang van de bewoners en hun betrok-
kenheid bij wat er gebeurt in de stad is ook ons belang. We 
willen voor die betrokkenheid dus een vorm zien te vinden. 
In de evaluatie van het evenementenbeleid zullen we daar-
om ook de pilot met het Garenmarktplein meenemen. 

Beheer
PAL: Het plein is kwetsbaar en het beheer soms bizar. Zo 
werd het gras een paar dagen voor de Marathon opnieuw in-
gezaaid en er zijn meer van die gekkigheden geconstateerd, ook 
bij het beheer van het Van der Werfpark. Door vooraf voor 
alle betrokkenen in het profiel, dus in één document, duidelijk 
te maken welke voorwaarden er gelden voorkom je schade en 
wordt afstemming tussen de verschillende partijen bevorderd. 
We blijven van mening dat een evenement van tevoren helder 
gedefinieerd moet worden, zodat je als bewoner weet waar je 
aan toe bent. Ook moeten er transparante afspraken komen 
over welke  3 October-festiviteiten er op het plein plaatsvinden. 
Wat ons betreft wordt in ieder geval de voetnoot over 3 October 
uit het besluit geschrapt. Als dat niet gebeurt willen we ons be-
zwaar tegen het collegebesluit niet intrekken.
YvD: Dat de wijkvereniging vasthoudt aan haar standpunt 
is jammer. In de proef zijn onvolkomenheden vastgesteld en 
we zullen deze naar behoren evalueren. Dat zal ongetwijfeld 
het vervolg beïnvloeden, maar we zullen niet terugkomen 
op het nu genomen besluit. Uw bezwaarschrift is voor zover 
ik heb begrepen niet-ontvankelijk. Dat heeft te maken met 
het type besluit. Daarover zijn regels opgenomen in de Al-
gemene Wet Bestuursrecht. PAL zal uiteraard onze reactie 
ontvangen op het bezwaarschrift.  
Het klopt dat er fouten zijn gemaakt bij het beheer van het 
plein. Ook daar hebben we van geleerd en we hopen dat we 
daardoor toekomstige fouten kunnen voorkomen. Ik vind 
het jammer dat de pilot niet geleid heeft tot overeenstem-
ming tussen de betrokken partijen. Toch kijk ik terug op een 
leerzame ervaring en ik ben ervan overtuigd dat het besluit 
recht doet aan het gezamenlijk belang dat we als gemeente, 
bewoners en organisatoren hebben, namelijk om het Garen-
marktplein netjes te houden. We willen een schoon en heel 
plein, voor, tijdens en na evenementen. •

BUREN ONDERNEMEN

STADSBAKKERIJ 
WATER EN BLOEM IN DE 
PIETERSKERK-CHOORSTEEG
door Marjolijn Pouw

Half september opent Mattijs Vinkesteijn in de Pieters-
kerk-Choorsteeg 26 zijn Stadsbakkerij Water & Bloem. 
Ooit zat daar Spekslagerij C.J. Leijh, wat nog te zien is aan 
de varkenskoppen in de gevel en de  tekst van het opschrift 
op het oude opaakglas boven de etalage, dat bij de verbou-
wing onder de verflaag tevoorschijn kwam. Vanaf 1950 was 
er het Chinees-Indische restaurant Ping An gevestigd, dat 
twintig jaar later in Hong Kong werd omgedoopt. 

Mattijs leidt ons trots rond door het pand, waarin nog druk 
wordt verbouwd: “Hier komt de balie, in de hoek rechts de 
koelcel en de oven. Aan de beide afsluitende balken hier-
boven en de luchtkoepel kun je nog zien waar vroeger een 
binnenplaats was, zoals in veel oude huizen. Alles moet pot-
dicht gemaakt worden, want muizen moet je niet hebben 
in een bakkerij en die kunnen bijna door elke kier of gaat-
je kruipen. Voor een bakker zijn ze een regelrechte ramp. 
Die moet volmaakt hygiënisch kunnen werken, het gaat 
tenslotte om de productie van voedsel. Daarom wordt de 
inrichting glad en strak, gemaakt van duurzaam materiaal 
dat goed is schoon te houden. Mijn brood bak ik op basis 
van 100% zuurdesem en dat zie je in Leiden niet veel. Een 
desembakker laat zijn deeg minimaal 20 uur rijzen. Door de 
lange fermentatietijd krijgt het brood extra smaak en is het 
makkelijker verteerbaar. Het lijkt niet op dat zware Duitse 
desembrood of Brabants roggebrood. Mijn brood is stevig, 
maar tegelijk lekker luchtig.” 

Een open bakkerij 
“Dit wordt een open bakkerij, waarin je ons de hele dag aan 
het werk kunt zien. Het ene moment met kneden, het an-
dere met bakken of sandwiches maken, bladerdeeg uitrollen 
of wat er maar aan ons werk te pas komt. Eigenlijk is er niks 
lekkerder dan vers brood, zo uit de oven. Je kunt je brood 
hier opeten en er een lekkere kop thee of koffie bij drinken. 
Je kunt het ook meenemen, of laten bezorgen als je een res-
taurant of zaak hebt. 
We maken hier alle soorten brood: van baguettes tot 
Zweeds, Frans of Deens en zelfs Engels brood. Ons brood 
is op basis van  biologisch geteelde granen en deze komen 
zoveel mogelijk van lokale producenten. We werken am-
bachtelijk en dat betekent dus veel handwerk. Dat proef je! 
Het is voedzaam, stevig brood met een knapperige korst. 
Glutenvrij is het niet: gluten zijn nodig om het luchtig te 
houden. Met onze sandwiches willen we ook laten zien wat 
goed beleg is. Daarom hebben we in het team een kok opge-
nomen, die zich behalve op het bakken van brood ook richt 
op het maken van het beste beleg. Ook voor de sandwiches 
proberen we zoveel mogelijk biologische en lokale ingredi-
enten te gebruiken. We zijn open van woensdag tot en met 
zaterdag van 08:00 tot 16:00 uur. Als we eenmaal draaien 
willen we ook op de dinsdag open zijn.” 

Het zit in de familie
Mattijs studeerde bedrijfskunde aan de Vrij Universiteit van 
Amsterdam. Hij werkte onder meer als  manager en advi-
seur in loondienst en als ZZP’er, maar het maken van mooi, 
eerlijk voedsel zit hem in het bloed. Mattijs: “Mijn moeder 
was een boerendochter uit Warmond. Haar ouders hadden 
een boerderij aan de plassen, mijn vader werkte bij bakkerij 
Van Cassel in de Genestetstraat en bezorgde met de  bakfiets 
brood door de stad. Hij is een geboren en getogen Leide-
naar, maar ik kwam ter wereld in Lisse. Ik ben wel met Lei-
den opgegroeid, waar ik vaak bij mijn oma was. 
Werken met natuurlijke producten bleef door mijn hoofd 
spoken en toen ben ik naast mijn werk zuiveltechnologie 
gaan studeren aan de HAS in Den Bosch. Toen ik die studie 
had afgerond wilde ik iets met ‘kaas maken’ beginnen, maar 
ik kreeg dat niet rond. Toen ben ik de bakkersopleiding 
gaan volgen aan het Bakery Institute in Zaandam. Dat is een 
particuliere opleiding waar de beste bakkers van het land les 
geven. Ik kon mijn studies gelukkig naast mijn gewone werk 
doen, want ik deed in die periode veel Interimopdrachten 
en dan kun je je eigen tijd indelen. In het Bakery Institu-
te heb ik de basis van het bakkersvak geleerd, maar net als 
bij autorijden kun je alleen maar een goede bakker worden 
door het te doen. Zo kun je je eigen stijl ontwikkelen.” 

De droombakkerij
“Na mijn opleiding ben ik bij verschillende bakkers gaan 
werken om het vak onder de knie te krijgen. Het was een 
onzekere tijd, maar het bleef kriebelen en met steun van een 
goede coach heb ik besloten om mijn droom te volgen en 
voor mezelf te beginnen. Eerst ben ik stage gaan lopen bij 
een bevriende bakker in Amsterdam, daarna bij Boulangerie 
Michel in Den Haag en tenslotte bij een desembakkerij in 
Delft. Daar kreeg ik de smaak pas echt goed te pakken en zo 
is het deze desembakkerij geworden. 
Eerst heb ik een tijdje thuis proefgedraaid. Ik bouwde de 
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garage achter mijn huis om en begon er een bakkerijtje. Op 
zaterdag verkocht ik daar vers brood. Dat liep goed, ik heb 
een mooi klantenbestand opgebouwd. Mensen komen za-
terdags van heinde en ver naar mijn garage gefietst om mijn 
brood te kopen. Toen ben ik gaan uitzien naar wat groters 
en ik vond dit pand. 
Een goed pand krijgen voor een bakkerij waar je ook wat 
kan eten en drinken is in Leiden nog niet zo makkelijk. Ge-
lukkig zat er een horecavergunning op dit pand en is er een 
goede luchtafvoer aanwezig.  Het was overigens nog heel 
wat werk om de vergunning rond te krijgen. Dit pand is 
een monument en dat maakte de discussie spannend, maar 
uiteindelijk zijn we er met de gemeente goed uitgekomen.  
Nou nog echt gaan draaien, ik ben ervan overtuigd dat het 
ons gaat lukken. Leiden is groot genoeg voor nog een bakker 
en zeker voor een die het net even anders doet.”

“Ik hoop dat ik ook hier kan uitgroeien tot een echte om-
fietsbakker. En tot buurtbakker, waar je naartoe gaat voor 
je croissantje en je ochtendkoffie, je muffins, cruffins, pas-
teitjes en natuurlijk je brood. Zelf fiets ik nogal graag, ik 
ben de hele wereld rondgefietst en fietsen zal ik naast bak-
ken zeker blijven doen. In de binnenstad past geen busje om 
bestellingen te bezorgen. Die is daar niet op gebouwd. Ik 
zal mijn bestellingen met de bakfiets rondbrengen, net als 
vroeger mijn vader.”

Iedereen is welkom vanaf 1 oktober. Kijk voor meer infor-
matie op www.waterenbloem.nl • 

INITIATIEVEN

TEGEN-BEELD 
door Carla van der Poel

Op 8 oktober 1992 werd ter gelegenheid van de 100ste ver-
jaardag van Marina Tsvetajeva een gedicht aangebracht op 
het pand Templum Salomonis, op de hoek van de Nieuw-
steeg en de Kloksteeg. Dat was een mooi eerbetoon aan deze 
Russische dichteres. Tegelijkertijd was dit het eerste gedicht 
dat de Stichting TEGEN-BEELD op onze muren realiseer-
de. Bijna 120 gedichten volgden en er komen nog steeds 
gedichten bij. Het 30-jarige jubileum gaat op 8 oktober a.s. 
op bescheiden wijze gevierd worden. Maar hoe ontstond dit 
project?

Viering 75 jaar De Stijl?
In 1917 werd in Leiden door Theo van Doesburg de kunst-
beweging De Stijl opgericht. Leidenaar Ben Walenkamp en 
anderen wilden in 1992 het 75-jarig jubileum vieren. Dit 
zou op drie manieren in Leiden moeten worden verbeeld. 
Het vignet van De Stijl moest bij Van Doesburgs atelier aan 
het Kort Galgewater in het plaveisel zichtbaar worden; de 
gedichten uit het tijdschrift De Stijl zouden door heel Lei-
den op muren worden geschilderd en een gedeelte van een 
Russisch beeldgedicht van El Lissitszky zou mooi uitkomen 
op de Meelfabriek. Twee projecten werden gerealiseerd. Het 
plan om de gedichten uit De Stijl verspreid over de gehele 
stad op muren te zetten is niet doorgegaan. Wel kwam er het 
poëzieproject Dicht op de Muur. 

Tekst hand in hand met locatie en beeld
De oprichting van de Stichting TEGEN-BEELD had ten 
doel om gedichten in verschillende talen op muren in de 
stad aan te brengen. Het ging niet louter om tekst, het beeld 
moest er ook toe doen. Eerst was er het gedicht, dan werd 
er gezocht naar een locatie en samen dicteerden die als het 
ware het beeld.  Een gedicht over de regen is bijvoorbeeld op 
een licht hellend vlak aangebracht, zoals regen kan vallen. 
Een Arabisch gedicht is aan de rechterkant uitgelijnd. Aan 
de Morsweg is een gedicht over een treinreis door Cornelis 
Vaandrager geschilderd in NS-kleuren. Er bestaat ook een 
wisselwerking; een grote muur of een hoekpand geeft nou 
eenmaal andere mogelijkheden. ‘Kleine ode aan het water’, 
van Gerrit Agterberg, bevindt zich niet toevallig aan de 

Rijnkade. Een anoniem  gedicht in het Buginees (een Indo-
nesische taal) over de wijsheid verscheen aan de Reuvens-
plaats bij de Witte Singel. De kijker krijgt door de bijzonde-
re uitvoering een speciale  beleving.

Bildung
Het nog steeds lopende project past heel goed bij onze stad. 
Al sinds de 13de eeuw komen er vluchtelingen en vreem-
delingen naar Leiden. Heeft Leiden nu als motto : ‘Stad 
van ontdekkingen’, vroeger afficheerde zij zich als ‘Stad van 
vluchtelingen’. Er is een logische band met de universiteit. 
In het verleden werden er heel veel talen aan onze universi-
teit onderwezen; die staan op zich voor evenzovele culturen. 
Dicht op de Muur verwijst daarnaar, maar is vooral bedoeld 
als ‘Bildung’, ofwel mensen in aanraking brengen met de 
schoonheid van poëzie. Het bevorderen van het toerisme in 
Leiden is nooit het doel geweest, maar na een bezoek aan 
de musea is dit tegenwoordig de tweede reden om naar Lei-
den te komen. Overigens, in binnen- en buitenland heeft het 
plaatsen van gedichten op muren navolging gevonden.

Gedichten op monumenten 
Het eerste gedicht kwam dus op de gevel van Templum Sa-
lomonis, een plek die je als het hart van de stad zou kunnen 
zien. Walenkamp c.s. wilden vanuit het midden beginnen en 
vervolgens met hun gedichten uitwaaieren over de hele stad. 
Het gedicht van Tsvetajeva gaat over (de kracht van) poëzie. 
Een gedichtenproject starten op de gevel van een boekhan-
del, kan het beter? Dat het een Russisch gedicht was, lag ook 
voor de hand. Ben Walenkamp, een groot poëzieliefhebber, 
is “nou eenmaal gek op Russische literatuur en poëzie!” Hij 
benaderde Arno de Bruin en Arne Steenkamp van Bur-
gersdijk & Niermans en die waren direct enthousiast. Een 
sonnet van William Shakespeare was het tweede gedicht 
in de reeks, dit verscheen op de hoek van de Houtstraat en 
het Rapenburg. “Toen kwam er gedonder met Monumen-
tenzorg, want de eerste twee gedichten waren aangebracht 
op Rijksmonumenten”, zegt Ben. Alleen aan de eigenaar 

toestemming vragen volstond niet! Voortaan moest er een 
vergunning worden gevraagd, maar dat bleek vooral een ad-
ministratieve handeling; toestemming kreeg men altijd. De 
gemeente verstrekt jaarlijks subsidie.
Op naar het volgende gedicht! Dat was opnieuw een Rus-
sisch gedicht, ditmaal van Alexander Blok op de hoek van 
de Roodenburgerstraat en de Thorbeckestraat, vlakbij het 
woonhuis van de vertaalster Russisch Marja Wiebes. En zo 
raakten gestaag gedichten verspreid over de hele stad. 
Men is druk bezig met de restauratie van de gedichten. Door 
de jaren heen moet er vaak wel wat aan de afbeeldingen ge-
beuren en als een gedicht echt te slecht is om er nog iets aan 
te kunnen doen, wordt het opnieuw geschilderd. Een enkele 
keer laat een nieuwe eigenaar die geen affiniteit heeft met 
letters of poëzie het overschilderen of leidt een aanpassing 
aan een gebouw ertoe dat het gedicht in de verdrukking 
komt, zoals het gedicht van Cees van Hoore op het stadhuis 
aan de Aalmarkt.

Ideale taakverdeling
Vanaf het begin was er een hechte samenwerking én taak-
verdeling tussen Ben Walenkamp en Jan Willem Bruins, de 
schilder-kunstenaar. Ben selecteerde de gedichten en Jan 
Willem ‘vertaalde’ die naar letters en beeld. Vaak was er 
een plan, maar even vaak dicteerde het gedicht ter plekke 
zijn eigen uiterlijk, ritme en kleur. Moeite met vreemd let-
terschrift had Jan Willem niet, bovendien gaf hij vaak zijn 
eigen touch aan bepaalde lettertypes. Zo maakte hij van een 
aantal letters in het gedicht ‘De mus’ van Jan Hanlo in de 
Langestraat kleine snaveltjes. Je moet het weten om het te 
zien en te waarderen. 
Behalve Leiden zijn er ook gedichten aangebracht in Parijs 
en Narbonne. Dat betekende in het eerste geval eindeloze 
onderhandelingen met het bestuur van het zesde arron-
dissement van Parijs, voordat op steenworpafstand van de 
Église de Saint Sulpice het lange gedicht van Rimbaud, ‘Le 
bateau îvre’ kon worden aangebracht. Fransen die er langs 
lopen staan soms enthousiast het gedicht (hardop) aan el-
kaar voor te lezen. Helaas is Jan Willem in het voorjaar van 
2021 overleden. Kan hij vervangen worden? Eigenlijk niet, 
maar er zijn een paar kandidaten gevonden met wie men 
verdergaat. De eerste proeve zal blijken uit de ‘Immortellen’ 
van Piet Paaltjens die op diens voormalige woonhuis aan de 
Hogewoerd worden geschilderd.

Leidse Muurformules
Geïnspireerd door de muurgedichten zijn er nu ook beroem-
de wis- en natuurkundige formules op onze muren gezet. De 
mensen achter dit project: Leidse Muurformules, werken 
samen met Dicht op de Muur. Zij stellen een formule voor 
en Ben, en vroeger Jan Willem Bruins, brengen advies uit 
over de uitwerking. Tot nog toe heeft Jan Willem Bruins alle 
wiskundige en natuurkundige formules geschilderd. In onze 
wijk bijvoorbeeld de Elektronspin van Goudsmit en Ühlen-
beck op Gerecht 13.
 
Opmerkelijke voorvallen
Het aanbrengen van het gedicht van Tsvetajeva was de vuur-
proef. Hoe pak je zoiets aan? Er kwam een steiger, er werden 
wat hulplijntjes aangebracht en de Cyrillische tekens werden 
voorts uit de losse pols opgezet. Het gedicht stond er al over BEN WALENKAMP, FOTO CARLA VAN DER POEL BEN WALENKAMP, FOTO CARLA VAN DER POEL 
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de helft toen ineens aan de overkant bij een van de kerkhuis-
jes een raam omhoog werd geschoven. Een bewoner had het 
gedicht herkend en Jan Willem bleek een regel vergeten. De 
witkwast moest eraan te pas komen om de fout te kunnen 
herstellen. Nu het gedicht er bijna 30 jaar op staat, raakt het 
wat verweerd en toont de muur als een palimpsest het maak-
proces. Het gedicht was overigens precies op de verjaardag 
van de dichteres klaar. Vaak zie je er Russen voor stilstaan 
die het gedicht met overgave en soms met tranen in de ogen 
opzeggen.   
Het is toeval, maar je zou denken van niet: het dertigste ge-
dicht uit de sonnettenreeks van Shakespeare bevindt zich 
op Houtstraat 30. Jaarlijks wordt hier in april zijn geboorte 
herdacht. Dan wordt het sonnet in het Engels en in vertaling 
voorgelezen. Dit jaar gebeurde dat in het Russisch en in het 
Oekraïens.

Naast het Singelpark heeft (of is) Leiden dus een Poëzie-
park. Een wandeling of fietstocht langs de gedichten is écht 
de moeite waard. Het mooi verzorgde boekje Dicht op de 
muur* uit 1992 is nog steeds voor € 14,50 te koop in de 
boekhandel. •

*Marleen van der Weij, Dicht op de muur, Burgersdijk Nier-
mans 1992, 168 pp.

NATUUR

DE PAARDENKASTANJE 
ERNSTIG BEDREIGD
door Jacques van Alphen

In de bergen van Griekenland, Albanië en Macedonië en op 
één plek in Bulgarije groeit een van de zeldzaamste inheem-
se Europese bomen: de paardenkastanje. Het totale aantal in 
het wild groeiende bomen is minder dan 10.000. Ze groeien 
in vochtige bergvalleien en beboste ravijnen waar de bodem 
in de lente vochtig is. De zomers zijn daar warm, en er valt 
in het voorjaar voldoende regen, maar de winters zijn koud. 
Een groot deel van Midden- en Zuid-Europa heeft dus een 
geschikt klimaat voor de paardenkastanje. Waarom is die 
paardenkastanje dan zo zeldzaam? 
De paardenkastanje (Aesculus hippocastanum L.) is een 
zogenaamd Tertiair relict. Tijdens het Tertiair, een geolo-
gisch periode die van 65 miljoen tot 15 miljoen jaar geleden 
duurde, was het klimaat in grote delen van Europa warm en 
vochtig. Aan het eind van het Tertiair, in het plioceen werd 
het klimaat geleidelijk kouder en droger en trokken soorten 
zich terug op plaatsen waar het warmer en nog voldoende 
vochtig was. De geologische periode erna, het Pleistoceen, is 

de periode waarin de ijstijden periodiek optreden en gedu-
rende ijstijden konden teruggetrokken soorten enkel overle-
ven in de warmere toevluchtsoorden in het zuiden van Eu-
ropa. Tijdens het eerdere Plioceen was de paardenkastanje 
wijdverspreid in Europa, inclusief het Iberisch Schiereiland 
en Italië en onderzoek laat zien dat de soort toen ook aan-
wezig was in Afrika en de Kaukasus. Aan het eind van het 
plioceen had de paardenkastanje zich al teruggetrokken op 
het Balkanschiereiland.  

De grote zware kastanjes die bij uitdroging snel hun kiem-
kracht verliezen vormen een belemmering bij de versprei-
ding van de soort. Als na een ijstijd het klimaat milder werd 
konden bomen zoals eiken, waarvan de zaden door vogels 
worden verspreid, het verloren areaal weer opnieuw bevol-
ken. Dat lukte de paardenkastanje niet. De vruchten komen 
gemiddeld niet verder dan 14 meter van de moederboom en 
ze worden niet door dieren worden verspreid. 

Geliefde boom
Pas toen de Turken aan het einde van de 16de eeuw ont-
dekten wat een fraaie boom het was en de paardenkastan-
je invoerden in Constantinopel, ontstond ook elders in 
Europa belangstelling om paardenkastanjes aan te planten 
als sierboom. De eerste exemplaren werden in 1572 in We-
nen, en in 1608 in de Leidse Hortus geplant. De Weense 
en de Leidse paardenkastanjes werden een belangrijke bron 
voor de verdere verspreiding van de soort in West-Europa. 
Daarmee heeft de paardenkastanje na meer dan 2,6 miljoen 
jaar, met hulp van de mens, zijn oude areaal weer kunnen 
bezetten. Ook buiten dat areaal is de boom op vele plaatsen 
aangeplant. Omdat veel van de in Europa aangeplante paar-
denkastanjes afkomstig zijn van deze twee bronnen zou je 
verwachten dat de erfelijke variatie binnen de aangeplante 

paardenkastanjes beperkt is, maar recent onderzoek heeft 
aangetoond dat die variatie niet kleiner is dan die in het na-
tuurlijke verspreidingsgebied. De boom is geliefd vanwege 
de schitterende bloei en van belang als schaduwboom. Het 
hout is zacht en moeilijk te verwerken. De vruchten zijn gif-
tig, maar herten en zwijnen kunnen de vruchten wel eten. 
Ze dragen niet bij aan de zaadverspreiding, omdat ze de 
vruchten vermalen.

Verstoorde Idylle
Vierhonderd jaar lang leefden de paardenkastanje en de 
mens zonder problemen samen. In de zeventiger jaren von-
den onderzoekers vraatsporen van een tot dan toe onbeken-
de insectensoort op de bladeren van in Ohrid, in Macedo-
nië, aangeplante paardenkastanjes. Rupsjes van een kleine 
nachtvlinder hadden blaasvormige vlekken, zogenaamde 
mijnen, veroorzaakt in de bladeren van de paardenkastan-
jes door het bladgroen weg te eten tussen de bovenste en de 
onderste cellagen van het blad. De uitgekweekte vlindertjes 
werden als nieuwe soort beschreven onder de naam Came-
raria ohridella. Omdat er in Europa geen andere soorten 
Cameraria voorkomen, en omdat de soort eerder niet was 
waargenomen, werd aanvankelijk gedacht dat het de invasie 
van een exotische soort betrof. Later bleek dat de soort over 
het hoofd was gezien, want er werden mijnen van vlinders 
aangetroffen in herbariummateriaal dat al in 1879 in het 
natuurlijke verspreidingsgebied van de paardenkastanje was 
verzameld.  

Ziekten en plagen
Cameraria ohridella, of met zijn Nederlandse naam: de kas-
tanjemineermot, heeft zich als een lopend vuur door Euro-
pa verspreid. Overal waar de mineermot verscheen groeide 
de populatie tot zo’n hoge dichtheid, dat de kastanjebomen 
al in augustus grotendeels bruine bladeren hadden. De 
natuurlijke vijanden die de mineermot in zijn natuurlijke 
verspreidingsgebied binnen de perken houden hebben het 
vlindertje niet kunnen volgen in de snelle verspreiding over 
Europa. Hoewel de mineermot de groei van de bomen remt, 
gaan ze er niet van dood. Helaas maakt het vlindertje de kas-
tanjebomen wel gevoeliger voor een bacteriële ziekte die wel 
dodelijk is. Door de bacterie sterft de bast van de paarden-
kastanje en droogt de boom uit. 
De herkomst van deze bacterie laat weer eens zien hoe ge-
vaarlijk het is om exotische soorten in te voeren, omdat hun 
ziekteverwekkers onopgemerkt meeliften. De bacterie is, 
Pseudomonas syringae pv. Aesculi en blijkt Europa te zijn 
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binnengekomen met een paardenkastanje uit de Himalaya: 
de Indische paardenkastanje (Aesculus indicus). Deze soort 
wordt in Europa ingevoerd als sierboom, maar het is niet 
duidelijk waarom. De boom lijkt erg op de Europese soort, 
ook al is de vorm minder mooi dan die van de Europese. Het 
gevolg van de import is dat de voor de Europese Paardenkas-
tanje dodelijke bacterie kon overspringen dankzij de gaatjes 
die de mineermot in de bladeren maakt. 

De Indische kastanje als vervanger of nieuwe bedreiging? 
In plaats van deze exoot verder te verbieden, wordt de In-
dische kastanje nu aanbevolen op de Floriade als geschik-
te boom om aan te planten in steden omdat hij resistent 
is tegen de bacterie. Hoe is het mogelijk dat zo’n domme 
en gevaarlijke aanbeveling kan worden gedaan? Het gevaar 
is groot dat met nieuwe importen nieuwe en virulentere 
stammen van de bacterie het land binnenkomen. Natuur-
lijke selectie heeft er de laatste decennia voor gezorgd dat 
de Europese paardenkastanje resistent begint te worden te-
gen de eerst gearriveerde variant van Pseudomonas syringae 
pv aesculi en langzaam maar zeker neemt de schade van de 
mineermot af, doordat steeds meer natuurlijke vijanden van 
de mineermot zich beter aanpassen aan de jaarcyclus van de 
mot. 

Door de import van Indische (en mogelijk andere soorten) 
paardenkastanje wordt het voortbestaan van onze eigen Eu-
ropese paardenkastanje bedreigd. De funeste gevolgen van 
de import van exoten zijn meestal niet goed te voorspellen, 
zoals de recente geschiedenis van de Europese paardenkas-
tanje laat zien. Een betere regelgeving om de eigen flora en 
fauna te behoeden voor dit soort rampen is dringend ge-
wenst. •
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VONDST VAN DE WIJK

DE WC-POT VAN 
RAPENBURG 83
door Edwin Orsel en Marjolijn Pouw

Bouwhistoricus Edwin Orsel van ELO 
(Erfgoed Leiden en Omstreken) belicht in 
deze rubriek opmerkelijke vondsten in onze 
wijk. Tekst Marjolijn Pouw.

Bij een rondgang in 2009 vanwege het 
plan voor een nieuw dak op Rapenburg 
83 troffen we op de binnenplaats in een 
uitbouw een oude wc-pot aan met waar-
schijnlijk een originele houten bril. In de 
pot is de afbeelding te zien van een fles 
met de tekst ‘Tel 747 Leiden’. De wc-pot 
is een wat later voorbeeld van hygiënische 
verbeteringen in Leiden, zoals stromend 
water en aansluiting op het riool. Con-
stant stromend water was mogelijk ge-
worden met de bouw van de watertoren 
in 1908 aan de Hoge Rijndijk, maar wat 
hadden die afbeeldingen op de wc-pot 
daarmee te maken?   
 
Van bouwvakker tot ondernemer
Onderzoek in de digitale krantenviewer 
van ELO leverde een advertentie op in het 
Leidsch Dagblad van 8 augustus 1923, 
waarin ene Jac. Fles Jr. aankondigt dat hij 
is ‘Aangesloten aan Telef. 747’, gas- en wa-
terleiding aanlegt en de levering en plaat-
sing doet van ‘CLOSETS EN VASTE 
WASCHTAFELS’. Een tweede adverten-
tie van Jac. Fles in het Leidsch Dagblad 
van 1 maart 1924 laat zien dat hij intus-
sen ook een toonkamer en magazijn heeft 
op Scheepmakerssteeg nr. 4. Uit archie-
fonderzoek blijkt verder dat de vader van 
deze Jac. Fles zich in 1877 als metselaar 
op de Herensteeg 18 had gevestigd. Jac. 
Fles Jr. werd in er in 1885 geboren en was 
in 1904 nog als lood- en zinkwerker op 
datzelfde adres gevestigd. Later verhuisde 
hij naar Rapenburg 100, waar hij in 1948 
nog steeds met zijn familie woonde. Jac. 
Fles heeft zich zo te zien van bouwvakker 
opgewerkt tot ondernemer. Het bedrijf is 
zeker tot 1942 actief gebleven.  

Rapenburg 83   
Het Rapenburg maakte tot het einde van 
de 14e eeuw (waarschijnlijk) deel uit van 
de zuidelijke vestgracht rond de stad. Bij 
de stadsuitleg verliest de gracht zijn func-
tie en zal men zijn overgegaan tot het 
uitgeven van percelen en die hebben be-
bouwd. Oorspronkelijk is Rapenburg 83 
een dubbel dwarshuis, een voor Leiden 

bijzonder huistype. Ze komen in Lei-
den voor in de 14de, 15de en 16de eeuw 
en zijn te dateren aan de dwarsbalken. 
Het gebouw staat in elk geval al op een 
kaart uit 1574. Een opmeting van het 
gehele complex uit 1609 laat dit dwars-
huis ook duidelijk zien. 
In het midden van de 16de eeuw waren 
de panden 81 en 83 (de huidige num-
mers 83 en 83a) in bezit van de Leidse 
burgemeester Claes Alewijn Claesz, die 
ze samenvoegde. Het perceel liep toen 
door tot aan de 5e Binnenvestgracht. 
In 1609 werd Rapenburg 81 afgesplitst, 
Rapenburg 83 werd in 1652 voor het 
eerst opgedeeld in 83 en 83a, maar in 
1753 werden de beide panden weer sa-
mengevoegd om aan het einde van de 
20e eeuw opnieuw gesplitst te worden. 
    

Het gebouw is vaak gemoderniseerd en 
uitgebreid, zoals 18de- en 19de-eeuwse 
elementen als het achterhuis en roco-
costucwerk laten zien. Vermoedelijk is 
in de 18de eeuw (na samenvoeging met 
83a in 1753?) de voorgevel opgetrok-
ken en is de dakvorm aan de voorzijde 
gewijzigd (overigens is de dakvorm in 
die tijd niet geheel duidelijk). Om-
streeks 1900 is het pand met een bouw-
laag opgehoogd. Daarbij zijn de daken 
verwijderd en is aansluitend op de lijst-
gevel een plat dak gemaakt. In 2001 is 
een dakopbouwtje gerealiseerd om op 
het dakterras te komen. In 2009 kreeg 
het huis een nieuw dak. 
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LOPENDE ZAKEN

HOGER BEROEP OMGEVINGS-
VERGUNNING HOSTEL STEEN-
SCHUUR 16/LEVENDAAL 2
door Fred van der Loo

Op vrijdag 5 augustus diende bij de afdeling bestuursrecht-
spraak van de Omgevingskamer van de Raad van State het 
hoger beroep dat door een omwonende was ingesteld tegen 
de uitspraak van de rechtbank Den Haag op 16 maart 2021. 
Bij deze uitspraak is het beroep, gericht tegen het besluit 
van het College van B&W van 2 oktober 2018, gegrond 
verklaard en vernietigd. Het geschil betreft het verlenen van 
een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de woon-
functie van de panden Steenschuur 16 en Levendaal 2 naar 
een logiesfunctie voor een hostel met 92 slaapplaatsen.

 

De omwonende is het niet eens met de vergunning. Hij 
vreest voor geluidsoverlast en vindt dat het geluidsonder-
zoek niet goed is uitgevoerd. Ook vindt hij dat het vergun-
ningstraject niet goed is verlopen en dat er geen behoefte is 
aan het hostel. De rechtbank Den Haag gaf de omwonende 
in een tussenuitspraak gelijk wat betreft het geluidsonder-
zoek en gaf het college de gelegenheid om de gebreken in de 
omgevingsvergunning te herstellen. Het college heeft toen 
extra geluidsonderzoek uitgevoerd. De rechtbank heeft ver-
volgens de omgevingsvergunning alsnog in stand gelaten. 
De omwonende is tegen de uitspraak van de rechtbank in 
hoger beroep gegaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. 
Tijdens de zitting waren de pijlen vooral gericht op het door 
AV-Consulting uitgevoerde geluidsonderzoek. Beargumen-
teerd is, dat het door hen geschetste ‘worst-case-scenario’ 
waarbij aangegeven is dat tijdens de openingstijden van de 
receptie (24/7) slechts 15 bezoekers het pand aan de zijde 

van het Levendaal zullen betreden en verlaten, natuurlijk 
niet het slechtst denkbare scenario is. Bij een capaciteit van 
92 slaapplaatsen zal de (geluids)overlast vanzelfsprekend 
groter zijn. Niet alleen door het komen en gaan van nieuwe 
bezoeker, maar ook van reeds ingecheckte gasten. Temeer 
daar in het pand zelf geen ruimte beschikbaar is waar gas-
ten kunnen roken of drinken wordt gevreesd dat dit voor de 
deur van het hostel zal gebeuren, wat ongetwijfeld ook ge-
volgen zal hebben voor de nachtrust van de omwonenden. 
Opvallend was nog dat tijdens de zitting door de vertegen-
woordiger van de vergunninghouder werd aangegeven dat 
gasten slechts tot 19.00 uur konden inchecken bij het hos-
tel, waar volgens de bij de verleende vergunning aangehech-
te huisregels toch echt 24/7 receptie aanwezig is. Dit bracht 
de rapporteur van de Raad van State tot de vraag of gasten 
dan na die tijd werden weggestuurd. 
Op de vraag aan de vertegenwoordiger van gemeente wat 
dan te doen met hostelgasten die vóór het pand voor (ge-
luids)overlast zorgen werd verwezen naar handhaving aan-
gezien dit een openbare orde-kwestie betrof. Gelet op de 
huidige ervaringen met de afdeling Handhaving van om-
wonenden van het Garenmarktplein bij diverse vormen van 
overlast voorspelt dit weinig goeds wanneer ook de Raad 
van State de gemeente in het gelijk stelt en de vergunning in 
stand laat. De uitspraak wordt verwacht rond 9 september. •
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BUREN ONDERNEMEN

DE VITAMINECLUB VAN FAYE 
NOORLANDER
door Marjolijn Pouw

Sinds een paar maanden is in het vroegere antiekwinkel-
tje bij de parkeergarage op de Korevaarstraat ‘De Vitami-
ne Club’ gevestigd, de afhaalwinkel voor gezond eten en 
drinken van Faye Noorlander. Behalve zondags is Faye alle 
dagen van de week open, van ’s ochtends 10.00 uur tot ’s 
avonds 19.00 uur. Op bestelling via haar website—en ook 
voor wie op de bonnefooi binnen komt lopen—maakt ze 
glutenvrije salades, soepen en sauzen met duurzaam gepro-
duceerd vlees, vis, erwten en bonen. U kunt het aanbod vin-
den op haar website: www.devitamineclub.nl 

Van Foodtruck naar winkel
Tot de corona-lockdown had Faye een foodtruck, waarmee 
ze in het hele land op festivals en evenementen stond. Ze 
vertelt: “Ik was gespecialiseerd in veganistische maaltijden 
en dat was leuk, want ik was meestal de enige met dat aan-
bod en had veel aanloop. In coronatijd vielen bijna alle op-

drachten weg en ik vroeg me af wat ik zou gaan doen als 
alles weer open zou gaan. Doorgaan met mijn veganistische 
foodtruck? Een breder aanbod opzetten? Voorop stond dat 
het iets met gezond eten moest worden. In Amsterdam en 
Den Haag en ook in het buitenland zie je steeds meer klei-
ne inloopzaken waar je gezond voedsel kunt afhalen. Hier 
in Leiden ontbrak dat, tot ik mijn winkel opende. Ik woon 
op de Geregracht en wist dat de antiekzaak op de Korevaar-
straat ging verhuizen. De eigenaar van het pand en ik ken-
den elkaar via via en zo kon ik makkelijk vragen of hij het 
aan mij wilde verhuren. De Vitamine Club vond hij wel 
een leuke gedachte. Toen zijn we gaan verbouwen. De mar-
meren vloer lag er al en over het deel waar de keuken zou 
komen hebben we eerst een afdekvloer gelegd, want als je 
eten morst op een marmeren vloer wordt die er niet mooier 
op. Daar bovenop kwamen de afhaalbalie en een lange tafel 
langs het raam waar je op je bestelling kunt zitten wachten. 
Ik heb het helemaal zelf ontworpen, van de open keuken 
waarin je precies kunt zien wat er gebeurt, tot de afhaalbalie 
en de lange tafel aan toe. Bij een foodtruck bereid je het eten 
grotendeels thuis, hier doe ik alles ter plekke.” 

Het aanbod
“Ik maak alles zelf, ook de ingrediënten voor soepen en 
sauzen. Daar komen geen smaakversterkers of andere stan-
daardpotjes aan te pas en ook geen gluten, er zijn genoeg 
alternatieven. Bij de inkoop van ingrediënten let ik erop 
dat ze milieuvriendelijk en verantwoord zijn geproduceerd, 
liefst biologisch. Ik gebruik alleen scharrelkip en duurzaam 
gevangen vissoorten. Met verse groente en fruit, of gedroog-
de bonen en erwten kun je veel moois doen. Ze hebben een 
ontstekingsremmende werking en ik denk dat ze goed zijn 
voor je gezondheid. Ik maak ook graag groente- en fruit-
sappen. Op het ogenblik verkoop ik drie soorten: bleeksel-
derij met komkommer en appel, wortel met sinaasappel en 
limoen en watermeloen met grapefruit en gember. Carrot-
cake en bananenbrood horen tot de weinige producten die 
ik inkoop bij een bedrijfje dat aan de bereiding van voedsel 
dezelfde eisen stelt als ik.  Verder maak ik avocado-toast met 
ei, gerookte zalm of Griekse feta. Groente en fruit wil ik 
binnenkort bij biologische boeren uit de buurt gaan kopen, 
maar zo ver is het nog niet. Het zou mooi zijn als er in de 
stad meer zaken zoals de mijne komen, dan raken mensen 
eraan gewend en wordt het gewoner om gezond eten te be-
stellen in plaats van fastfood.”  

De plaats
“Eigenlijk zit ik hier heel goed, tussen het Plantsoen en het 
Van der Werfpark in en aan een van de belangrijkste uitvals-
wegen van de stad bij de Garenmarktparkeergarage. Je mag 
hier laden en lossen en je kunt dus met je auto voor de deur 
komen als je wat moet afhalen. Behalve parkeerders komen 
er  veel fietsers en wandelaars langs. Even verderop stoppen 
ook nog eens flink wat bussen met veel in- en uitstappers. 
Die kunnen hier allemaal terecht als ze na een drukke werk-
dag geen zin meer hebben om eten te koken, net als mensen 
die in het park willen lunchen of wandelaars met trek. Het 
Singelpark loopt hier vlak langs. Verder lever ik aan bedrij-
ven en particulieren die een feestje willen geven en de ca-
tering uitbesteden. Je kunt online bestellen, maar ook eerst 
even binnenlopen om alles te bekijken en te proeven, of 
voor een praatje.” 

Achtergrond en opleiding
“Ik ben een geboren Leidse en woonde tot mijn vijfde op 
de Jan van Houtkade in dat huis waar jaren  die gekleurde 
ballen op het dak stonden. Later verhuisde ik met mijn 
moeder naar Spanje waar we op Mallorca gingen wonen, in 
een dorpje bij de hoofdstad Palma de Mallorca. Heel mooi, 
maar ik moest overal met de auto naartoe worden gebracht. 
Mijn moeder kreeg heimwee, waarop we naar Nederland 

terugkeerden en in Roelofarendsveen terecht kwamen. Dat 
vond ik wel jammer, want ik raakte al mijn vriendinnetjes 
kwijt. Maar ik heb geleerd om me aan te passen. Ik deed vm-
bo-t en havo en daarna modestyling, maar ben op fotografie 
overgestapt, eigenlijk al vrij gauw op het fotograferen van 
voedsel. Een echte kookopleiding heb ik niet gehad, al heb 
ik wel een thuisstudie voedingsdeskundige gevolgd in de co-
ronatijd. Verder heb ik jaren in de horeca gewerkt, eerst in 
de in de bediening en later in de keuken en de leiding. Lek-
ker met mensen werken en praten en je klanten blij maken. 
Ik heb ook jarenlang voor vrienden gekookt en ben dus niet 
onvoorbereid voor mezelf begonnen, ik was er echt aan toe.  
Mijn inspiratie haal ik uit mijn verzameling kookboeken: Is-
raëlische, Marokkaanse, Thaise en  eigenlijk van alle keukens 
waarin veel met verse groente wordt gewerkt. Op Internet is er 
ook het nodige te vinden en als ik ergens op vakantie ben loop 
ik altijd zaakjes als het mijne binnen om te zien wat daar geser-
veerd wordt. 

“Ik zou geen restaurant willen hebben, maar wel een paar 
tafeltjes zodat je buiten in de zon kunt zitten. Dat mag niet 
vanwege het Bestemmingsplan, maar ik hoop dat daar ooit 
verandering in komt en dat je hier dan je broodje op kan 
eten. Ik serveer geen gewone frisdranken of alcohol, wel 
koffie en thee To go en vruchten- en groentesappen. Het 
viel gelukkig reuze mee om de vereiste vergunningen los te 
krijgen. Je moet natuurlijk voldoen aan alle hygiënische en 
bedrijfseisen, maar dat was ik van mijn foodtruck al gewend. 
De buurt reageert heel plezierig op mijn komst, ik heb veel 
steun aan de andere bedrijfjes die hier zitten en ze komen 
me als het nodig is allemaal helpen.” • 

Eind mei presenteerde Primavera Pers Leiden het boek De Leidse ar-
chitect W.C. Mulder (1850-1920) dat Marcel Leechburg Auwers en 
Evelyn de Regt over deze ongelofelijk productieve Leidse architect schre-
ven. Mulder was aan het einde van de negentiende en het begin van de 
twintigste eeuw actief, toen Leiden in omvang bijna verviervoudigde. Je 
vindt zijn gebouwen voor alle lagen van de bevolking en de Leidse ge-
meenschap door de hele stad. Stilistisch is hij geen vernieuwer, maar met 
zijn constructies en materiaalgebruik liep hij voorop. In het door hem 
ontworpen Volkshuis aan de Apothekersdijk hield Evelyn de Regt eind 
mei een lezing over zijn werk die we hieronder (ingekort) afdrukken. 

HISTORIE  

DE LEIDSE ARCHITECT 
W.C. MULDER (1850-1920)
door Evelyn de Regt

Wie was W.C. Mulder? Je wil zo iemand toch leren kennen 
als je daar een tijd mee bezig bent. Er was geen echt archief, 
we moesten het dus doen met familieverhalen, anekdotes, 
notulen van vergaderingen en krantenberichten. Maar laten 
we eerst eens kijken naar het familieportret dat hij rond 1900 
laat maken.

We zien het gezin Mulder in de tuin van Hogewoerd 82. 
Mulder is dan ongeveer 50 jaar oud en op de top van zijn 
carrière. Hij heeft net een paar hectare bouwgrond gekocht 
in de Roomburgerpolder en de Cronesteinse polder, zakelijk 
gezien een goede deal. We hebben ons natuurlijk afgevraagd 

waarom Mulder hier de krant zit te lezen, terwijl zijn familie 
klaarstaat om enigszins aardig in de camera te kijken. Foto-
graaf Jan Goedeljee heeft het glasnegatief geprepareerd. Wil-
de hij met deze opstelling laten zien dat Mulder een druk-
bezette en onderlegde man was? Of hadden zijn kinderen 
bedacht dat hun vader altijd aan het werk was en daarom 
ook op die herinneringsfoto maar de krant moest lezen? We 
weten het niet. 
De foto maakte deel uit van het album dat Mulder en zijn 
vrouw hadden laten maken omdat ze gingen verhuizen. Het 
was bedoeld voor de kinderen, als herinnering aan hun ou-
derlijk huis. Het beeld past wel bij het beeld van Mulder dat 
uit spaarzame bronnen naar voren komt: een zelfverzeker-
de man die heel hard werkte, streng en veeleisend was voor 
zijn omgeving en de aannemers met wie hij in zee ging, maar 
vooral ook voor zichzelf. Zijn vrouw Engelina noemde hem: 
“het zwaard zonder genade”.  Ik weet niet precies in welke 
context, maar ik hoop dat het op de aannemers slaat. 

Rechtvaardig en maatschappelijk betrokken
Ik heb nu wel een streng beeld van Mulder geschetst, maar 
de andere kant was zijn grote gevoel voor rechtvaardigheid 
en zijn maatschappelijk betrokkenheid. Zo heeft hij veel ge-
daan voor de verbetering van de werkomstandigheden in de 
bouw (vakbonden waren er nog niet) en de woonomstan-
digheden van de arbeiders. Hij bouwde bijvoorbeeld om niet 
een crèche en een volkszwembad en zat in commissies om 
schoolbezoek te bevorderen. In 1904 betrekt hij zijn nieu-
we woonhuis aan de Zoeterwoudsesingel, dat in chaletstijl 
is gebouwd en heel licht is en open als je naar de achterzijde 
van het huis kijkt. Er zit een grote tuin bij. Ook het huidige 
sportpark maakte deel uit van Mulders privébezit. Zijn bu-
reau verhuisde in die tijd naar Hogewoerd 123.

Het begin
Mulder wordt geboren op de Hogewoerd, op de hoek van 
de Kraaierstraat. Zijn vader is de timmerman-aannemer Arie 
Mulder, geen onbekende in het Leidse. Zijn moeder heet 
Maria Slaaf. Willem moet een pienter ventje zijn geweest 
want hij gaat op zijn tiende jaar al avondonderwijs volgen 
bij Mathesis Scientiarum Genitrix (MSG), een school voor 
degelijk, op de praktijk gericht technisch onderwijs. Ik ver-
moed dat Mulder na het afronden van de lagere school bij 
zijn vader is gaan werken en tot rond zijn twintigste avon-
donderwijs bleef volgen. Na zijn opleiding gaf hij zelf les 
aan het MSG, en ook op avondscholen in Noordwijk en 
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Voorschoten doceerde hij bouwkunde. In 1873, hij is dan 
drieëntwintig, vestigt hij zich als zelfstandig architect. Bin-
nen enkele decennia weet hij een enorm breed netwerk van 
opdrachtgevers op te zetten en bouwt hij voor alle lagen van 
de Leidse bevolking. Hoe zag zijn netwerk eruit en wat ken-
merkt zijn bouwstijl?   

Neorenaissance 
In Leiden, en eigenlijk in heel Nederland, is eind negentien-
de eeuw de neorenaissance de dominante bouwstijl. Op de 
foto hieronder, van de bovengevel van het Leidse stadhuis—
een hoogtepunt van de Hollandse renaissance—is goed te 
zien op waarop deze neostijl teruggreep. Later in zijn oeuvre 
wordt Mulder een navolger van Berlage, wiens stijl hij ook in 
een aantal gebouwen toepast. 

Mulder omarmt de vormentaal van de neorenaissance: de 
diamantkoppen op de sluit- en aanzetstenen in de ontlas-
tingsbogen of verwerkt in de gevel, het beslagwerk (eigen-
lijk ornamenten die hun oorsprong hebben in de bewerking 
van metaal), rolwerk, bollen, obelisken, piroens, horizontale 
banden en elementen van natuursteen, balustrades enzo-
voort. Wel typisch 19e-eeuws is het metselmozaïek: in ver-
schillende verbanden gemetselde stenen, soms van verschil-
lende kleuren, soms ook met decoraties, vaak toegepast in 
boogvelden, maar bijvoorbeeld ook onder dakranden. De 
natuurstenen of kunststenen onderdelen van de gevels wor-
den tegenwoordig vaak geschilderd. Dat geeft een levendig 
beeld, maar oorspronkelijk bleven ze onbeschilderd. Het gaf 
minder contrastwerking in de gevel.

Bouwen voor arbeiders
De Leidse arbeider was in de 19e-eeuw slecht gehuisvest; 
pas in 1902 komt er een Woningwet. Er ontstaan in de jaren 
tachtig van de 19e eeuw wel verschillende initiatieven om die 
huisvesting te verbeteren. Voortrekkers vanuit de universiteit 
en ook een enkele fabrikant richten onder andere bouwver-
enigingen op (bijvoorbeeld de Leidsche Bouwvereeniging), 
het zijn de voorlopers van de latere, door de overheid gesub-
sidieerde woningbouwcorporaties. Mulder is bij diverse van 
dit soort initiatieven betrokken. Hij zal honderden arbei-
derswoningen bouwen zoals in de Piet Heinstraat en de Ha-
verzaklaanbuurt bij het station (als gevolg van het bombar-
dement in november 1944 uiteindelijk geheel verdwenen). 

Fabrieken
Mulder bouwt daarnaast voor diverse, grote Leidse indus-
trieën: Clos & Leembruggen, de Grofsmederij, Van Wijk, 
Dros en Tieleman, Van Hoeken (aan de Haven) en meer. Hij 
bouwde ook de eerste Meelfabriek, het begin van het gigan-
tische complex dat nu, met behoud van enkele erfgoed-on-
derdelen, een woonbestemming heeft gekregen. De drijven-
de kracht erachter was Arie de Koster met zijn compagnon 
Adriaan Koole. Hieronder is de blauwdruk te zien van de 
silo, gebouwd in 1907 en tegenwoordig een rijksmonument. 
Het gebouw is opgetrokken in gewapend beton; voor die tijd 
was dat een huzarenstuk. 

De aanbesteding van het gebouw is destijds bijzonder verlo-
pen. Er was geen echt bestek, Mulder nodigde eenvoudigweg 
enkele betonfabrikanten uit. De Nederlandsche Cement-
steenfabriek in de Delftse Vrijenban werd uitgekozen en is 
niet lang na de afronding failliet gegaan. De Leidse Wernink 
Betonfabriek was ook uitgenodigd maar trok zich terug. Die 
kon het project toen nog niet aan, maar legde zich later wel 
toe op het produceren van gewapend beton.

Midden- en kleinbedrijf
Mulder bouwde daarnaast ook veel voor het midden- en 
kleinbedrijf. Mooie voorbeelden daarvan zijn de winkel van 
de gebroeders Straatsburg op het Kort Rapenburg en de 
rijwielschool in de Haarlemmerstraat. Aan het gebouw op 
het Kort Rapenburg is te zien dat Mulder ook een navolger 
was van de Nederlandse architect Berlage. Zijn invloed is 
bijvoorbeeld terug te zien in de dobbelsteen-kapitelen, een 
vorm die teruggrijpt op de Romaanse bouwkunst. Je ziet 
deze kapitelen ook in de gevel van Sijthoff in de Doezastraat. 
Ook het gebouw van de Leidsche Spaarbank is ‘berlagiaans’ 
te noemen. 

(Stads)villa’s 
Voor de industriëlen die hem hun fabrieken lieten bouwen 
ontwierp hij ook (stads)villa’s, zoals het woonhuis van Arie 
de Koster van de Meelfabriek aan de Stationsweg en de kapi-
tale villa van David van Oordt aan de Haagweg. (Van Oordt 
was de eigenaar van een dakpannenfabriek in Alphen aan 
den Rijn.) Verder zijn er nog steeds herenhuizen van Mul-
der te zien aan het Plantsoen. De strandvilla’s die hij voor De 
Koster en Van Wijk (Wollendekenfabriek) bouwde in Kat-
wijk aan Zee zijn echter afgebroken 

Schoolgebouwen
Minder bekend zijn Mulders schoolgebouwen. Rond 1875 
worden gemeenten door de landelijke overheid verplicht om 
voor goed lager onderwijs en deugdelijke schoolgebouwen te 
zorgen. Die wetgeving voorziet ook in de huisvesting van de 
onderwijzers. Hierdoor ontstaat een gebouwtype dat op een 
paar voorbeelden na in Nederland is verdwenen: de lagere 
school annex onderwijzerswoning. Mulder grijpt ook deze 
kans aan. Wanneer hij door een van de buurgemeentes van 
Leiden wordt gevraagd een schoolgebouw te ontwerpen, 
zie je ditzelfde type vervolgens verrijzen in Voorschoten, 
Noordwijk, Oegstgeest en Voorhout. Niet overal bouwde hij 
er ook een onderwijzerswoning bij; de gemeente moest de 
onderwijzer een woning aanbieden en dat kon dus ook een 
bestaande woning zijn. In Leiden is de school aan de Hoge 
Morsweg 115 een voorbeeld van een bewaard gebleven com-
binatie met een woning.

Kerken
Eind negentiende eeuw waren de grote kerken in Leiden er 
slecht aan toe. Vanaf 1885 is Mulder betrokken bij de res-
tauratie en het onderhoud van de drie grote Leidse kerken: 
de Pieterskerk, de Hooglandse Kerk en de Marekerk. Zijn 
functie is adviseur van de Commissie van onderhoud en fa-
bricage, een commissie die zelf weer onderdeel was van de 
Gemeentecommissie. Het is in principe een onbezoldigde 
functie, maar een zeer verantwoordelijke. Ook het onder-
houd van de begraafplaatsen valt onder zijn verantwoorde-
lijkheid. Het behoud van ons erfgoed wordt in die periode 
ook landelijk beleid: vanuit het ministerie houdt Pierre Cuy-
pers toezicht op de restauratie van onze monumenten. Het 
zuiderportaal van de Pieterskerk is direct terug te voeren op 
Mulder. Hij tekende daarvoor de deuren en de gotische tra-
ceringen in de vensters daarboven. 

Het fenomeen Mulder
Hoe is het mogelijk dat iemand voor alle lagen in de bevol-
king bouwde? Om een goede verklaring te vinden zou je 
Leiden als stad moeten vergelijken met andere steden, maar 
wij Leidenaren—om maar eens een chauvinistische toon aan 
te slaan—weten dat zoiets onmogelijk is. Onze grote, com-
pacte, Leidse binnenstad, de industriële erfenis uit vroeger 
eeuwen, de drie grote kerken en ook de persoonlijkheid van 
Mulder: het zijn allemaal factoren die je in geen enkele an-
dere stad vindt. Het   boek heet dan ook niet voor niets: ‘De 
Leidse architect W.C. Mulder’. 
Onze conclusie is wel dat Mulder in zijn tijd een soort bouw-
kundige motor geweest is van ondernemend en industrieel 
Leiden. Kijk je bijvoorbeeld naar de gebouwen uit die tijd op 

en rond de Zuidsingel, dan zie je dat een groot deel van de 
tekentafel van Mulder komt.

Tot slot
In zijn functie van adviseur ontwerpt Mulder ook begraaf-
plaats Rhijnhof. Rhijnhof was een buitenplaats met een gro-
te tuin. Mulder is betrokken bij de aankoop hiervan door de 
Nederlands Hervormde Gemeente. Hij komt daar uiteinde-
lijk ook zelf te liggen, in het zeer sobere graf 310. Zijn begra-
fenis was druk bezocht – wat wil je ook met zo’n netwerk. Ik 
zou me zo kunnen voorstellen dat Mulder zelf heeft bepaald 
dat er geen steen op zijn graf mocht komen en dat het zo 
sober als het nu is moest blijven. Mogelijk weet de familie 
niet meer wat de reden is, maar uiteindelijk gaan zij erover en 
hun moet dus gevraagd worden wat zij willen. Misschien kan 
er in samenwerking met de Historische Vereniging Oud Lei-
den, of met behulp van crowdfunding geld bijeengebracht 
worden om een herdenkingssteen bij het graf te plaatsen. 
Mulder verdient dat ten volle. •

* Marcel Leechburg Auwers & Evelyn de Regt, De Leidse ar-
chitect W.C. Mulder (1850-1920),  Primavera Pers 2022, 258 
blz. € 32,50.

INITIATIEVEN

DE HOOGLANDSE KAMER
door Marjolijn Pouw

De Hooglandse Kamer is een 
cultuurproject dat is gestart 
door de Leidse Binnenstadsge-
meente: de kerkgemeente die 
in 1994 ontstond toen vier pro-
testantse gemeenten in de bin-
nenstad zich samenvoegden en 
de Hooglandse kerk kozen als 
plaats voor hun bijeenkomsten. 
In 2018 trad Margreet Klokke 
aan als predikant. Deze tot dan 
toe aan de Kloosterkerk in Den 
Haag verbonden dominee wilde 
het mooie en lichte laatgotische 
kerkgebouw ook openstellen 
voor andere bezoekers, want het gebouw is van de stad en 
niet alleen maar van een betrekkelijk kleine groep belijden-
de gemeenteleden. Godsdienst is in de gerichtheid op het 
spirituele verwant aan kunst en cultuur. Laat die verbinding 
zien met culturele activiteiten, vindt Margreet Klokke. De 
Hooglandse Kamer doet dat sinds kort met kunstmanifes-
taties, lezingen en muziek: van Bach tot Bob Marley en van 
Bert Keizer tot Tinkelbel en van avant-garde kunst tot ama-
teur-fotografie. Er is een ruimte ingericht waar je op vaste 
tijden welkom bent voor een gesprek of een kop koffie, je 
kunt er lezingen beluisteren, discussiëren, tentoonstellin-
gen bekijken of naar muziek luisteren. “Eenmaal los van de 
dagelijkse beslommeringen krijg je ruimte in je hoofd voor 
bezieling en creativiteit”, zeggen Fennand van Dijk en Dick 
van Broekhuizen. Samen met Margreet Klokke en anderen 
zijn zij de drijvende kracht achter de Hooglandse Kamer. 
Fennand heeft als zzp’er een zelfstandig organisatie- en ad-
viesbureau, Dick is conservator moderne beeldhouwkunst 
bij museum ‘Beelden aan Zee’. 
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 De kerk als cultureel centrum 
“De kerk is vaak nog een beladen iets, we vormen een te ge-
sloten gemeenschap en vonden dat we naar buiten moesten 
treden met dit prachtige kerkgebouw. Ekklesia (de Leidse 
oecumenische geloofsgemeenschap van studenten die bij de 
Hooglandse kerk is aangesloten), drong daar al jaren op aan; 
het zou jongeren naar de kerk kunnen halen, wat tot dan toe 
veel te weinig gebeurde. Margreet Klokke bracht er vaart in. 
Zij was in Den Haag met de Stichting Kunstcentrum Kloos-
terkerk al jarenlang bezig met culturele activiteiten op voor-
al muziekgebied en wilde dat in Leiden voortzetten. Men-
sen lopen niet zo makkelijk een kerk binnen, maar nu het 
gebouw tenminste elke woensdag- en zaterdagmiddag open 
is en er meer te zien en te doen is wordt dat makkelijker. En 
ook al komen de mensen aanvankelijk af op de appeltaart en 
de koffie, ze krijgen toch van alles mee. In ‘Beelden aan Zee’ 
is het op die manier ook gelukt om steeds meer museumbe-
zoekers aan te trekken.”

Leiden heeft maar weinig galeries, de kerk ligt midden in 
een door toeristen en winkelende mensen drukbezochte 
wijk en de ruimte van de Hooglandse Kamer zou heel goed 
als galerie geschikt te maken zijn. Je zou er ook koffie, thee 
en fris kunnen schenken, zoals gebeurt in het café van de 
Utrechtse Dom, maar zo ver is het nog lang niet. We zijn 
wel bezig om nauwer samen te werken met ‘Beelden in Lei-
den’, de groep die nu alweer meer dan tien jaar elke zomer 
op de Hooglandse Kerkgracht een tentoonstelling van werk 
van jonge Leidse kunstenaars organiseert. Mensen die meer 
over het tentoongestelde werk willen weten kunnen nu in 
de Hooglandse Kamer uitleg en achtergrondinformatie 
krijgen. Dat maakt het makkelijker om de vaak abstracte 
avant-garde kunst van ‘Beelden in Leiden’ beter te begrijpen 
en naar waarde te schatten. Nu zie je soms onbegrip en zelfs 
sloopwoede. Je kunt dan meteen de verbinding leggen met 
andere thematische evenementen in de stad zoals Leiden 
European City of Science 2022, of Nacht van Ontdekkin-
gen, er zijn mogelijkheden genoeg.”

Beelden in Leiden
“In mei is de elfde tentoonstelling van ‘Beelden in Leiden’ 
geopend, voor het eerst in samenwerking met ons. Het the-
ma is Duisternis. Er is werk te zien van Lisa van Casand, Ro-
bert Glas, Marit Westerhuis, Leandros Ntolas en Clémence 
Hilaire. De tentoonstelling heeft als opschrift: “I feel the 
blanched bones of lifeless stars drifting above.” Dit houdt 
verband met fenomenen als zwarte gaten en de diepzee. De 

kunstenaars werkten samen met Leidse wetenschappers en 
de musea Boerhaave en Naturalis. Ook de Hortus en de 
Oude Sterrewacht zijn bij hun werk betrokken. 
Uit onze samenwerking vloeit een zomerserie voort. Op 
een aantal zondagochtenden gaat Margreet Klokke in op 
vier menselijke activiteiten die ’s nachts een bijzondere la-
ding kunnen krijgen: bidden, ontmoeten, verwonderen en 
waken. Het gaat om de verdieping van het thema Duister-
nis: het metafysische wordt met het aardse verbonden en 
belicht; duisternis is niet alleen maar chaos, het is ook ab-
stractie en de keerzijde van licht. Curator Stéphanie Noach 
selecteerde en begeleidde dit jaar de kunstenaars, samen met 
Ana Maria Gomez.”  
 
Uitbreiding van de samenwerking
“We willen de samenwerking graag uitbreiden naar de 
‘Nacht van Ontdekkingen’ in de nazomer. Ook dat festi-
val brengt kunstenaars en wetenschappers samen, vooral 
dit jaar, waarin de nadruk wordt gelegd op de jonge gene-
ratie. Ook daar zijn verbindingen te leggen tussen kunst, 
wetenschap en spiritualiteit. Optredens, tentoonstellingen, 
debatten, workshops en lezingen zouden ook bij ons in de 
Hooglandse Kamer kunnen gebeuren. Verder zouden wis-
seltentoonstellingen hier goed passen. We denken ook aan 
samenwerking met de stichting TEGEN-BEELD vanwege 
hun muurgedichten en de stichting LUMC Kunsthal. We 
willen geen schools centrum worden, maar verdieping en 
bezieling geven door presentaties, toelichting en discussie. 
Dat verbindt de mensen.” •
 
* De activiteiten van de Hooglandse Kamer zijn te vinden op 
www.hooglandsekamer.nl.
**Dit stuk is geschreven in samenwerking met de Vereniging 
Pancras-West en ook gepubliceerd in de juliuitgave van hun 
wijkkrant PangeCras. 

DIEREN

HONINGBIJEN
door Bart Braun
 

Een natuurlijke en minder 
natuurlijke historie
Bioloog Jacques van Alphen 
schreef een boek over biolo-
gen die door de eeuwen het 
natuurlijke gedrag van wilde 
honingbijen ontrafelen. Dat 
gedrag is van zichzelf al super 
interessant, maar het zet ook 
de manier waarop de commer-
ciële bijenvolken gehouden en 
geteeld worden in een nieuw 
licht. Van Alphen stelt dat 
imkers inheemse zwarte ho-
ningbijen moeten gaan hou-
den. Beter voor de soort en de 
imkers!

Honingbijen is een met passie geschreven boek over de evo-
lutie, de ecologie en het gedrag van honingbijen. Het be-
schrijft het onderzoek dat het gedrag van honingbijen stap 

voor stap ontrafelde en de bijzondere mensen die dit met 
slimme experimenten deden. Het boek beantwoordt de 
vraag hoe het mogelijk is dat een bijenvolk van enkele tien-
duizenden individuen zonder leider kan functioneren en re-
ageren op veranderingen in de buitenwereld. Het beschrijft 
hoe een bijenvolk besluit te verhuizen, en aan wat voor een 
woning het de voorkeur geeft.

Seksleven
Het boek verklaart het hoe en waarom van het ingewikkelde 
seksuele leven van honingbijen en - een probleem waar Dar-
win al over nadacht - hoe de verhouding van de aantallen 
mannetjes en vrouwtjes moet zijn. Het legt uit hoe alle as-
pecten van dit ingewikkelde seksuele leven belangrijk zijn 
in het weerbaar maken van bijen tegen nieuwe ziekten en 
parasieten. Vervolgens wordt de geschiedenis verteld van de 
invasie van de varroamijt uit Oost-Azië. Het geeft antwoord 
op de vraag waarom in de VS en West-Europa na veertig jaar 
nog altijd honingbijenvolken sterven aan infecties met deze 
mijt, terwijl de bijen in Zuidelijk Afrika en Zuid-Amerika 
er al snel resistent tegen werden. Het blijkt alles te maken 
te hebben met de manier waarop ras-honingbijen al decen-
nia lang bij ons worden geteeld. Het boek bespreekt hoe 
honingbijen opnieuw duurzaam weerbaar gemaakt kunnen 
worden tegen ziekten en parasieten.

Bedreiging
De ras-bijen in Nederland bestaan uit hybriden van onder-
soorten die niet in West-Europa thuishoren, en die een ge-
vaar voor de biodiversiteit vormen. Deels door concurrentie 
tussen honingbijen en andere bestuivers, maar ook en voor-
al doordat onze inheemse wilde honingbij, de zwarte ho-
ningbij, dreigt uit te sterven doordat imkers hun exotische 
mannetjesbijen in de natuur loslaten.
Het boek draagt ook de oplossing aan: imkers zouden in-
heemse zwarte honingbijen moeten gaan houden. Dat al-
leen exotische en gekruiste bijenrassen hoogproductief kun-
nen zijn is een misvatting. Door daarvoor inheemse wilde 
bijenlijnen te selecteren, kunnen we in één klap zowel onze 
zwarte honingbij redden als de decennialange problemen 
van imkers verhelpen, aldus de aan Naturalis verbonden 
emeritus hoogleraar Jacques van Alphen. 
Kortom, het boek ‘Honingbijen’ gaat de problemen die 
voortvloeien uit het houden van honingbijen niet uit de 
weg - en draagt er gedurfde oplossingen voor aan. •

*Jacques van Alphen, Honingbijen, Een natuurlijke en min-
der natuurlijke historie, Brooklyn 2022, 144 blz. € 15.
**De recensie van Bart Braun (Naturalis) verscheen eerder 
(25 maart 2022) op Nature Today.
 
STADSONTWIKKELING

MARIUS BALLIEUX EN 
DE ENERGIETRANSITIE IN DE 
BINNENSTAD
door Marjolijn Pouw en Eva Bartlema

Marius Ballieux is architect. Hij werd al vroeg gegrepen 
door de organische architectuur, een stroming die de na-
tuur centraal stelt bij de ontwikkeling van nieuwe gebou-

wen. Duurzaamheid is een belangrijk element in de werk-
wijze van architecten die deze stroming aanhangen en dat 
is te zien in Marius’ werk. Hij is verbonden aan het bureau 
Organic Architects en houdt zich daarnaast als wijkambas-
sadeur bezig met de energietransitie aan de noordkant van 
onze binnenstad. Hieronder geeft hij zijn gedachten over de 
energietransitie. Als wijkambassadeur houdt hij zich daar-
mee bezig in het Platform GaGoed, dat de gemeente heeft 
ingericht voor de begeleiding van deze operatie.  

Organische 
stadsontwikke-
ling
Marius: “De stad is 
niet statisch, maar 
een zich ontwikke-
lend organisme. Bij 
stadsontwikkeling 
zou de samenhang 
tussen heden, ver-
leden en toekomst 
voorop moeten 
staan, maar in veel 
steden is dat fout 
gelopen. Nieuwe 
gebouwen werden 
willekeurig neer-
gezet en later weer 
even willekeur-

ig gesloopt. De nieuwbouw sluit daardoor niet aan bij de 
bestaande bebouwing. Maar je moet het karakter van een 
stad eerst goed in kaart brengen voor je die verder gaat ont-
wikkelen en dat kan niet zonder integraal stadsplan. Bij de 
opstelling moet je over de volle breedte (groen, transitie, in-
frastructuur, omliggende wijken en bouwstijlen) per gebied 
bekijken wat daar past. De omgeving blijft nu evenwel maar 
al te vaak buiten beschouwing, waardoor steden verpletterd 
worden door wat er in en omheen wordt neergezet. Neem 
de nieuwbouw in Leiden. Voor een groot deel bestaat die 
uit hoogbouw die niet aansluit bij de architectuur van een 
historische binnenstad. Die samenhang moet je wel op het 
oog hebben als je een ontwerp maakt. Ontbreekt die dan 
wordt de stad haar wezen ontnomen. Je creëert een scho-
keffect, maar niet in positieve zin. Het werkt verkillend en 
vervreemdend 
Stadsontwikkeling moet vooral gebaseerd zijn op de te ver-
wachten (maatschappelijke) behoeften. Woonwensen en de 
behoefte aan ontspanning veranderen continu, net als de 
energievoorzieningen en de economie. Richt je daarop bij je 
ontwerp en maak recreëren en sporten dicht bij huis moge-
lijk door gemeenschappelijke voorzieningen en meer groen. 
Gebruik natuurlijk materiaal en ga bouwen mét de natuur 
in plaats van die erbuiten te houden.”

Versteende wetgeving en patronen
“Ook voor energietransitie is een samenhangende, overkoe-
pelende visie nodig. De wettelijke bepalingen op bouwge-
bied sluiten niet aan bij de technische ontwikkelingen en 
maatschappelijke veranderingen en de bouwwereld is nog 
te weinig op vernieuwing ingesteld. Terwijl de wereld com-
plexer wordt en er tal van nieuwe materialen op de markt 
komen verandert er maar weinig aan de regels. Maar sneller 

DICK VAN BROEKHUIZEN EN FENNAND VAN DIJK, FOTO FREDERIKE FENNEMADICK VAN BROEKHUIZEN EN FENNAND VAN DIJK, FOTO FREDERIKE FENNEMA
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reageren op de veranderende omstandigheden is niet alleen 
nodig in de bouw, het helpt ook bij de oplossing van ande-
re maatschappelijke vraagstukken. Neem de AOW: deel je 
je voordeur met een van je kinderen, of wil je in een groep 
of als paar samenwonen dan word je op je uitkering gekort. 
Mensen blijven dus zitten in woningen waar ze al lang uitge-
groeid zijn, ook al willen ze liever verhuizen.”

“Goede kaders stimuleren flexibilisering. Dat geldt ook bij 
bebouwing. De huidige regels zijn veel te star. In en om onze 
steden is er nog steeds genoeg ruimte te vinden voor nieuw-
bouw, bijvoorbeeld op oude fabrieksterreinen en in verlaten 
kantoorwijken. Je kunt ook denken aan het combineren van 
verschillende functies in één gebouw, in plaats van alles te 
realiseren in afzonderlijke gebouwen. Daar zijn wel flexi-
belere regels en bestemmingsplannen voor nodig dan we 
nu hebben. Belangrijke vragen   voor de binnenstad zijn in 
dit geval: hoe verhoudt zich het isolatie-programma tot de 
monumenten? Is energietransitie bij de regels die nu voor 
monumentenzorg gelden wel mogelijk? Wat moet je met 
een lage temperatuurpomp in een niet geïsoleerd huis? Wat 
als je niet op een warmtenet kunt worden aangesloten? Hoe 
kun je een niet-geïsoleerd huis met enkel glas warm houden, 
of zonder al te hoge kosten van het gas af komen en je ener-
gierekening betaalbaar houden? Als je als gemeente aangeeft 
wat er nodig is en hoe je dat kunt bereiken kun je chaos en 
desinvestering voorkomen.” 

Energietransitie
“Er zijn initiatieven genoeg, maar men profiteert nog te wei-
nig van elkaars kennis en ervaring. Aanpassingen zouden 
veel effectiever en doeltreffender kunnen zijn als er meer 
werd uitgewisseld en je zou als consument niet overgeleverd 
moeten zijn aan energieleveranciers. Zij bepalen voor een 
groot deel de prijs en wat er geleverd wordt, maar ze hebben 
een groot economisch belang en hun  adviezen zijn niet on-
afhankelijk. Door gezamenlijke initiatieven van bewoners 
en de gemeente kun je dat veranderen.
De gemeente moet stimuleren dat we zuiniger worden in 
ons energiegebruik, maar er zijn grote groepen die dat niet 
zonder financiële en technische hulp kunnen. Niet ieder-
een kan zich dure verbeteringen aan zijn huis veroorloven; 
we groeien ook in welvaart steeds verder uit elkaar. In deze 
tijd van stijgende inflatie zijn mensen vooral bezig met de 
vraag hoe ze  hun huishouden financieel draaiende kunnen 

ringen een hoop bereiken. Dat geldt ook voor monumen-
ten. Je kunt bijvoorbeeld radiatorfolie aanbrengen of tocht-
strips, kiezen voor ledlampen of aan waterbesparing doen. 
Een goede ventilatie blijft overigens wel van groot belang 
voor een gezond leefklimaat. Het platform GaGoed en de 
wijkambassadeurs helpen bewoners ook met advies op dit 
gebied.”

Meer groen voor verbetering van de luchtkwaliteit
“Leiden ligt tussen twee snelwegen in en heeft een hoop 
verkeersknooppunten. Hierdoor is het fijnstofgehalte nog 
steeds veel te hoog. Zelf meet ik op een aantal plekken in de 
stad de luchtkwaliteit, en constateer ik dat die beter moet. 
Ook bekijk ik het effect van verschillende bomen en planten 
op de verbetering van de luchtkwaliteit. Meer groen kan een 
belangrijke bijdrage leveren om het stadsklimaat te verbete-
ren en hittestress te voorkomen. Het maakt het leven in de 
stad bovendien een stuk aangenamer. Het belangrijkste bij 
de energietransitie is nu om er maar gewoon mee te begin-
nen. We kunnen altijd bijsturen als dat nodig is, zolang we 
de natuur maar centraal stellen. Land, lucht, water, wind en 
de zee bieden zoveel mogelijkheden!” •

 * Meer informatie is te vinden op www.gagoed.nl 
 **Dit artikel is tot stand gekomen in samenspraak met de 
buurtvereniging De Put in de Oude Morsch en gepubliceerd 
in de juniuitgave van hun wijkkrant. 

BESTUUR

LOPENDE ZAKEN
door PAL-Werkgroep Van der Werfpark
Huub Frencken, Eduard Groen en Adri Klaassen

Renovatie  Van der Werfpark
De renovatie van het Van der Werfpark heeft nog niet tot 
bevredigende resultaten geleid, zo constateerden wij toen 
wij eind juli samen met Emiel Hilgersom (stedelijk groen-
beheerder) en  Michèle Klare (manager herinrichting open-
bare ruimte) een rondje door het park liepen. Zo laten de 
kwaliteit van het gras en de nieuwe beplantingen nog steeds 
te wensen over. Het goede nieuws is dat de gemeente dit jaar 
na 3 oktober een uiterste poging zal doen om de situatie te 
verbeteren. Op kale en kwetsbare plekken zullen graszo-
den worden gelegd. De beplanting op schaduwplekken en 
plaatsen waar bomen zijn gekapt zal zo nodig worden aan-
gevuld, waardoor de biodiversiteit wordt vergroot.  Bezien 
wordt ook of de plantvlakken aan de oostzijde uitbreiding 
behoeven. Het bloemperk rond het standbeeld zal worden 
aangevuld of vervangen. Delen van het park zullen gedu-
rende een lange periode met hekken worden omsloten om 
de grote vlakken met kale grond de kans te geven begroeid 
te raken. Bij kleinschalige evenementen zoals El CID zal het 
gras zo veel mogelijk worden ontzien. Tijdens de langduri-
ge afsluiting na afronding van de renovatie, zullen helemaal 
geen evenementen  plaatsvinden. Begin volgend jaar, als de 
opknapbeurt is afgerond, zullen we opnieuw een schouw lo-
pen met de gemeente. Daarbij zullen we dan ook bespreken 
of en hoe we een bijdrage kunnen leveren aan het onder-
houd van de plantvlakken. >>

Ivo van der Leek Makelaardij
Kanaalpark 140 te Leiden

Telefoonnummer:  071 203 21 06
E-mailadres:  info@ivovanderleek.nl www.ivovanderleek.nl

Gespecialiseerd in oude & monumentale panden
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houden en niet met bouwtechnische verbetering en isolatie. 
Hoe kun je daar verandering in brengen? Een integraal plan 
zou ook hier kunnen helpen. En waarom zou een gemeente 
altijd maar moeten doorgroeien? Komt daarmee de leef-
baarheid van de stad niet te veel onder druk te staan?

Platform GaGoed 
”Om de klimaatdoelen te realiseren en de energietransitie 
te faciliteren heeft de gemeente het platform GaGoed op-
gezet. Voor de binnenstad zijn mijn collega Anton de Gruyl 
en ik daar als wijkambassadeurs voor aangesteld. Anton 
doet de zuidkant en ik de noordkant. We delen onze kennis 
en proberen, samen met Erfgoed Leiden en de gemeente, 
mensen de beste keuze te laten maken bij de verduurzaming 
van hun huis. Wij bieden een onafhankelijke plek waar je 
zowel digitaal als fysiek met je vragen terecht kunt als je met 
energietransitie wil beginnen. MboRijnland gaat daarbij als 
loket fungeren. In dat advies wordt de bouwfysische staat 
van je huis meegenomen. Het gaat dus niet alleen om de 
technische mogelijkheden,  maar ook om de vraag hoe je de 
nodige veranderingen kunt bekostigen en van welke subsi-
dies je gebruik kunt maken. Het zou goed zijn als de wijk- 
en buurtverenigingen meer bij het platform betrokken ra-
ken. Dan kun je per wijk met de gemeente plannen maken, 
bijvoorbeeld voor de benodigde infrastructuur. Wijk- en 
buurtverenigingen moeten meer samen gaan optrekken en 
in het stimuleren daarvan kan de gemeente een belangrijke 
rol spelen. In verschillende gemeentes gebeurt dat al. Als het 
goed is komt in het platform alles samen wat zich in de wijk 
op het vlak van woningbouw en infrastructuur afspeelt: van 
verkeer en vervoer tot groenvoorzieningen.” 

Loket mboRijnland 
“Via het loket dat we met hen opzetten kan mboRijnland 
een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Het 
mes snijdt aan twee kanten: bewoners kunnen hier laag-
drempelig en onafhankelijk advies krijgen voor de verduur-
zaming van hun huis, waarbij hun financiële draagkracht 
wordt meegewogen en door mee te werken aan het loket 
wordt de opleiding voor studenten interessanter. Het geeft 
ze de mogelijkheid om de vereiste praktijkervaring op te 
doen in de complexe transitietechniek en in de omgang met 
klanten. Het zou meer studenten kunnen aantrekken en dat 
is hard nodig, want er is zo’n grote behoefte aan mensen met 
een technische mbo-opleiding dat de energietransitie in ge-
vaar komt als er geen nieuw opgeleide mensen bijkomen. 
Het zou ook kunnen helpen om studenten en zij-instromers 
makkelijker te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt. Het 
loket kan voor bedrijven uit de omgeving de functie heb-
ben van een banenmarkt. Zij kunnen er in contact komen 
met studenten die een stageplaats willen hebben of zij-in-
stromers die een baan zoeken in de branche. Ook bedrijven 
hebben last van het personeelstekort en zien dat graag opge-
lost. Voor hen is het loket zeer interessant.”

Warmtevisie
“De gemeente heeft een warmtevisie opgesteld waarin wij-
ken zijn aangewezen die op termijn van het gas af moeten. 
Voor nieuwbouwwijken betekent dat iets anders dan voor 
de binnenstad. Wat de binnenstad betreft is ervoor gekozen 
om af te wachten tot er biogas beschikbaar is of waterstof. 
Maar ook in de binnenstad kun je nu al met kleine verande-

http://www.gagoed.nl
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Beheerplan
Tijdens de wandeling hebben we onze grote zorg uitgespro-
ken over het door de gemeente opgestelde (concept)be-
heerplan. Vooralsnog is het een intern stuk. Daarin is onder 
andere te lezen dat bijna de helft van de bomen een levens-
verwachting van minder dan vijftien jaar heeft: minder dan 
5 jaar: 2 bomen; 5 - 10 jaar: 17 bomen; 10 jaar: 2 bomen; 15 
jaar: 5 bomen; meer dan 15 jaar: 33 bomen.
Helaas zijn  veel van de monumentale en ecologisch waarde-
volle bomen in het park aan hun einde volgens de kaart hier-
onder. De gemeente wil bij het vervangen ervan toewerken 
naar strakkere contouren van gazons en plantvakken.

Bezwaar
Als groot bezwaar zien we dat hier een bepaalde ontwerp-
visie belangrijker lijkt te worden dan de beschermwaarde 
van bomen zoals vastgelegd in de Bomenverordening van de 
gemeente Leiden. In het park staan 33 bijzonder bescherm-
waardige bomen: 21 monumentale bomen en 12 ecologisch 
waardevolle bomen. Die zouden inderdaad beschermd 
moeten worden. Maar we hebben nog meer  commentaar 
op het plan toegestuurd aan de gemeente, te vinden op de 
website www.palleiden.nl. Ook hebben wij aangedrongen 
op een publieksvriendelijke versie van het Beheerplan

Misschien wordt het tijd om als tegenwicht onze werkgroep 
uit te breiden of een onafhankelijke organisatie Vrienden 
van het Van der Werfpark op te richten! Laten we dat be-
spreken in de volgende ALV van onze wijkvereniging. •

BUREN ONDERNEMEN

SPORTCITY 
LEIDEN STEENSCHUUR
door Carla van der Poel

De huiskamer van de wijk
In de voormalige Opstandingskerk aan de Steenschuur 
vond op 18 maart 2007 de laatste Christelijk Gereformeer-
de kerkdienst plaats. De kerk, daterend uit 1926, had veel 
onderhoud nodig. Bovendien leidden hoge parkeerkosten 
voor de middagbezoekers—’s ochtends was parkeren toen 
nog gratis--– ertoe dat men het verstandiger vond naar een 
kerkgebouw bij de Vijf Meilaan uit te wijken. Een project-

ontwikkelaar kocht de kerk en verbouwde die tot een sport-
school. De belangrijkste toevoeging was een tussenvloer 
om daarmee een extra verdieping te creëren. Als gunstig ne-
veneffect kwamen de fraaie glas-in-loodramen beter in het 
zicht. De achteringang, die kerkbezoekers met de fiets als 
achterom gebruikten, werd een nooduitgang. 

Huiskamer van de wijk
Het klinkt misschien vreemd, maar de voormalige kerk 
is een plek waar veel wijkgenoten elkaar tijdens en na het 
sporten ontmoeten. Binnen is er alles wat een sporter no-
dig heeft. Zowel voor individueel sporten als in groepsver-
band. Op 1 april 2008 is SportCity Steenschuur in gebruik 
genomen. Een half jaar later trad Özcam (‘Öz’) Bayram aan: 
eerst als sportinstructeur, sinds zes jaar is hij er manager. Hij 
wil zijn eigen stempel op de vestiging drukken. Samen met 
zijn team probeert hij de sportschool tot een ontmoetings-
plaats voor iedereen te maken, een soort huiskamer van de 
wijk. Doordat hij contact maakt met zijn klanten--hij ziet 
hoe ze binnenkomen en hoe ze vaak opgemonterd weer 
weggaan--voelen sporters zich hier gezien. Ook in moeilijke 
tijden. 
In andere SportCity vestigingen zijn voor het goede doel 
vintage kleren te koop, liggen er tijdschriften, of kun je zelf 
automaten-koffie tappen. Op het Steenschuur staan bakjes 
gesneden fruit klaar, pepermunt en wordt kwaliteitskoffie 
geschonken. 
 

Eigen DNA
In het gesprek met de gemoedelijke Öz blijkt dat hij met 
zijn SportCity graag vriendelijkheid en toegankelijkheid wil 
uitstralen: “Elke club heeft zijn eigen DNA. Je kunt op ge-
noeg plekken sporten, maar mensen moeten hier juist ook 
komen voor de gezelligheid. Niet overal is een park om de 
hoek, maar hier wel.” Het Van der Werfpark ziet Öz graag 
als een natuurlijk verlengstuk van zijn sportschool, iets wat 
mensen ook uitnodigt om hier te komen. In de afgelopen ja-
ren, toen sporten in sportscholen niet altijd toegestaan was, 
of toen mensen bang waren om een sportschool binnen te 
lopen, bleek de gedachte om het Van der Werfpark erbij te 
betrekken een extra pre te zijn om bij de school te blijven.

Met een rugzak op de loopband
De samenstelling van de leden is heel divers en een mooie 
mix van jong en oud. Uiteraard zijn er veel studenten, 
vooral in de actieve lessen. Veel mensen proberen door re-
gelmatig te sporten zichzelf in vorm te houden. Opvallend 
is de bezoeker die wekelijks met een goed gevulde rugzak 
op een loopband stapt om te trainen voor een bergtocht in 
Oost-Europa. Een wijkbewoner die met roken is gestopt en 
zichzelf heeft getroost met lekker eten, tracht hier bijna da-
gelijks haar buikje weg te trainen. Er zijn bezoekers die eerst 
koffiedrinken, dan sporten en weer afsluiten met koffie. Dat 
kan allemaal. De vitale tachtiger die altijd doordeweeks 
komt en met iedereen overweg kan, is een levend bewijs van 
wat sport met je kan doen en hoe het je fit houdt. Ook voor 
revalidatie zijn er speciale apparaten, overzichtelijk in een 
cirkel opgesteld. Vaak blijven mensen die het revalidatie-
programma hebben afgerond lid om hun conditie op peil te 
houden. En als leden de discipline zou ontbreken om lange 
trainingen te volgen: elk uur zijn er korte trainingen om te 
oefenen en grenzen te verleggen. Voor velen is SportCity 
Leiden Steenschuur echt een thuis. •

BUREN

(OUD) POLITIEK REDACTEUR
VAN DE NOS • AB PILGRAM
door Marjolijn Pouw en Adri Klaassen 

Oud politiek redacteur van de NOS Ab Pilgram woont 
met zijn vrouw Marijke in een mooi opgeknapt pand in de 
Kolfmakersteeg met uitzicht op de Hortus. Ze kochten het 
ruim twintig jaar geleden toen ze van Hilversum naar Lei-
den verhuisden. Ab werd toen in Den Haag gestationeerd. 
Dagelijks ging hij uit Hilversum met de trein op en neer en 
kwam langs Leiden. Toen hij zag dat daar een huis te koop 
aangeboden werd is hij er meteen op af gegaan. Ze kochten 
het en lieten het grondig verbouwen. Daar hebben ze geen 
moment spijt van gehad. De monumentale rode beuk van 
de buurman  omzoomde binnenplaats, waar ze ’s zomers 
meestal zitten is hun buiten-huiskamer. “Die op orde hou-
den is hard werken”, zegt Ab. “Wij hebben geen huisdier, 
maar een huisboom.” 

Dat waren de tijden…
Ab: “Ik raakte in de politieke journalistiek verzeild in 1980. 
Het waren de tijden van Den Uyl en Van Agt, maar ik vraag 
me af of de mensen nu nog weten wie dat waren. Ik maakte 
vijf kabinetten mee drie met Lubbers als Minister President 

en twee met Kok. En 
voor ik het vergeet: ook 
nog een met Balkenende. 
Het ging er ook toen al 
vaak hard aan toe bij de 
debatten in de Tweede 
Kamer. De betrokken-
heid van de burger bij wat 
er in politiek Den Haag 
werd besloten was toen 
wel groter. Er waren tal-
loze rellen, men ging om 
het minste of geringste de 
straat op. Je had het ge-

vecht om de abortuswetgeving van de Dolle Mina’s die met 
hun baas-in-eigen-buik beweging het recht opeisten  zelf te 
mogen beslissen om hun (ongewenste) zwangerschap af te 
breken, demonstraties tegen de kernwapens, de krakersrel-
len en iedereen die zichzelf respecteerde was lid van een po-
litieke partij. Dat was nog eens burgerparticipatie. Nu loopt 
het ledenaantal van politieke partijen steeds verder terug, 
conflicten worden in het openbaar uitgevochten en gekozen 

Tweede Kamerleden split-
sen zich lopende de rit 
af. Er komen steeds meer 
eenmanspartijtjes bij in de 
Tweede Kamer. 
PROTESTDEMONSTRATIE PROTESTDEMONSTRATIE 
BAN DE BOM 1962, BAN DE BOM 1962, 
FOTO SARAH HARTFOTO SARAH HART

Het eigen gelijk
Vroeger werd er ook wel fel gedebatteerd, maar je had niet 
van die scheldpartijen zoals nu. Het gaat te zeer om het ge-
win van de eigen groep en niet om de politieke wil tot sa-
menwerking bij het landsbestuur. Het publieke debat wordt 
gekaapt door de relschoppers, men staat op zijn strepen en 
houdt zich niet meer bezig met het brede verband. De bur-
ger gedraagt zich als klant en wil op zijn wenken bediend 
worden. Dat merk je ook in de stadspolitiek. Maar je hebt 
als bestuurder de taak om wat je voorstaat uit te leggen en 
het met de andere partijen zo zien te plooien dat je vooruit 
komt en de zaak niet lam legt. Groepen drijven nu steeds 

BEHEERPLAN VAN DER WERFPARK, BEHORENDE BIJ RENOVATIE 2021 (BLZ. 14), © GEMEENTE LEIDEN 
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verder uit elkaar, men stelt het eigen belang voorop en wil 
zich bevestigd zien in het eigen gelijk zonder rekening te 
houden met het belang van de ander. Ben Zech en Aart 
Martin de Jong hebben die gerichtheid op het eigen belang 
bij de stadspartners in hun interview met de Hart van de 
Stadkrant van april (nr. 164) goed verwoord en ook waarom 
bewonersparticipatie op deze wijze niet werkt. 
Om de maatschappij leefbaar te houden zul je kinderen 
moeten leren dat niet alles kan en ook niet alles goed is. 
Daar zou in de opvoeding meer aandacht voor moeten zijn, 
thuis en op school. Je kunt niet alles op het bordje van de 
politie en de Boa’s leggen. Spreek kinderen aan op hun ge-
drag, leer ze wat het vergt om de wereld leefbaar te houden, 
consumptie is een voorrecht maar kan ook kwalijke gevol-
gen hebben.” 

De televisiejournalistiek ingerold
Ik ben eigenlijk vanzelf de radio- en televisiejournalistiek 
ingerold. Ik was al vroeg in politiek geïnteresseerd en de TV 
was in opkomst. Je kon daar letterlijk zien hoe men in de po-
litiek werkte. Zo zag je hoe in de jaren zeventig de bijna twee 
meter lange minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns 
vlak voor zijn afscheid met zijn lange benen over een hek 
probeerde te stappen dat hem in de weg stond en er prompt 
doorheen zakte. Luns behartigde bijna 19 jaar onze Buiten-
landse Zaken en toonde steeds minder animo voor verant-
woording in de Tweede Kamer. In 1971 stapte hij als Secre-
taris-generaal naar de NAVO over. Je kon ook toen al mooi 
met de combinatie van beeld en tekst spelen. Het incident 
met hekje is herhaald in het Programma Andere Tijden, van 
25 maart 2010. Ook Van Agt en Den Uyl gaven dagelijks 
soms erg mooi theater te zien. Vooral Den Uyl kon hevig 
geëmotioneerd raken als hij niet in het gelijk werd gesteld. 
Ik vond het grandioos om dat allemaal bij te mogen wonen.  

Het nu
Je zou burgers in deze moeilijke tijden tot een coöperatie-
vere houding moeten zien te krijgen ten opzichte van de ge-
meentepolitiek. Maar ja, hoe doe je dat? Er mag best sprake 
zijn van een zekere hardheid, maar dan moet die wel op zijn 
plaats zijn. Burgers geven er al gauw de brui aan als ze niet 
voldoende gehoord worden, maar je zult ook uit moeten 
zoeken waar de ruimte zit. De situatie waarin we verkeren 
is uit het oogpunt van het milieuprobleem heel zorgelijk. 
Zonder de betrokkenheid van de mensen in de stad kun je 
dat als bestuur niet oplossen. Neem het klimaat, je zult het 
bestedingspatroon drastisch moeten terugschroeven, het is 
te gek wat mensen allemaal wegdoen ook al is het nog lang 
niet afgedragen of kapot. En waarom zou je drie keer per 
jaar met massa’s bagage met het vliegtuig op vakantie moe-
ten? Wie betalen dat? Niet de reizigers. De houding van de 
mensen moet veranderen, desnoods met dwang. Zoals het 
nu gaat is de noodzakelijke verandering uitgesloten, maar 
die is wel van levensbelang. •

PLEVIER ZIET HEKWERK

STERRENWACHTLAAN 
SINGELZIJDE 
door José Plevier
 
Hek, o.(-ken), 1. afscheiding of omheining van verticale, op 
gelijke afstanden geplaatste, overdwars verbonden palen, sta-
ven of spijlen, 2. zulk een afsluiting of een deel ervan, als een 
deur draaibaar.
 
De in 2017 opgeleverde ‘stadsvilla’s’ op het terrein van de 
Oude Sterrewacht hebben achtertuinen die uitzien op de 
Witte Singel en het Singelpark. In Google Maps heet dit deel 
inmiddels ‘Sterrenpark’. De tuinen zijn afgesloten met uni-
forme zwartmetalen hekjes met een open cirkel. Een aantal 
bewoners heeft dit in de oorspronkelijke staat gehouden, 
anderen hebben het dichtgezet met een rietmat, maar bij 
enkele huizen hebben de cirkels letterlijk een persoonlijke 
decoratieve invulling gekregen in metaal. We zien bijvoor-
beeld het silhouet van ranke bloemstelen met klaprozen, 
een grillige boomvorm met bebladerde takken en een boom 
met vogeltjes. Voorstellingen die alle toepasselijk aan het 
begrip ‘tuin’ refereren. •

 

FOTO’S SARAH HART

 

DIEREN

HOLENDUIVEN EN HOUT-
DUIVEN
door Jacques van Alphen

Terugfietsend uit Leiderdorp zag ik tot mijn verrassing een 
holenduif langs de Zijlsingel. Verrassend omdat ik de ho-
lenduif in Leiden uitgestorven waande. Voordat een aantal 
oude paardenkastanjes langs de Witte Singel bezweek aan 
de combinatie van asfaltering, kastanje-mineermot en de 
kastanje-bloedingsziekte broedden er altijd holenduiven in 
de vele holten die in de stammen van deze bomen huisves-
ting boden aan deze vogels en aan kauwen en spreeuwen. 
Met het verdwijnen van de oude kastanjebomen verdwenen 
ook de holenduiven uit de stad. Een moge-
lijke verklaring zou kunnen zijn dat de hals-
bandparkieten de holenduiven uit de nu nog 
beschikbare nestholten verjagen, maar dat 
is niet waarschijnlijk omdat de veel grotere 
duiven goed in staat zijn zich te verdedigen 
tegen parkieten die proberen hun nestplaats 
over te nemen.
 
De grote duivensoorten
Er zijn in West-Europa drie verwante soor-
ten grote duiven: de rots- of stadsduif, de 
houtduif en de holenduif. De eerste twee 
soorten hebben met veel succes de stedelijke 
omgeving gekoloniseerd. De stadsduif is een 
gedomesticeerde vogel, die voor zijn voedsel 
voor 100 % is aangewezen op de mens. De 
houtduif voedt zich, ook in de stad, voor een 
groot deel met natuurlijk voedsel. De vraag 
is dus waarom de houtduif wel met succes de 
steden heeft gekoloniseerd en de holenduif 
niet.
 
Een vergelijking
De twee soorten duiven lijken weliswaar erg 
op elkaar, maar bij nader onderzoek blijken 
ze te verschillen in een aantal eigenschappen 
die maken dat overal in Europa de ene soort: de houtduif, 
in aantallen toeneemt terwijl de andere soort: de holenduif, 
steeds schaarser wordt. Tegenwoordig is de houtduif over-
al in West-Europa tien tot twintig keer zo algemeen als de 
holenduif. Oude gegevens uit Oost-Europa laten zien dat 
er ooit evenveel houtduiven als holenduiven waren. De ver-
schillen in eigenschappen tussen de twee soorten die kun-
nen verklaren waarom de ene soort steeds zeldzamer wordt 
en de ander steeds algemener zijn de volgende.

Nestplaatskeuze
De houtduif bouwt een nest van takjes, terwijl de holenduif, 
zoals zijn naam al zegt een ‘holenbroeder’ is, die afhankelijk 
is van oude bomen omdat holten vooral in oude bomen ont-
staan. De houtduif kan dus overal wel broeden, terwijl de 
keuze aan nestplaatsen voor de holenduif beperkt is. Door 
de flexibele nestplaatskeuze kunnen houtduiven zich mak-
kelijker in de stad vestigen en de voordelen plukken van het 
stadsleven, zoals minder gevaar van roofdieren en het aan-
bod van door mensen aangeboden voedsel. 

Voedselkeuze
Houtduiven eten veel verschillende dingen. In het voorjaar 
zijn dat bloemen en de jonge bladeren van klaver, die dan 
een hoge voedselwaarde hebben. In de zomer gaat het voor-
al om zaden van allerlei kruiden en grassen, in de herfst en 
de winter bessen die ze van de struiken plukken, zoals vlier-, 
meidoorn- en klimopbessen en eikels en beukennootjes van 
de grond. Trekkende houtduiven die de stad in de winter 
verlaten zoeken ook naar achtergebleven granen op akkers. 
Stadshoutduiven bezoeken voedertafels en eten brood als 
ze de kans krijgen, en vinden hun voedsel ook in parken en 
plantsoenen. De holenduif is kieskeuriger in zijn voedsel-
keuze en eet vooral zaden van kruiden en grassen. Die za-
den moeten ze dan vooral vinden op akkers en soortenrijke 
grasvelden. Het probleem is dat er daar steeds minder van 

zijn door het gebruik van pesticiden en dat 
plekjes rondom de stad met veel wilde krui-
den in toenemende mate bebouwd worden.
 
Trekgedrag
Houtduiven in Noord- en Oost-Europa 
zijn trekvogels. De Nederlandse houtdui-
ven zijn deels trekvogels, deels standvogels, 
die ’s winters rondzwerven in de buurt van 
hun broedgebied. Holenduiven zijn stand-
vogels die, net als de lokale houtduiven, ’s 
winters in de buurt van hun broedgebied 
blijven. Voor de holenduiven is het daarom 
belangrijk dat er in de buurt van hun broed-
gebied ’s winters akkers en graslanden met 
zaden zijn. Holenduiven vind je daarom 
vooral in een kleinschalig landschap, waar 
bossen en lanen met oude bomen grenzen 
aan akkers. Het verdwijnen van de holen-
duiven uit de stad is vooral het gevolg van 
het verdwijnen van geschikte voedselgebie-
den net buiten de stad. 
 
Wat maakt een goede stadsvogel?
De vergelijking van houtduif en holenduif 
laat zien dat de minder gespecialiseerde 
soort zich beter in de stad kan handhaven. 

Dat past in het beeld dat bevestigd wordt door andere al-
gemene stadsvogels. Dat zijn vaak opportunisten die weten 
hoe de menselijke omgeving te exploiteren. Ze zijn niet kies-
keurig en eten de resten van menselijk voedsel (dierlijk én 
plantaardig) die in de openbare ruimte worden achtergela-
ten. Ze zijn groot, of sterk en snel waardoor ze vaker voedsel 
bemachtigen in situaties waar veel vogels om weinig voedsel 
concurreren. De vogelmaatschappij in de stad lijkt daarin 
op de stedelijke mensenmaatschappij, ook daar zijn het niet 
de beoefenaars van gespecialiseerde beroepen die de meeste 
rijkdom vergaren. De diversiteit van stadsecosystemen zou 
daarom groter moeten zijn, met soortenrijke graslanden en 
veel bloeiende en besdragende struiken. De oude bomen in 
de stad dienen te worden gekoesterd, want ze zijn niet snel 
te vervangen. •

HOUTDUIF, BRON INTERNETHOUTDUIF, BRON INTERNET

HOLENDUIF, BRON INTERNETHOLENDUIF, BRON INTERNET
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IN MEMORIAM

MARIANNE VELTKAMP
door Els Olden 

Het zal voor velen een 
schok zijn geweest: 
het bericht dat Ma-
rianne Veltkamp, 84 
jaar oud, op 26 juli is 
overleden na een val 
van de trap in haar 
huis in de Pieterskerk-

straat. Ze was al eerder opgehouden met fietsen en autorij-
den omdat ze dat vanwege haar lichamelijke conditie niet 
meer veilig vond, maar haar enthousiaste en energieke in-
zet bij allerlei activiteiten in de Pieterswijk was nog steeds 
onveranderlijk groot. Wekelijks zong ze in het Oegstgeester 
Kamerkoor oude, klassieke muziek van Vivaldi, Bach, Hay-
dn, of Mozart en al vanaf 1990 deed ze vrijwilligerswerk in 
de Pieterskerk. Ze was gastvrouw voor bezoekers en lid van 
een aantal commissies. Ze gaf ook rondleidingen en hield de 
administratie bij van de souvenirverkoop. Tot op het laatst 
deed ze de eindredactie van Magazine de Pieter, het blad 
dat de Vrienden van de Pieterswijk jaarlijks ontvangen. Hoe 
dierbaar al dat vrijwilligerswerk haar was blijkt uit de sug-
gestie op de rouwkaart om ter nagedachtenis aan Marianne 
een donatie te doen aan de Stichting Vrienden van de Pie-
terskerk: IBAN:NL22ABNA0881528307. We zullen deze 
actieve en bij onze wijk zo betrokken buurvrouw missen. •

HANS HEESTERMANS 

LEIDS
Verdwenen woorden
Een van de boeiendste aspecten van het dialect is dat er 
woorden in voorkomen die in de standaardtaal al lang zijn 
verdwenen. (Tussen haakjes: ik gebruik met opzet niet ‘al-
gemeen beschaafd Nederlands’(ABN), want dat zou inhou-
den dat het dialect onbeschaafd zou zijn en dat is het beslist 
niet. De standaardtaal is niets anders dan een dialect dat het 
gewonnen heeft van de andere dialecten. Het is een dialect 
met een leger, wordt er wel eens gezegd. En dat leger be-
schermt die taal.)
Welke verouderde woorden leven er nog in het Leids? Een 
ervan is slachte. ‘Slachte’, zegt u, ‘dat is toch gewoon Neder-
lands?’ Ja, wel als je denkt aan vee en aan een slager. Maar dat 
slachten bedoel ik niet. Er is een ander slachte in de beteke-
nis van ‘lijken op’. In het Woordenboek der Nederlandsche 
Taal staat een mooi citaat uit de dichtbundel ‘Makamen 
en Ghazelen’ van de Vlaming J.A. van Droogenbroeck uit 
1866: “Soms aard ik den wilden ramme, soms slacht ik den 
stillen lamme! – Ik zeil bij allerlei winden.” Vertaald luidt 
dat: ‘nu eens heb ik de aard van een woeste, wilde ram, dan 
weer lijk ik op een stil onschuldig lammetje. Ik waai met alle 
winden mee.’ 
In de Leidse taal kun je zeggen dan slacht je mij wat. Let-
terlijk betekent dat ‘dan lijk je wat op mij’. Maar je gebruikt 
het meestal wanneer je met iets instemt wat een ander zegt. 
Je lijkt op mij, dus ben ik het volledig met je eens. Slachten 
is verwant aan geslacht, ‘je voorvaderen en je nazaten’. Daar 
lijk je meestal ook wat op.

Verdwenen betekenissen
Een ander voorbeeld van een verdwenen woord, of liever 
van een verdwenen betekenis, is sprreke in de zin van ‘groe-
ten’. “Ik kwam zèin tege op de Vest, maar hij sprak niet” 
(met de Vest wordt hier niet de Oude Vest bedoeld, maar 
de Jan van Houtkade, vroeger de Vestwal. Weer een van die 
straatnamen die vroeger anders luidden. Ik ben er dol op). 
In het boek van Heynes, ‘Noord-Hollandsche Menschen en 
Dingen’ staat te lezen: “Niet spreken”, anders gezegd: elk-
ander in het voorbijgaan het “goedendag” onthouden, is de 
scherpste vorm, waarin wij in staat zijn onze vijandschap te 
kleden”.
En een derde voorbeeld is mert dat in het Leids nog bestaat 
in de uitdrukking erges mert an hebbe, ‘ergens maling aan 
hebben’. Mert betekent eigenlijk ‘stront’. Het komt van het 
Franse woord merde met dezelfde betekenis. In de 17de 
eeuw kwam mert ‘stront’ nog gewoon in de taal voor. De 
toneelschrijver Samuel Coster zegt over paardemest dat het 
de pest kan verdrijven en “’t selfde doet sijn sweet, sijn mert”.

Humor
Een ander aspect van het dialect is de humor, die vaak ty-
pisch gebonden is aan een stad, in dit geval dus Leiden. De 
reactie op de aarzelende uitroep “ja, maarr” luidt: “niks te 
maarre, de Maarre leg achter de Haarlemmerrstrraat.” Even-
tueel nog aangevuld met: “en die is gedempt.” 
Een enigszins aangeschoten man zit bij de buurvrouw aan 
tafel en krijgt een heerlijk bord stevige soep voorgezet. Hij 
roert in zijn soep en zegt: “Mientje, Mientje wat ‘n balle ... 
bij mijn vrrouw is ‘t de Uiterrste- en de Middelstegrracht 
door mekaarr”. U weet nu precies hoe die soep die die arme 
man thuis moest eten eruitzag. Grauw als het afvalwater dat 
door de wolfabrieken in deze grachten werd geloosd.
Over de slechte kwaliteit van dat water gaat ook het gezeg-
de: ‘één loodje in de Uiterrstegrracht en nog een sterrk bak-
kie’. Dat schamperde men tegen iemand die uit zuinigheid 
slappe koffie zet.
Er wordt in Nederland stevig gedronken. Ewoud Sanders 
publiceerde een paar jaar geleden een boekje met honder-
den woorden voor een borrel. Een hassebassie, een keiltje, 
een jajempie. In het Leids zijn er flink wat humoristische 
woorden voor dronken (zijn). Ik zat als een blèi (een vis-
soort) in de stoel. Als een hoerretoeter, als een kogel. Ik had 
’n bakkie op en ze konden me wegdrragen. In de krrote zijn.
Een kind van Langezaal
De slogan waarmee de firma Langezaal haar kinderwagens 
aanprees was “Moeders ideaal, een kinderwagen van Lange-

zaal”. Het verhaal gaat dat studenten ’s nachts de -erwagen 
van kinderwagen hebben verwijderd. Vanaf dat moment is 
de hilarische kreet: “Moeders ideaal, een kind van Lange-
zaal” te horen. •

BERICHTEN 
Gaby Crince le Roy (GC), Aart Martin de Jong (AJ), Adri Klaas-
sen (AK), Fred van der Loo (FL), Jacqueline Mos (JM), Marjolijn 
Pouw (MP) 

PIETERSWIJK
Breestraat-Mosterdsteeg-Botermarkt-Choorlammersteeg | 
Hof van Zurloh | Het project lijkt stil te liggen, er is al enige tijd 
geen sprake meer van enige activiteit. De beloofde Nieuwsbrie-
ven bleven helaas ondanks eerder gedane toezeggingen achter-
wege. Van de beloofde uitnodiging aan de bouwplaats is ook nog 
niets gekomen. ( JM) 

Langebrug | Afsluiting voor doorgaand verkeer Langebrug 
Eind 2021 overlegde de gemeente met bewoners over de afslui-
ting van de Langebrug voor doorgaand verkeer, uitgezonderd 
buurtbewoners en anderen met een ontheffing. Een aantal bewo-
ners sprak zich toen klip en klaar uit tegen permanente afsluiting. 
In samenspraak met de bewoners stelt de gemeente nu als proef 
een afsluiting voor met een kentekencamera. Daarbij gaat het om 
een afsluiting voor doorgaand verkeer (uitgezonderd buurtbewo-
ners en anderen met een ontheffing) met behulp van camerare-
gistratie op één locatie. De twee ‘geknipte’ delen van de Lange-
brug blijven gewoon bereikbaar. Na de zomervakantie wordt de 
verkeersmaatregel Afsluiting van de Langebrug gepubliceerd. 
Daartegen kan uiteraard formeel bezwaar worden gemaakt. 
Als alles goed gaat worden de camera’s begin 2023 geplaatst en 
wordt de inrichting aangepast zodat duidelijk is dat sluipverkeer 
niet langer meer over de Langebrug mag. Bij de proef wordt een 
nieuwe telling uitgevoerd, om te zien of  het  doorgaand verkeer 
is afgenomen en de trillinghinder niet groter is geworden. (AK)

Langebrug 12a | Beroep tegen Omgevingsvergunning Op 
dinsdag 15 november houdt de rechtbank een zitting in de pro-
cedure van enkele buurtbewoners tegen de Omgevingsvergun-
ning voor horeca op de Langebrug 12a, het voormalige ABN/
AMRO gebouw op de hoek van de Diefsteeg. (AK en GC)

ACADEMIEWIJK
Doeleneiland | De universiteit onderzoekt de mogelijkheid van 
een alternatieve Humanities Campus op het eiland. In een van de 
ontwerpen voor een alternatief plan had de universiteit het Ar-
senaalplein, de ontmoetingsplek voor jong en oud op het eiland, 
maar vast tot haar domein gerekend en zo stond het ook in de 
laatste ontwerp-bestemmingsplanwijziging. De grond is echter 
eigendom van de gemeente. De bewoners blijven alert. (GS&TS) 

LEVENDAAL - WEST
Jan van Houtkade | Singelpark  De gemeente onderzoekt mo-
menteel hoe je op de kade het beste een rijbaan in klinkers kunt 
aanleggen en schade door trillingen aan de Toren Oostenrijk 
en de huizen kunt voorkomen. Bij de elektrische bussen die er 
overheen rijden is dat nog een hele toer. Het onderzoek zou voor 
de zomervakantie afgerond zijn, waarna het ontwerptraject met 
inbegrip van het talud weer opgepakt wordt. Het schetsontwerp 
wordt in die fase omgewerkt tot een voorlopig ontwerp, dat eind 
september klaar is, evenals het ontwerp voor het waterpad. In 
oktober is er een nieuwe bijenkomst met bewoners waarop de 
plannen besproken worden. Informatie over de behandeling is op 
te halen via de website van Notubiz (notubiz.nl): 
• Vergadering raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaar-

heid 09-09-2021 Gemeente Leiden
• Vergadering Gemeenteraad 16-09-2021 Gemeente Leiden 
(MP)

ALGEMEEN
Sterren zien in Leiden | Op zondag 25 september gaat in een 
aantal Leidse wijken het licht uit om tijdens Seeing Stars (een 
kunstproject van Daan Roosegaarde in samenwerking met de 
UNESCO) naar de sterren te kunnen kijken, ook al in het kader 
van Leiden European City of Science. Nu maar hopen op een 
heldere nacht. Is het bewolkt dan verschuift de datum. Hou 
www.seeingstarsleiden.nl in de gaten. (MP)

Gemeente | Terug van weggeweest Sinds begin juli huizen 
B&W en een deel van de ambtenaren  weer op hun oude, 
vertrouwde plek in het Stadhuis. Dat is met behoud van de his-
torische details duurzaam gerenoveerd en nog steeds (deels) voor 
publiek toegankelijk. Op het oude binnenplein, waar vroeger de 
balie was, is een open binnentuin aangelegd en een ruimte voor 
tentoonstellingen en bijeenkomsten. Het gebouw telt 300 werk-
plekken. De dienstverlening blijft gehuisvest in het Stadskantoor 
op de Bargelaan (LEVEL achter het centraal station). 
Op 10 en 11 september, de Open Monumentendagen, houdt de 
gemeente open huis. De eerste raadsvergadering is op 15 septem-
ber en vanaf 22 oktober is de trouwzaal weer beschikbaar. (MP)

Wijkboa | Wijkboa Joost van Geijlswijk stapt over naar een 
andere baan. Hij wordt opgevolgd door Dion Kerstjens, te 
bereiken onder het op het achterblad aangegeven nummer van de 
gemeente. (AJ)  

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

LID WORDEN VAN PAL LEIDEN OF DONATEUR?

Dat gaat heel gemakkelijk. 
1.   Lid worden | Ga naar de website palleiden.nl. Kies 
in het hoofdmenu Aanmelden-Lid worden en vul daar uw 
gegevens in. Kort daarna ontvangt u digitaal de factuur 
voor uw lidmaatschap: € 10 ongeacht de omvang van uw 
huishouden.
2.   Donateur worden | Stuur een mail met uw persoons- 
en/of bedrijfsgegevens en het bedrag dat u wilt doneren 
(minimaal € 15). U ontvangt vervolgens een factuur met 
het door u aangegeven bedrag. Bij een donatie van € 100 
of meer vermelden wij uw naam achter op de Hart van de 
Stadkrant. 

Zeer bedankt!

FOTO CHARLOTTE BOSCHMAFOTO CHARLOTTE BOSCHMA

DE VESTWAL IN 1898 (NU JAN VAN HOUTKADE) MET DE ACHTERGEVELS VAN DE KORTE DE VESTWAL IN 1898 (NU JAN VAN HOUTKADE) MET DE ACHTERGEVELS VAN DE KORTE 
HOEFSTRAAT, COLLECTIE ELOHOEFSTRAAT, COLLECTIE ELO

STADHUIS, FOTO BURO JPSTADHUIS, FOTO BURO JP
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De Vereniging voor Pieters- en Academie-
wijk en Levendaal-West (PAL Leiden) stelt 
zich ten doel de leefbaarheid in de wijk te 
vergroten. Het bestuur bestaat uit bewo-
ners die voor maximaal acht jaar door de 
leden worden gekozen. Jaarlijks in april is 
er een ledenvergadering waarin het bestuur 

zich verantwoordt voor het reilen en zeilen van de vereniging en de 
financiën. Jaarverslag, statuten en reglementen zijn te vinden op de 
site: www.palleiden.nl. De wijk is een van de grootste van de bin-
nenstad en bestaat uit de buurten Pieterswijk, Academiewijk en Le-
vendaal-West. Op het kaartje hieronder zijn de grenzen aangegeven. 

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

WWW.PALLEIDEN.NL

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE
ARTIKELEN EN GESPREKKENARTIKELEN EN GESPREKKEN  | Jacques van Alphen, Eva Bartlema, 
Özcam Bayram, Marius Ballieux, Charlotte Boschma, Bart Braun, 
Dick van Broekhuizen, Yvonne van Delft, Fennand van Dijk, Eduard 
Groen, Hans Heestermans, Aart Martin de Jong, Fred van der Loo, 
Faye Noorlander, Els Olden, Edwin Orsel, Ab Pilgram, José Plevier, 
Carla van der Poel, Toon van der Poel, Marjolijn Pouw, Evelien de 
Regt, Mattijs Vinkesteijn, Ben Walenkamp 

BERICHTENBERICHTEN | Gaby Crince le Roy, Adri Klaassen, Aart Martin de 
Jong, Fred van der Loo, Jacqueline Mos, Marjolijn Pouw     

FOTO’S EN ILLUSTRATIES FOTO’S EN ILLUSTRATIES | Buro JP, Eelkje Colmjon, Anton van Daal, 
ELO (Erfgoed Leiden en Omstreken), Frederike Fennema, Website 
GaGoed Leiden, Uitgeverij Ginkgo, J. Goedeljee, Sarah Hart, Tim 
de Kok, Fred van der Loo, Iris van der Loo, Internet, Edwin Orsel, 
Marijke Pilgram, Carla van der Poel, Primavera Pers Leiden, John 
Stelck, Sonja Wagemans  

DONATEURSDONATEURS | M.L.C. de Geus, Gemeente Leiden, Vereniging van 
Eigenaren ’t Kruytschip, K de Jager

BESTUURBESTUUR 
Aart Martin de Jong 
voorzitter
Fred van der Loo 
secretaris-penningmeester
Wim Brugman 
bestuurslid
Jan Demper
bestuurslid | distributie Hart van de Stadkrant
Marika Keblusek    
bestuurslid - nieuwsbrief

HART VAN DE STADKRANTHART VAN DE STADKRANT  | De Hart van de 
Stadkrant is een uitgave van PAL Leiden. 
De krant verschijnt driemaal per jaar in een 
oplage van 3000 exemplaren. Hij wordt 
verspreid onder de leden van de gemeente-
raad, ligt ter inzage in het stadhuis, de OB, 
verschillende leestafels van cafés en wordt 
huis aan huis bezorgd. Kopij graag voor de 
op het voorblad aangegeven datum opsturen 
naar: redactiehvds@palleiden.nl.

NIEUWSBRIEFNIEUWSBRIEF | PAL Leiden geeft naast de krant een digitale 
nieuwsbrief uit, waarvoor u zich kunt aanmelden op de website 
www.palleiden.nl. 

REDACTIEREDACTIE | Marjolijn Pouw (eindredactie), Charlotte Boschma, 
Carla van der Poel, Els Olden (correctie)

VASTE MEDEWERKERSVASTE MEDEWERKERS | Jacques van Alpen, Sarah Hart (foto’s), Hans 
Heestermans, PAL Leiden bestuur, José Plevier, Roeland van Wely
OPMAAKOPMAAK | Sanne Dresmé
WEBSITEWEBSITE | Hans Tebra
DRUKWERKDRUKWERK | Drukkerij van der Linden, Vliet 4a – 6 Leiden
BEZORGING | ORGANISATIEBEZORGING | ORGANISATIE Jan Demper
BEZORGERSBEZORGERS | Rita Blankenberg, Sarah Hart, Aart Martin de Jong, 
José Plevier, Ank Poland, Marjolijn Pouw, Marlein van Raalte, Mar-
cel Schikhof, Henk van der Wal

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
Bewoners kunnen via de app Mijn Gemeente losse 
stoeptegels, defecte lantaarnpalen, omver gereden 
paaltjes, volle vuilcontainers en dergelijke melden bij 
de gemeente. Melden kan ook ook via 14071 of 
www.leiden.nl/melding
Wijkagent Dennis Perdok: 0900-8844    

Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) 
Dion Kerstjens: 14071  

Gemeentelijke Diensten 14071
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BINNENSTAD ZUID
   1 PIETERSWĲK
      2 ACADEMIEWĲK
        3 LEVENDAAL-WEST
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