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Wijkvereniging Cronestein 
De wijkvereniging behartigt belangen van de bewoners en ondernemers in de 
wijk Cronestein. De wijk heeft een driehoekige vorm en is gelegen tussen de Ka-
naalweg, de Trekvliet en het treinspoor. Binnen de driehoek zijn er drie buurten 
te onderscheiden: de Lammenschansdriehoek, de Fruitbuurt en de Vlietkaap. De 
wijkvereniging overlegt regelmatig met de gemeente over de kwaliteit van de 
openbare ruimte en denkt mee over oplossingen voor knelpunten in de wijk. 

Bestuursleden
De wijkvereniging wordt geleid door een vijfkoppig bestuur: Marion van Dongen 
(voorzitter), Renée Schmidt (secretaris), Jos van der Kolk (algemeen bestuurslid), 
Edwin van Ginkel (algemeen bestuurslid) en Els Annard (kandidaat bestuurslid). 
De functie van penningmeester is vacant. 

Wijkkrant
De wijkkrant is een onafhankelijke uitgave van de wijkvereniging. De krant wordt 
huis aan huis verspreid door vrijwilligers en is ook af te halen bij de Gamma, 
PLUS en de Tuin van de Smid. Heeft u geen wijkkrant ontvangen bij u thuis, 
maar wilt u dit wel graag, stuur dan een mailtje naar info@wijkverenigingcrone-
stein.nl 

Adverteren in de wijkkrant 
Met een advertentie, interview, kortingsactie, oproep, column of alleen met een 
logo in de wijkkrant? Dat kan!
Formaat advertentie Aantal advertenties per jaar Prijs per jaar 
1/6 A4 (logo zonder begeleidende tekst) 2  80,-  
1/3 A4 (advertentie met tekst) 2  125,-  
1 A4 (advertentie, column of interview) 2  200,- 
 
Alle bovenstaande opties zijn inclusief vermelding van logo in de footer van de 
nieuwsbrief (4 x p/jr)

Vormgeving
SJHAPOO • studio jaco haartsen

Druk
iDrukker

Redactie 
De wijkvereniging is altijd op zoek naar verhalen uit de wijk. Kent u een mooi 
verhaal over een buurman, -kind of –vrouw, huisje, huisdier, plant of bootje? 
Wilt u graag een gedicht met ons delen? Heeft u nieuwe buren en wilt u hen 
graag voorstellen? Bent u een ondernemer en wilt u wat meer vertellen over 
uw werk? Neem contact op met de redactie van de wijkkrant door middel van 
onderstaande gegevens. De redatie houdt zich wel het recht voor bijdragen in te 
korten of te weigeren. Het gebruik van artikelen uit de wijkkrant is toegestaan 
onder duidelijke vermelding van de bron. 

Redactie
Renée Schmidt en Marion van Dongen

Adres
Tomatenstraat 2
2321 HG Leiden

Algemene informatie
Telefoon: 06-12638084
E-mail: info@wijkverenigingcronestein.nl
Website: www.wijkverenigingcronestein.nl
KVK: 28079936
Bankrekening: NL28INGB0000113491

Colofon
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Beste bewoners en ondernemers in de wijk

COVID-19 heeft de samenleving in een lagere versnelling gezet. De ene onder-
nemer in de wijk Cronestein heeft het hierdoor zwaar, en de andere plukt hier 
juist de vruchten van. Het vaccineren krijgt in ieder geval langzaam maar zeker 
meer vorm en wellicht zijn er in de nabije toekomst weer wat verruimingen 
binnen de coronamaatregelen. De nieuwbouwprojecten en andere ontwikkelin-
gen in wijk Cronestein staan daarentegen niet stil en de gebouwen schieten als 
champignons uit de grond.  

Ook wij hebben met het bestuur niet stilgezeten. Zo zijn er zienswijzen inge-
diend en is contact gezocht met het college over de leefbaarheid, verkeer en 
groen in onze wijk. Met wethouders Ashley North en Marleen Damen zijn we 
hierover in gesprek geweest. Ook hebben zij een schriftelijke reactie afgegeven. 
Voor het nieuwe gedeelte van onze wijk levert dat helaas nog weinig resultaat. 
Het ingeplande groen is minimaal en ook bij de toekomstige plannen in de Lam-
menschansdriehoek worden vanuit het college weinig eisen gesteld om echt 
groen binnen de bouwenvelop te creëren. Het zou dan ook mooi zijn als er meer 
bewoners vanuit de verschillende gebouwen samen een vuist maken richting col-
lege om hier meer aandacht aan te besteden. En dat het niet alleen maar wordt 
zoals de foto in het midden van deze wijkkrant laat zien: ‘hoger, hoger, hoger’. 
Verderop in de wijkkrant meer hierover. Bovendien heeft de wijkvereniging in 
samenwerking met grafisch ontwerper Karin Keuning een nieuwe huisstijl ge-
maakt voor de wijk. Deze huisstijl sluit goed aan bij de diversiteit van de wijk. De 
vernieuwde website wordt ieder moment gelanceerd. 

We verwelkomen ook weer veel nieuwe bewoners aan de Omegastraat en 
misschien is het u ook opgevallen: er is sprake van een heuse babyboom in het 
oudste gedeelte van onze wijk. Dat maakt de wijk Cronestein de breedste, geva-
rieerde wijk van Leiden: oud, jong, student met alle soorten beroepen. 

Helaas zijn bijeenkomsten nog steeds niet mogelijk. Normaal zou u in de wijk-
krant de uitnodiging lezen voor de Algemene Leden Vergadering. We hebben 
besloten om die uit te stellen tot na de zomer of zelfs tot nog wat later dit jaar 
en misschien in een digitale variant. In de tussentijd kunt u de jaarstukken inzien 
op onze website.

beste 
Wijk

bewoner 
Namens het bestuur,  
Marion van Dongen, 

Voorzitter Wijkvereniging Cronestein

  
About the neighbourhood 
association cronestein
The apartments located on the Ome-
gakade, Kappakade and Betaplein 
are part of our Cronestein district. 
Cronestein is shaped like a triangle 
and it is located between two rivers 
and the railway. In this magazine we 
would like to keep you updated about 
several developments that are hap-
pening in our district. If you have any 
questions about these developments, 
please feel free to reach out to the 
Neighbourhood Association Cronest-
ein and we will be happy to answer 
any questions you might have. 

The neighbourhood association Cro-
nestein looks after the interest of the 
residents and entrepreneurs of 
the Cronestein district. The neigh-
bourhood association meets on a 
regular basis with the municipal 
Leiden concerning the quality of the 
public area and to deal with bottle-
necks that have to be solved within 
the area. Furthermore, we organize an 
official annual assembly for the all the 
residents in which a variety of public 
topics are discussed. We set up local 
community fairs, manage a commu-
nal garden and publish a newspaper 
concerning topics about the district, 
the municipal and associated topics. 
There is also enough room to organize 
an activity yourself, and this initiative 
is supported by the association. So if 
you have any ideas or questions feel 
free to reach out to them via email 
info@wijkverenigingcronestein.nl. 
Furthermore, we are also looking for 
volunteers, so if you would like to be 
part of our volunteering team let us 
know. More information about the 
neighbourhood association can be 
found on the website www.wijkver-
enigingcronestein.nl

For now enjoy this magazine and we 
hope to hear from you. 

If you have furniture that need to be picked up for 
demolition, please call 14 071 for an appointment. 
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meer info 
over de 
Wijk

vereniging

Activiteiten met subsidiemogelijkheid
Wilt u een activiteit organiseren voor uw buurtgenoten? Heeft u een idee of 
wens om uw wijk te verbeteren? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de 
subsidieregeling Maatschappelijke Initiatieven van de gemeente Leiden en €500,- 
ontvangen voor een buurt- en straatfeest. 

Ook kunnen wij als wijkvereniging ondersteunen. Bewoners die zelf een activi-
teit organiseren gericht op het stimuleren van het contact in de straat, komen 
in aanmerking voor een tegemoetkoming van € 50,-. Stuur ons een mail en we 
nemen contact op over de mogelijkheden.

 

Meld u 
aan voor de 
nieuwsbrief 

door een mail te 
sturen naar 

info@wijkvereniging-
cronestein.nl 

Afscheid bestuurslid Janny
Door: Jos van der Kolk

Na ruim 20 jaar heeft Janny Hedeman, 
het boegbeeld van de wijkvereniging 
Cronestein, aangegeven te stoppen 
met haar wijkbestuursfunctie. Een 
aderlating voor de wijk. Sinds het al-
lereerste begin van de wijkvereniging 
in 1999 heeft Janny zich ingezet voor 
de wijk. Altijd was zij betrokken bij 
het organiseren van evenementen 
zoals buurtdagen, bazaars, barbecues, 
braderieën, bridge-sessies, plantjes 
rondbrengen bij wijkbewoners, ALV’s 
organiseren, radio-interviews geven, 
en nog veel meer. Kortom, tijd voor 
een interview met een icoon van de 
wijk Cronestein.

In 1999 werd Janny gevraagd te 
helpen bij het organiseren van een 

Vrijwilligers gezocht!

Redacteuren voor de wijkkrant 
en/of nieuwsbrieven
Heb jij gevoel voor taal? Of heb je 
een mooi verhaal? Heb je een mooie 
foto van een bloeiende boom, ken je 
een leuk raadseltje, heb je een razend 
interessante buurman of –vrouw of 
heb je een geheim plekje of pareltje 
ontdekt in de wijk, wil je een mooi 
gedicht delen, of heb je een mooie 
kleurplaat voor kinderen gemaakt? 
Ken je nog ondernemers die graag 
willen adverteren in de wijkkrant? 
Kruip in de pen en verblijd de wijk 
met jouw mooie gedicht, foto of 
verhaal. 

Bestuursleden
Wij zijn per direct op zoek naar een 
algemeen bestuurslid en een penning-
meester. Met ca. 6 overleggen per 
jaar, en wat thuiswerk hier en daar 
ben je max. 1 á 2 uurtjes per week be-
zig voor de wijk. Wat krijg je daarvoor 
terug? Meer contact in de wijk, kennis 
van de sociale kaart, bestuurlijke 
ervaring, goede contacten bij de ge-
meente Leiden en het is natuurlijk ook 
een mooie aanvulling op je CV. 

Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Marion van Dongen en 
Renée Schmidt via 06-12638084 of 
via info@wijkverenigingcronestein.nl. 

Meedenkers en/of bewoners 
uit de Lammenschansdriehoek
Is een intreden in het bestuur niets 
voor jou, maar wil je wel graag mee-
denken en betrokken zijn bij bepaalde 
onderwerpen? Dat kan! We zoeken 
mensen met interesse op het gebied 
van verkeer, groen en bouwen, die 
met ons willen sparren en een com-
missie kunnen vormen.

braderie in de Druivenstraat bij het 
speeltuintje. Dat was het begin van 
20 jaar bestuursfuncties en de orga-
nisatie van vele evenementen bin-
nen de wijk. Janny vertelt: ‘de eerste 
vergadering van de wijkvereniging is 
gehouden op de eerste verdieping van 
carrosseriebedrijf Deckers. De latere 
vergaderingen vonden plaats in “De 
Vogelvlucht” op de Boshuizerlaan. 
De wijkvereniging zag er destijds heel 
anders uit tegenwoordig. Die had vele 
vrijwilligers en werd ondersteund door 
vele commissies die buurtactiviteiten 
ontplooiden, zoals een Sinterklaas, 
Jeu des boules, barbecue en Kerst-
commissie.’

Vlietkaap heeft een bijdrage voor een 
kerstboom gekregen

Een foto van een barbecue bij de Bou-
wmaterialen vestiging aan de Zoeter-
woudseweg zo rond de zomer in 2002
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“Het is een hele eer om voor een diverse wijk als 
Wijkverenging Cronestein, een nieuwe huisstijl te 
mogen ontwerpen. Een mooie en leuke uitdaging 
om na te denken over een frisse uitstraling waar alle 
buurtbewoners zich in kunnen vinden. Een eerste vraag 
was dan ook: wie zijn de buurtbewoners en hoe kan ik 
ze met de wijkvereniging verbinden?”

“Door middel van kleuren en vormen heb ik die
vraag omgezet in een herkenbare, moderne en 
toegankelijke stijl. De bijzondere ligging van de 
wijk, de wel bekende driehoek, en omringende 
wateren waren hierbij een van de uitgangspunten.”

Met veel plezier vormgegeven door: www.karinkeuning.nl

Nieuwe 
huisstijl 

Janny herinnert zich nog dat er Sinterklaasfeesten voor de kinderen werden 
gehouden, dat de Zoeterwoudseweg één grote braderie was. Dat met de Kerst, 
kerststerren werden ingekocht, opgemaakt en in de buurt werden uitgedeeld en 
veel kinderen tijdens Halloween langs de huizen gingen om snoep op te halen. 
De wijk is erg veranderd in 20 jaar en Janny kijkt met enige weemoed terug op 
de tijd waarin de sociale verbondenheid veel groter was dan tegenwoordig.

De laatste jaren ging Janny’s gezondheid achteruit, waardoor zij het tijd vindt om 
het rustiger aan te gaan doen en de wijkvereniging aan de jongere generaties 
over te laten. Zij is inmiddels verhuisd naar de Gasthuiswijk en heeft samen met 
echtgenoot John een appartement betrokken met een mooi uitzicht op de aan-
leg van de RijnlandRoute en waar bij goed weer Zoetermeer en zelfs Rotterdam 
te zien zijn. Als secretaris van het bestuur heeft zij jarenlang het archief van de 
wijkvereniging opgebouwd en beheerd. Onlangs is dat archief voor het grootste 
deel verhuisd naar het Stadsarchief. Een mooie afsluiting van een periode waarin 
de demografische samenstelling van Cronestein sterk is veranderd. Zij laat een 
gat achter. De kennis van de wijk en de contacten die Janny heeft opgebouwd 
met de wijkbewoners en bedrijven in de wijk zijn ongekend groot.

En de toekomst? Janny is vastbesloten om het echt rustiger aan te gaan doen, 
maar het bestuur kent haar als iemand met zo een sterke betrokkenheid bij de 
wijk Cronestein, dat wij niet vreemd opkijken dat zij toch haar mening over de 
ontwikkelingen zal blijven geven. Gevraagd of ongevraagd. 

Wanneer het weer mogelijk is om een fysieke Algemene Leden Vergadering te 
houden, nodigen wij Janny graag uit en kunnen alle leden zelf herinneringen 
met haar ophalen. Het bestuur bedankt Janny voor meer dan 20 jaar inzet voor 
de wijk en zal haar kennis en organisatietalent missen.

Janny met echtgenoot tijdens een Jeu 
de Boules evenement in oktober 2000

ALV verplaatst naar 
aankomend najaar 
Vanwege COVID-19 vindt ook dit 
voorjaar geen ALV plaats. De huidige 
coronamaatregelen laten bijeenkom-
sten niet toe. Wel achten wij het van 
belang dat wij als wijkbewoners bij 
elkaar kunnen komen, met elkaar 
van gedachte kunnen wisselen over 
lopende en aankomende zaken en 
ideeën kunnen delen. Daarom til-
len wij de ALV over de zomer heen. 
Mocht een bijeenkomst in het najaar 
nog steeds niet mogelijk zijn, over-
weegt het wijkbestuur om een digitale 
variant te organiseren. Het jaarverslag 
is tot die tijd terug te vinden op www.
wijkverenigingcronestein.nl. 
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Groen nieuws
Wie verlangt ook naar een groene buurttuin door en voor de wijk?
Door: Marion van Dongen 

Uit de meest recente cijfers van onze wijk, blijkt dat onze wijk erg ‘stenig’ is. Dat 
is u vast niet ontgaan. Iedereen die in Cronestein woont, kan daar zelf wat aan 
doen. Dit zit ‘m in kleine dingen, zoals de tuin niet vol leggen met stenen maar 
juist plek maken voor planten. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden!

Je kunt ook een stapje buiten de deur doen, en samen met je buren boomsingels 
adopteren. Een voorbeeld zijn de recente boomsingels bij de overburen aan de 
Smederijstraat. Ook kunt u samen of alleen vetplantjes aanschaffen voor op uw 
platte dak. Goed voor de wateropvang, isolatie en voor het klimaat. Bij de ge-
meente kunt u geld aanvragen en dan helpen zij (financieel) met het maken van 
een boomsingel. Kijk voor meer informatie bij GaGoed of schrijf ons een e-mail 
zodat wij je hierbij ook op weg kunnen helpen. 

Buurttuin
Ook hebben wij, in overleg met de gemeente, ruimte gekregen om het stuk 
groen op de kop van de Tomatenstraat/Veilingkade om te toveren in een mooie 
buurttuin met gevarieerder groen. Een oproep aan (met name) buurtbewoners, 
die dichtbij deze plek wonen, om samen met andere wijkbewoners een plan 
te maken. De eerste zetten met de gemeente zijn al gedaan, en nu dragen wij 
graag het stokje over aan een enthousiasteling uit de wijk. Reageren per mail of 
een briefje in de bus bij Tomatenstraat 2.
NB. De oud-tuinders van de Schanstuin zijn ook nog steeds druk aan het zoeken 
naar een alternatief, maar dat heeft nog niet iets concreets opgeleverd.

Herenboeren gezocht! 
Samen duurzaam voedsel pro-
duceren in de omgeving van 
Leiden

Elke week genieten van verse groen-
ten en fruit uit het seizoen, verse eitjes 
en voor wie wil ook vlees? En dat alles 
van een eigen boerderij in de buurt? 
Dat is nu mogelijk! De stichting 
Herenboeren Groene Hart heeft een 
eerste stuk grond aangekocht onder 
Leimuiden waar een Herenboerderij 
moet komen. Bij de Herenboerderij 
worden 200 huishoudens als He-
renboer aangesloten, als lid van een 
coöperatie. Wekelijks is een voedsel-
pakket beschikbaar voor ongeveer € 
12 per persoon. In praktijk voorziet 
het pakket in 60% van de voedings-
boodschappen. 

Deze Herenboerderij bij Leimuiden 
is nog op zoek naar herenboeren. 
Samen ben je eigenaar en afnemer. 
We bepalen dan ook wat de boer 
ieder seizoen verbouwt. Herenboeren 
doen een eenmalige inleg, betalen 
voor wat ze afnemen en kunnen, als 
ze dat leuk vinden ook op de boerderij 
meehelpen. Wil je meer weten? Kijk 
op www.herenboerengroenehart.nl 
voor actueel nieuws.

Fysiotherapie?
In Leiden al ruim 35 jaar 
specialist in beweging van 
het menselijk lichaam.

• ervaren therapeuten
• persoonlijke aandacht
• direct geholpen

Roodenburgerstraat 1a, 2313 HH

Perzikweg 9a, 2321 DG Leiden

071-5124788 - www.fysiotherapievandersalm.nl

Adv
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Wijk
berichten

Kleurplaatactie en andere leuke activiteiten tijdens de 
alternatieve Koningsdag

In de wijk Cronestein werden er vorig jaar door diverse bewoners en Buurtzorg 
leuke dingen georganiseerd waaronder stoepkrijten, huis versieren en klonk er 
muziek op verschillende plekken. Bij sommige mensen borrelen er ook voor dit 
jaar wat ideeën voor Koningsdag aanstaande 27 april. Wil je weten wat er gaat 
gebeuren stuur dan een mail naar info@wijkverenigingcronestein.nl. Dan houden 
wij je op de hoogte van allerlei initiatieven in onze wijk via de nieuwsbrief. 

De Oranjevereniging, die in de stad allerlei activiteiten organiseert, heeft al laten 
weten dat ook in 2021 geen fysieke Koningsdag gevierd kan worden. Een dag 
zoals we dit kennen van voor corona, is dus helaas niet mogelijk. Toch willen zij 
Koningsdag 2021 niet voorbij laten gaan. Er is een mooie kleurplaat gemaakt 
door Pieter Onderwater (zie pagina 19). Kleur de plaat en stuur hem vòòr 23 
april op naar info@oranjeverenigingleiden.nl. Per post kan ook. Het postadres is: 
Delftse Jaagpad 7, 2324 AA Leiden. Onder andere de tekenaar van de kleurplaat 
zal in de jury plaatsnemen. De prijswinnaars worden op 27 april bekend ge-
maakt!

Enkele foto’s van Koningsdag 2000

Leiden Got Talent 
Zing jij altijd de sterren van de hemel onder de douche? Ben jij de nieuwe 
Mozart, Janine Janssen of Candy Dulfer? Of heb jij een ander gaaf talent wat jij 
wilt laten zien? Dan is dit je kans! Op Koningsdag 2021 organiseert de Oranje 
Vereniging Leiden de grote Leidse talentenjacht: Leiden’s Got Talent, powered by 
the Rockschool.
Deze talentenshow is voor álle leeftijden en álle verschillende talenten. Deelname 
vereist het insturen van een filmpje ter inzending, je hoeft dus niet fysiek op te 
treden. Je inzending zal beoordeeld worden door een zeer professionele jury! De 
talentenshow zal op 27 april worden uitgezonden via Sleutelstad. Deelname kan 
tot uiterlijk vrijdag 23 april. Kijk op www.oranjeverenigingleiden.nl voor meer 
informatie over de talentenjacht en de voorwaarden voor deelname!

Langs de vliet: Schans Lammen
Door: Jos van der Kolk

Een reeks over geschiedenis van Cronestein. In deze tiende aflevering een korte 
update over de zoektocht naar Schans Lammen. Eindelijk is 446 jaar na dato de 
legendarische Schans bij het land van Lammen rond 1574 uit de tachtigjarige 

oorlog gevonden. Het Spaanse verde-
digingswerk uit de 80-jarige oorlog 
ligt een paar meter onder het talud 
van de Europaweg, bij de Lammebrug 
aan de Vliet.

In voorgaande afleveringen schreef ik 
over de zoektocht naar de oorsprong 
van de Lammenschans die initiatiefne-
mer en de beheerder van theehuis ‘De 
tuin van de smid’ in Polderpark Cro-
nesteyn, Sjaak van de Geijn, in 2017 
is gestart. Afgelopen oktober heeft de 
provincie samen met de archeologen 
van RAAP, een proefsleuf gegraven op 
de plek waar uit eerdere onderzoeken 
is gebleken, dat er op die plek waar-
schijnlijk “iets” te vinden moest zijn. 
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DE TUIN VAN DE SMID.nl Cronesteynpark 

Goed nieuws!
Op veler verzoek zijn wij deze zomer ook 

‘s avonds geopend (do, vr, za) 

DEZE ZOMER

 OOK ‘S AVONDS 

GEOPEND 

En er werd wat gevonden, onder andere delen van de gracht om de Schans, 
een deel van een tinnen lepel en delen van een sierdrinkglas. Datering van het 
aardewerk wijst op gebruik in de 16e en 17e eeuw. Zakken vol vondsten zijn 
meegenomen voor onderzoek en worden nog geanalyseerd. 
De wijkvereniging is benieuwd wanneer de uitslag bekend wordt en waar de 
wijkbewoners de vondsten kunnen bezichtigen. Daarover meer in de volgende 
episode.

Buurtbank pronkt op de kop van de Veilingkade
Afgelopen oktober sloot de Schanstuin haar deuren aan de Lammenschansweg. 
De Buurtbank, die met veel enthousiasme door wijkbewoners is versierd, heeft 
een lange periode in de Schanstuin gestaan. Voor de Schanstuin is nog geen 
goede alternatieve locatie gevonden, maar de Buurtbank heeft inmiddels een 
nieuwe plek gekregen in de wijk. In overleg met de gemeente is besloten dat de 
bank (tijdelijk) op de kop van de Veilingkade/op de hoek van de Tomatenstraat 
kon worden geplaatst. Regelmatig strijkt er iemand neer op de bank om even 
op adem te komen van en naar de supermarkt of om even een kort luchtje te 
scheppen. Een kleine fotoselectie van de verhuizing. 

Adv
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Waar was dit?

Een kopje soep, een 
praatje en een glimlach 
als toetje
Bron: Hans Schuurman, Leids Dagblad, 
18 februari 2021

Op zaterdagmiddag gingen vrijwil-
ligers uit de Fruitbuurt langs de huizen 
van de alleenwonenden en ouderen 
om hen vers gemaakte soep te be-
zorgen. De spontane actie werd door 
Buurtzorg ondersteund. 

Sandra La Lau is een van de initiatief-
neemsters: ‘Met dit winterse weer lust 
iedereen wel een kop soep en het is 
meteen een goede gelegenheid bij 

MBO Rijnland actief in de 
wijk 

Op ons artikel over MBO Rijnland in 
de laatste wijkkrant, is vanuit deze 
onderwijsinstelling een snelle, leuke 
reactie gekomen. Zij willen graag een 
grotere rol betekenen voor de wijk en 
zijn druk bezig met het ontwikkelen 
van projecten. Eén daarvan is om 
leerlingen zelf koek en gebak te laten 
maken en dit te verkopen in een van 
de lege ruimtes naast de PLUS. Wij 
steunen dit idee en zijn druk bezig om 
de projectontwikkelaar/eigenaar van 
de ruimte, gemeente Leiden maar ook 
DUWO hierbij te betrekken. Die ruim-
te zou geschikt zijn voor de meer dan 
1500 studenten, die er nu wonen.

iedereen langs te gaan om een praatje 
te maken. Wij vragen aan de mensen 
wat wij nog meer voor hen kunnen 
doen, boodschapjes of iets derge-
lijks. Een ding bereiken we altijd: een 
lach op hun gezicht, want voor veel 
mensen is dit een eenzame, moeilijke 
tijd.” De Fruitbuurt is een wijkje gren-
zend aan de Lammenschansweg met 
een hechte sociale samenhang, waar 
men naar elkaar omkijkt. La Lau: “Wij 
sluiten ons aan bij de ‘Participatie-
keuken’ die zijn oorsprong vindt in de 
regio Den Haag met Ben Lachab, de 
beheerder van de Participatiekeuken 
die voor de Fruitbuurt deze 900 bakjes 
soep sponsorde. 



10

Gebrek aan een positieve injectie in de leefomgeving 
van de wijk
In gesprek met wethouders over vier grote pijlers in de wijk
Door: Marion van Dongen

Op 25 september 2020 hebben we namens de wijkvereniging een brief ver-
stuurd naar het college van B&W (deze is terug te vinden op de website). Bij 
ons bekruipt namelijk het gevoel dat onze wijk niet in beeld is bij de gemeente. 
Sterker nog, het is regelmatig het geval dat zelfs bij hen onbekend is uit welke 
straten en bewoners wijk Cronestein bestaat. Het accent bij dit gesprek lag op 
het grote gebrek aan groen en het ontbreken van een positieve injectie in onze 
leefomgeving. Ook het onder druk laten verdwijnen van bedrijven uit de wijk 
baart ons zorgen. Uiteraard komt de verkeersafwikkeling als een repeterende 
plaat weer aan bod. En dat voor een wijk met ruim 3000 bewoners. En deze 
aantallen groeien nog steeds! Snel kregen we een uitnodiging voor een gesprek 
met de wethouders Ashley North (bereikbaarheid en leefbaarheid) en Marleen 
Damen (wijken en zorg). Dit gesprek op 18 januari was vooral een kennismaking 
en een mondelinge doorloop van de brief. De concrete antwoorden op onze 
vragen zouden schriftelijk volgen. Het antwoord bleef even uit, maar een maand 
later op 19 februari 2021 hebben we de reactie per brief ontvangen. Hieronder 
geven wij een indruk van hoe de wijk eruitzag in 2015 en nu. Ook laten we de 
reactie van het college zien. Echt concreet is de reactie helaas niet. En daarmee 
zijn we eigenlijk weer terug bij af. 
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thema’s
die spe-

len in de 

Wijk

Een greep uit de communicatie
Wijk: “Projectontwikkelaars die de grond nog niet eens in bezit hebben, organi-
seren al informatiebijeenkomsten over meer steen. De wijk kent nu qua leefbaar-
heid al een aantal problemen omdat er veel mensen wonen op weinig grond 
met weinig groen. Er gaat vast wat groen verschijnen, maar is het ook het juiste 
groen waar jonge studenten (nu al zo’n 1500 en dat breidt uit) daar ook wat 
aan hebben. Volgens de vertegenwoordigers van de Leidse Schans, is een parkje 
waar men elkaar kan ontmoeten een groot gemis in de wijk.”

College: “Het ontwerp is al lang geleden vastgelegd. De openbare ruimtes 
tussen de projecten Omega en HOF36  moet voor een groot deel nog ont-
worpen worden. Dit zouden we graag doen op basis van input vanuit de wijk 
binnenkort.” 
Wijk: Wij kijken uit naar een voorstel om deze input te kunnen geven.  

De luchtfoto’s van de Lammenschansdriehoek in 2015 (l) en nu (r) (foto’s: Hielco Kuipers fotografie) laten 
de enorme verdichting goed zien. De plankaart toont dat het hiermee nog niet over is.

Wijk: “Is het niet nu een veel groter knelpunt dat dit stuk van onze wijk bestaat 
uit veel hoogbouw, met bijzonder weinig groen en weinig voorzieningen. Het 
lijkt ons een betere zaak om meer kwaliteit toe te voegen aan het huidige plan. 
Dit om de leefomgeving een grote boost te geven.” 

College: “Wethouder North heeft in het gesprek aangegeven te onderzoeken 
of er nog mogelijkheden zijn om het groen uit te breiden en of  kwalitatief te 
verbeteren en dit te bespreken met wethouder Fleur Spijker.” 
Wijk: Wanneer horen we iets concreets?
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Wijk: “Naast lege parkeergarages bij het Bètaplein kennen we ook een vast-
staand fileprobleem op de Lammenschansweg, langs de portiekflats, en een 
sluiproute via de Zoeterwoudseweg/Tomatenstraat. De Lammenschansweg zal 
pas op het moment dat de Lammebrug vernieuwd is beter doorstromen. Dat 
probleem zal voorlopig blijven bestaan.”

College: “Door de Lammenschansweg beter aan te sluiten op het nieuwe 
Lammenschansplein [plan nog niet uitgewerkt voor 2022 -red] en het kruis-
punt met de Tomatenstraat een met verkeerslichten geregeld kruispunt te 
maken, zal de doorstroming in de wijk aanzienlijk verbeteren.” 

Wijk: Maar we wilden juist minder doorstroming en sluipvekeer.
College: “Uw suggestie om het stoplicht op de Lammenschansweg, die 
afslaat naar links bezien van af de Europaweg, bespreken met de afdeling 
verkeer. 

Wijk: Wat is de concrete actie? Pas als het Lammenschansplein in 2022 aange-
pakt wordt? Maak eindelijk de al jaren vastgestelde erftoegangs weg met 30 
km-zone van de Tomatenstraat en Zoeterwoudseweg en plaats het stoplicht.

College: “Inmiddels is besloten dat de Zoeterwoudseweg een snelheids  
limiet krijgt van 30 km.” 

Wijk: Maar dat was toch al zo vastgesteld in de Mobiliteitsnota’s, alleen   
wordt het niet gehandhaafd en onmogelijk gemaakt.

Wijk: “(…) om de lege ruimte in het gebouw naast de Plus supermarkt in te zet-
ten voor het vergroten van de leefbaarheid van dit gedeelte van onze wijk voor 
bewoners, nog een kans maakt.” 

College: “Uw suggestie om deze ruimte voor een periode te huren om   
dienst te doen als ontmoetingsruimte, nemen wij in overweging……”

Geef uw mening over de bouwprojecten aan de Lam-
menschansstrip 
Door: gemeente Leiden

De Lammenschansstrip is het deelgebied in de Lammenschansdriehoek waar de 
bedrijfspanden langs de Lammenschansweg onder vallen. In 2020 zijn al plannen 
gepresenteerd voor verschillende locaties. De afgelopen periode is door de ge-
meente en ontwikkelaars hard gewerkt aan de voorbereiding van de ruimtelijke 
procedures. Deze zijn bijna zo ver dat de eerste stap voor de procedures voor het 
wijzigen van de bestemmingsplannen gestart kan worden; de ‘ter visie legging’. 
De ter visie legging betekent dat binnen een periode van 6 weken u zienswijzen 
kunt indienen op de ontwerpbestemmingsplannen. 

Maar wat is een bestemmingsplan nou eigenlijk? 
Het bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag 
gebeuren. In een bestemmingsplan staat of en hoe er gebouwd mag worden. Er 
is een vaste gang van zaken voor de totstandkoming en wijziging van bestem-
mingsplannen. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen 
door bijvoorbeeld het indienen van zienswijzen op de plannen. Bij de publi-
catie van de ontwerpbestemmingsplannen zal de gemeente deze procedure 
voor zienswijzen nader toelichten onder meer via https://gemeente.leiden.nl/
inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-leiden/bouwen-aan-de-stad/lam-
menschansdriehoek/. 

Planning zienswijze afzonderlijke projecten 
Omdat de verschillende ontwikkelingen allemaal een andere planning kennen en 
de ontwikkelaars niet te veel van elkaar afhankelijk willen zijn, is er voor gekozen 
separate bestemmingsplannen in procedure te brengen en niet één groot be-
stemmingsplan waarin alle ontwikkelingen zijn meegenomen. Dat betekent voor 
u dat als u zienswijzen wilt indienen op één van de ontwikkelingen u goed moet 

opletten in welk ontwerpbestem-
mingsplan deze ontwikkeling wordt 
behandeld. Daarom wordt in deze 
wijkkrant de ter visielegging expliciet 
vermeld bij nieuwsberichten van de 
projecten HOF36, Omega, Kempe-
neers en Zirro en Schouls. 

Ook zal nadere informatie worden 

verstrekt op de gemeentewebsite: 

gemeente.leiden.nl/inwoners-en-on-
dernemers/werkzaamheden-in-leiden/
bouwen-aan-de-stad/lammenschans-
driehoek/

Heeft u vragen naar aanleiding van 

deze informatie? U kunt hiervoor het 

volgende emailadres gebruiken: lam-
menschansdriehoek@leiden.nl

HOF36 in april ter inzage
Suggesties invulling com-
merciële ruimte zijn welkom

In de zuidwestpunt van de Lammen-
schansdriehoek komt HOF36: een 
duurzaam woningbouwproject, ont-
worpen door het architectenbureau, 
Gensler. Het project bestaat uit vijf ge-
bouwen met in totaal 444 woningen. 
In het midden bevindt zich een groene 
oase, het hof, dat zal functioneren als 
ontmoetingsplaats voor de bewoners. 

Planning
Naar verwachting ligt het bestem-
mingsplan in april 2021 ter inzage en 
start de bouw in het eerste kwartaal 
van 2022. Dit jaar worden de voor-
bereidende werkzaamheden uitge-
voerd zoals het gereed maken van de 
uitvoeringstekingen en de start van de 
productie van de geprefabriceerde ge-
bouwcasco/skelet- en gevelelementen 
van de gebouwen. De bouwtijd voor 
dit complex zal 26 maanden in beslag 
nemen. Dit is zeer snel in vergelijking 
met soortgelijke projecten. 
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De 
Grootste Zand-

bak van Nederland? Of 
een mega beach volleybal-

lveld? HOF36 is voornemens om 
een groot pak wit zand te lossen 
op het terrein waar binnenkort 

gebouwd gaat worden. Zij willen je 
graag helpen om daar tijdelijk een 

mooi plan te realiseren. Heb jij 
een idee voor een tijdelijke in-

vulling voor het terrein van 
HOF36? Laat het ons 

weten! 

Voor vragen over het 
project of meer informatie 
kunt u terecht op 
www.omega-leiden.nl.

Voor meer info, zie: https://
www.kampman-architecten.nl/
lammenschansdriehoek

Duurzaamheid
HOF36 heeft naar eigen zeggen een hoge mate van duurzaamheid, o.a. door 
de circa 1.050 zonnepanelen, een open bron energiesysteem waarbij de verwar-
ming en koeling van het gebouw doormiddel van pompen tot op grote diepte in 
de grond uit warme en koude bronnen circuleert, het toepassen van een warm-
teterugwinsysteem voor de douche en circa 2.800m2 daktuin (het HOF), die o.a. 
zal worden voorzien van een groot deel kruidentuin. Retentiekratten slaan het 
overtollige water op voor drogere perioden, om zo het groen te voorzien van 
water.

Voorzieningen
Naast de woontoren komt een kinderdagverblijf. Suggesties voor de invulling van 
de commerciële ruimtes op de hoek van de Lammenschansweg zijn nog steeds 
welkom. Via de website www.hof36leiden.nl kunt u suggesties indienen of vra-
gen stellen aan de projectontwikkelaar Zinc.

Bestemmingsplan Omega en Kempeneers in juni ter 
inzage
Op de voormalige Leenbakkerlocatie en naastgelegen parkeerplaats worden 
Omega en Kempeneers ontwikkelt aan de Lammenschansweg. Het bestem-
mingsplan van Omega ((Lammenschansweg 132) en het aangrenzende complex 
van Kempeneers (Lammenschansweg 134) zijn gecombineerd tot één bestem-
mingsplan. Het gezamenlijke bestemmingsplan wordt naar verwachting in juni 
2021 gepubliceerd en ligt in juni/juli 2021 inzage. Naar verwachting kan er in 
april 2022 gestart worden met de bouw van Omega.

Het bouwblok waar Omega en Kempeneers worden ontwikkeld kent twee 
ontwikkelaars. Deel 1 is Omega, van projectontwikkelaar GREEN Real Estate, ook 
bekend van de Alpha toren en Kanaalpark 141. Dit komt op de locatie van de 
parkeerplaats langs de Omegaweg. Het worden 114 appartementen waarvan 60 
koop- en 54 huurappartementen variërend van 45 m² tot 100 m². Naast wonin-
gen komt er ook een plek voor commerciële ruimten en een inpandige parkeer-
garage.

Deel 2 is Kempeneers van ontwikkelaar Westelijke Investment op de huidige 
Leenbakkerlocatie. Dit worden 161 appartementen en nader te bepalen com-
merciële voorziening op de begane grond en ondergronds parkeren. De contou-
ren voor het Kempeneers deel zijn gepresenteerd in de plannen voor Omega. 
Het Kempeneers deel is nog niet volledig uitgewerkt en nog niet alle benodigde 
onderzoeken voor een bestemmingswijziging (geluid, watercompensatie, flora-
fauna enzovoorts) zijn gedaan. Daarom wordt dit deel als een zogeheten ‘uit te 
werken bestemming’ meegenomen in de bestemmingswijziging van Omega. 
Hiermee krijgt de locatie wel alvast een woonbestemming, maar voordat er 
woningen gebouwd mogen worden moeten eerst alsnog alle benodigde onder-
zoeken gedaan worden. De onderzoeken moeten uitwijzen dat er geen belem-
meringen zijn voor woningbouw op deze locatie. 

Indienen zienswijze Zirro en Schouls is mogelijk na de 
zomervakantie 2021
De twee bouwblokken Zirro en Schouls komen op de huidige Zirkzee wonen en 
slapen/Renault dealer en de locatie van het aannemersbedrijf Schouls aan de 
Kanaalweg. De ter visielegging voor beide plannen in één ontwerpbestemmings-
plan start naar huidig inzicht na de zomervakantie 2021.
Beide projecten worden ontwikkeld door één ontwikkelaar: Ten Brinke Group. 
Het specifieke woningaantal en commerciële ruimte, is nog onduidelijk. 
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Het nieuwe Bètaplein
Fase 2 met aandacht voor groen en bewegen 
Door: gemeente Leiden

De aanleg van het Bètaplein fase 2 is bijna gereed. Voor de bewoners van de 
Lammenschansdriehoek en omgeving moet dit dé ontmoetingsplek worden. 
Het is de ambitie om hier een levendig plein van te maken dat door de buurt 
gebruikt kan worden als verblijfsplaats. Bètaplein fase 2 wordt voorzien van 
groenvelden met wadi’s, een Calisthenics veld, een watertappunt en twee 
schaaktafels. De laatste twee onderdelen zijn voor de bewoners van de Lammen-
schansdriehoek en omgeving nieuw, maar (binnenkort) al wel zichtbaar in de 
openbare ruimte.

Het meest bekende onderdeel is het Calisthenics veld waar aan de hand van een 
parcours op acht toestellen gesport kan worden. Een ander bekend onderdeel 
zijn de wadi’s die in de groeneilanden zijn gepositioneerd. De afwatering van het 
plein is zo ontworpen dat het regenwater van de verharding wordt afgevoerd 
naar de wadi’s die in de grasvlakken liggen. Een wadi zorgt voor voldoende buf-
ferruimte voor het water bij regenbuien. Vervolgens kan het regenwater rustig in 
de bodem infiltreren. Op deze manier ontstaat een natuurlijk systeem om water 
af te voeren, zodat wateroverlast beperkt wordt en het rioolsysteem ontlast. 
Onlangs is de vaste planten zone in het middendeel van de groeneilanden inge-
plant. Als de beplanting straks goed is aangeslagen vormt dit een ‘slinger’ van 
bloeiende vaste planten en siergrassen. Ook de nieuwe bomen zijn aangeplant. 
Hier is gekozen voor Elzen en Esdoorns, soorten die goed aangepast zijn aan een 
(natte) groeiplaats bij de wadi’s en die bijdragen aan biodiversiteit.

Ook komt er een watertappunt in samenwerking met Dunea en een tweetal 
schaaktafels. Tijdens een bewonersavond was dit laatste een wens van een 
bewoonster. Deze denksport past bij het Bètaplein. Naast de bekendste beteke-
nis van Bèta, de tweede letter van het Griekse alfabet, staat Bèta ook kortgezegd 
voor beweging. Een passende betekenis voor de visie van het Bètaplein. Op het 
plein heeft beweging en sport een plek gekregen, niet alleen in fysieke bewe-
ging, maar nu ook in de vorm van denksport. Met de komst van deze schaakta-
fels wordt spelen en sport nog meer uitgedragen.

Door de maatregelen vanuit het RIVM vanwege Covid 19 is een feestelijke 
opening van het plein op dit moment helaas niet mogelijk. Het voornemen is 
om een (kleine) opening in de lente, als het groen wat groener is, te organiseren 
mits de richtlijnen dit toelaten. Echter kan het zijn dat de schaaktafels dan al op 
het plein gebruikt kunnen worden. Wel vragen we iedereen om zelf de schaak-
stukken mee te nemen.

Wat 
de wijk 

betreft is hier nog 
volop ruimte voor 

verbetering. Het beetje 
groen wat is gepland, 

compenseert bij lange na 
niet de grote hoeveel-
heid aan steen in de 

wijk.

Verplanten van twee bomen met bijzonder 
materieel

In de groeneilanden zijn wadi’s aangelegd 
voor waterinfiltratie en berging

De sporttoestellen zijn in het Calisthenics 
veld geplaatst 

Inrichting van de groene eilanden en laatste fase van het straat-
werk vanuit de lucht
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Hoog, hoger, hoogst
Door: Marion van Dongen

In januari hebben we deelgenomen aan een doemee.leiden.nl-gesprek over de 
hoogbouw. Dit was voor een hoofdstuk in de Omgevingsvisie Leiden 2040. De 
Omgevingsvisie is op 24 maart vrijgegeven. Een belangrijk document voor de ko-
mende jaren waar groen, water en stenen komen. Wij zijn natuurlijk benieuwd 
wat hierin is opgenomen over onze wijk. 
De eerste indruk is dat dit college alleen denkt aan meer woningen door heel 
hoog te bouwen. Zelfs met hoogtes van meer dan 70 meter! En dat geldt ook 
voor onze wijk. Dat er andere manieren zijn om groener, leefbaarder hetzelfde 
aantal woningen te bouwen, wordt niet over gesproken. Hoger bouwen is vooral 
voor projectontwikkelaars financieel interessant. Boven de 15 verdiepingen gaat 
de cententeller lopen. 
Het is zeer aan te raden om de Omgevingsvisie Leiden 2040 goed te bekijken. 
Dien vooral als bewoner van onze wijk een zienswijze in uiterlijk vòòr 15 mei. 
Het is namelijk zo dat als je nu niet van je laat horen, je in een later proces niet 
alsnog bezwaar kunt maken. Het leed is dan als het ware al geschiet. Wil je met 
de wijkvereniging hierover van gedachten wisselen zodat we een sterk onder-
bouwde reactie kunnen schrijven, meld je dan aan voor een digitale bijeenkomst 
op woensdag 28 april om 20.00 via info@wijkverenigingcronestein.nl. 

Doemee.leiden.nl 
Dit participatieplatform is een initiatief van de gemeente Leiden en kan worden 
ingezet voor allerhande inspraakprocessen: ideeën ophalen, stemmen, discus-
siëren, enquêtes, polls, openbare onderzoeken, online mapping of voor onder-
steuning voor adviesraden en bewonersgroepen. Op hun website vind je een 
overzicht van alle projecten waar nu op geparticipeerd kan worden. 

Officiële toezegging 30 km-zone Zoeterwoudseweg
Door: Renée Schmidt

De herinrichting van de Zoeterwoudseweg en de Vrijheidslaan heeft vertraging 
opgelopen. Het ontbreken van een verkeersontwerper en een wisseling binnen 
het projectteam van de gemeente Leiden zijn directe aanleidingen hiertoe. Nu 
het ontwerpteam weer compleet is, verwacht de gemeente spoedig met een 
schetsontwerp te komen. Ondanks de vertraging is er ook goed nieuws. De 
wethouder Ashley North heeft officieel toegezegd dat de Zoeterwoudseweg een 
erftoegangsweg moet worden met een 30 km/u-zone. 

In de meest recente mobiliteitsnota, en nota die hieraan voorafging, werd al op-
genomen dat de Zoeterwoudseweg een erftoegangsweg zou worden, maar toch 
bleek hier enige onzekerheid over te bestaan. Nu is dit dus definitief vastgesteld. 
Een eerste grove schets voor een dergelijke weg is reeds gedeeld met de wijkver-
eniging. Een aantal snelheidsbeperkende maatregelen is hierin opgenomen. Om-
dat het schetsontwerp nog niet compleet is, is gevraagd aan de wijkvereniging 
om deze plannen verder nog niet te delen. Dit om verwarring te voorkomen. 
Binnenkort is het schetsontwerp ook inzichtelijk voor de hele wijk. 
De verwachte planning is nu dat in de eerste helft van 2022 de weg wordt 
gerealiseerd. Na veelvoudig overleg met de gemeente is inmiddels duidelijk dat 
deze planning helaas niet vervroegd kan worden. Sluipverkeer, voorbijrazende 
bussen, veel bouwverkeerd en haastige automobilisten – met als gevolg trillingen 
binnen de huizen - zijn tot die tijd de norm. De wijkvereniging is in overleg met 
de gemeente of er misschien een tijdelijke aanpassing kan worden gedaan om 
(verdere) schade aan de woningen te beperken. 

Nieuwe ontwikkelaar 
voor project Watergeus
Door: Renée Schmidt

De Katwijkse Van Rhijn Bouw, die het 
bouwplan aan de Trekvliet zou ont-
wikkelen onder de naam Watergeus-
kade, heeft aangegeven niet meer als 
projectonwikkelaar verder te gaan. Zij 
dragen het stokje over aan de Haagse 
Fransje Sprunken Development (FSD). 
Dit liet Van Rhijn Bouw na een lange 
impasse van driekwart jaar weten. Op 
donderdag 15 april was een eerste 
digitale bewonersbijeenkomst, waar 
de eerste plannen zijn gepresenteerd. 

De bewonersgroep Watergeuskade 
ontving op 30 maart jl. bericht van 
Van Rhijn Bouw, waarin zij de bewo-
nersgroep op de hoogte stelde van 
het nieuws. Zij trekken zich terug 
vanwege een groeiend verschil van 
inzicht tussen Van Rhijn Bouw en 
(een deel) van de grondeigenaren en 
initiatiefnemers. Maandenlange on-
derhandelingen mochten niet baten. 
De betrokken partijen hebben afge-
sproken hierover verder geen uitspra-
ken te doen. De nieuwe ontwikkelaar 
is dus al gevonden. FSD is in Leiden 
onder andere betrokken bij het project 
Vondel (www.vondel.red) en in Oegst-
geest bij het project Patio (www.patio.
red). Van Rhijn Bouw is wel gevraagd 
om aan te sluiten in het bouwteam. 

Het project gaat verder onder de 
naam Watergeus. De plannen zijn in 
grote lijnen gepresenteerd op www.
watergeus.red en lijken al in een 
vergevorderd stadium. Deze nieuwe 
ontwikkelingen overviel de bewo-
nersgroep nogal. Bij de bepaling van 
de Nota van Uitgangspunten heeft 
de wijk in het participatieproces een 
adviserende rol gekregen. FSD heeft 
echter de aangepaste plannen ge-
maakt zonder inzicht in de verslagen 
van eerdere overleggen met Van Rhijn 
Bouw. Ook is de wijk niet persoonlijk 
benaderd bij de totstandkoming van 
het nieuwe plan. Om die reden is er 
op 1 april jl. weer contact gezocht 
met de gemeente Leiden. De ge-
meente zegt ook niet eerder stukken 
te hebben verstuurd naar FSD. 
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Het graven van de proefsleuf

De komende periode moet blijken hoe de wijk wordt 
betrokken bij de verdere ontwikkeling. Ook moet nog uit-
wijzen of de plannen aansluiten bij de Nota van Uitgangs-
punten en de amendementen. Wil je graag op de hoogte 
blijven van het actuele nieuws rondom de Watergeus? Ga 
dan naar www.watergeuskade.com en meld je aan voor de 
nieuwsbrief.

Oorsprong hutspot aangetroffen in onze 
wijk Cronestein 
Vondst van de Spaanse Schans Lammen tijdens de werk-
zaamheden van de RijnlandRoute
Door: Edwin van Ginkel

De RijnlandRoute krijgt steeds meer vorm. Deze nieuwe 
weg, waar de provincie Zuid-Holland verantwoordelijk voor 
is, vormt een verbinding tussen Katwijk, via de A44, en 
de A4 bij Leiden. Het aanpassen van de N206 Europaweg 
en het Lammenschansplein in Leiden zijn ook onderdeel 
van de RijnlandRoute. Omdat de weg effect heeft op wijk 
Cronestein, geven wij in iedere wijkkrant een korte update. 
En dat is dit keer met wel heel bijzonder nieuws, namelijk 
de vondst van de resten van de Spaanse Schans Lammen. 
Daarmee is de oorsprong van de legendarische hutspot 
aangetroffen in onze wijk. 

In oktober 2020 hebben archeologen deze resten gevon-
den van de Spaanse Schans Lammen. In een meters diepe 
sleuf vond men de dichtgestorte gracht van de Schans met 
bodemvondsten als een deel van een tinnen lepel of vork 
en versierde onderdelen van een drinkglas. Schans Lam-
men is dé plek waar volgens de legende de hutspot werd 
gevonden en het ontzet van Leiden begon in de Tachtig-
jarige Oorlog. De restanten van de schans blijven onder 
de huidige Europaweg en Lammebrug bewaard voor ons 
nageslacht. Bij de herinrichting van de Europaweg, in het 
kader van de RijnlandRoute, zal de provincie erop toezien 
dat er geen schade aan dit bijzondere en voor de stad Lei-
den iconische erfgoed optreedt.

Voordat het zover is, werkt de provincie Zuid-Holland aan 
het ontwerp van dat stuk. Het eerder vastgestelde wegont-
werp van de voldoet namelijk niet meer aan nieuwe weg-
ontwerpsnormen. Eén van de wijzigingen in het ontwerp is 
de hoogte en exacte ligging van de (nieuwe) Trekvlietbrug. 
Die moet worden aangepast om te voorkomen dat het 
naastgelegen stamriool beschadigt tijdens de bouw. Samen 
met de gemeente wordt onderzocht wat de beste totaal-
oplossing is bij de Trekvlietbrug, onderdeel hiervan is de 
(doorvaart)hoogte van de brug. Voor het inpassen van de 
aparte busstrook op de Europaweg wordt een uitvoerings-
ontwerp uitgewerkt. Om het busverkeer veilig te kunnen 
combineren met het in- en uitvoegend verkeer wordt ook 
onderzocht hoe de kruisingen met de Vlietweg en de Vrou-
wenweg het beste ingericht kunnen worden. Daarnaast 
werkt de provincie aan verbeteringen van de indeling van 
wegen, het ontwerp van de bruggen en de ligging van de 
fiets- en voetpaden.

De verbreding van de Europaweg en vervanging van de 
Lammebrug lopen, door strengere wetgeving en hogere 
kosten, bovendien flinke vertraging op. De toevoeging van 
extra rijbanen op de Europaweg en een nieuwe, bredere 
Lammebrug vormen, samen met de herinrichting van het 
Lammenschansplein, de derde en laatste fase van de aan-
leg van de RijnlandRoute. Strengere stikstofmaatregelen 
zorgen voor vertraging bij het uitgeven van de benodigde 
vergunningen. Naast de vertraging zorgden de keuze voor 
een snelfietsroute tussen Leiden en Katwijk en inflatiecor-
rectie ervoor dat de kosten voor de RijnlandRoute inmid-
dels zo’n 50 miljoen euro hoger liggen dan bij aanvang van 
fase één werd gedacht.

De gemeente Leiden heeft daarnaast vergunningen 
verleend voor het verleggen van kabels en leidingen door 
middel van gestuurde boringen. Om werkruimte te maken 
voor het uitvoeren van de tien gestuurde boringen worden 
er drie bomen gekapt en wordt een Hollandse Linde, die 
nu aan de Kanaalweg staat, verplaatst naar het plantsoen 
bij de Kanaalbrug (spoorviaduct). De verwachting is dat de 
boringen vanaf april 2021 plaatsvinden. 

Ontwerpimpressie (afb. Bos | Hofman Architektenkombinatie)
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Kennismaken met onze nieuwe buren van Gemiva
Interview met locatiemanager Kanaalpark Els Annard
Door: Marion van Dongen 

Rond de zomer kunnen we in onze wijk Cronestein weer nieuwe buren verwel-
komen. Tussen de PLUS en de Alphatoren bouwt aannemer Niersman een nieuw 
appartementencomplex voor Gemiva-SVG groep. De Gemiva-SVG-groep is een 
regionale zorginstelling voor mensen met een handicap, chronische ziekte of 
een andere beperking. Zij ondersteunen iedereen die op eigen kracht (nog) niet 
zelfstandig kan meedoen in de samenleving. Ik sprak hierover met Els Annard, de 
locatiemanager, die dit project coördineert. 

‘De toekomstige bewoners verhuizen straks vanuit drie andere locaties naar dit 
pand. Er komen in totaal 29 tweekamerappartementen, een zestal studio’s voor 
mensen met een licht verstandelijke beperking die met begeleiding zelfstandig 
kunnen wonen en 12 driekamerappartementen voor (jonge) ouders met een 
licht verstandelijke beperking, die ondersteuning krijgen bij de opvoeding van 
hun kind(eren)’, legt Els Annard uit. ‘Op de bovenste twee etages komen 23 
bewoners te wonen van de Haardstee, een kleinschalige woonvoorziening in 
Leiden voor mensen met een licht verstandelijke beperking. In totaal zo’n 70 
cliënten die een eigen zelfstandige woonruimte krijgen maar waar ook (voor de 
Gemiva-SVG) op de begane grond een keuken komt en een ontmoetingsruimte.’  

Els is op zoek naar mooie co-creaties en samenwerkingen in de wijk met zowel 
buurtbewoners als de organisaties en bedrijven die hier gevestigd zijn. ‘Ik vind 
het belangrijk dat er vanuit het Kanaalpark contact is met de (directe) buren 
rondom het Bètaplein. Denk aan projecten met leerlingen van het mbo-Rijnland 
en vmbo Da Vinci.’ Ook komt zij graag in contact met bewoners die vrijwilli-
gerswerk willen verrichten. Bovendien wil zij graag een goed contact opbouwen 
met de PLUS. Het lijkt Els zinvol en leuk dat er straks allerlei verbindingen over 
en weer in de wijk gemaakt kunnen worden, zodat de wijk bekend raakt met de 
bewoners van het Kanaalpark en dat er mogelijkheden zijn om initiatieven van 
welke aard dan ook te laten ontstaan.

onderne-
mers en 

Wijk
bewoners 

aan het 
woord

Meehelpen met het groen in en 
rondom het gebouw?
Er komt veel groen in (en straks om) 
het pand, omdat de nabije omgeving 
behoorlijk “stenig” is. Zij is druk bezig 
om hiervoor sponsors te vinden en/of 
bedrijven en vrijwilligers die hierbij een 
handje willen helpen. Ben je geïnte-
resseerd en wil je meer weten over dit 
project dan kan je je aanmelden voor 
hun nieuwsbrief. 
Wil je na de realisatie van het pand 
uitgenodigd worden voor een rondlei-
ding (binnen de coronabeperkingen), 
meld je dan aan bij wijkvereniging 
Cronestein via info@wijkvereniging-
cronestein.nl . Wil je digitaal alvast 
een kijkje nemen, bekijk dan het film-
pje van de plannen via het YouTube-
kanaal van het Kanaalpark. 

Ontwerpimpressie (afb. Bos | Hofman Architektenkombinatie)
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Activiteiten en sporten in 
en om de wijk

Stichting Technolab Leiden 
Bètaplein 28 
071-5191324 
info@technolableiden.nl
www.technolableiden.nl 

Sportcity Leiden Vlietlijn
Zoeterwoudseweg 7H
071 5320350
leidenvlietlijn@sportcity.nl

Fit for Free – Sportschool
Lammenschansweg 130G
085 301 2400

Boks! Premium Boxing Club - Boks-
school 
Fruitweg 30
06 14587077

LuckyGym – Sport- en boksschool 
Rooseveltstraat 43p
06 30601317

Hockey - LHC Roomburg
Sportpark Roomburg
071 513 22 25

Korfbal - LKV Sporting Trigon
Zoeterwoudsesingel 50 
071 514 27 88

Korfbal – KZ Danaïden
Montgomerystraat 50
071 576 5733

Tennis - TC Roomburg
Tennispark Roomburg
071 -  531 67 50

Turnen/Gymnastiek - Gymsport 
Leiden
email: info@gymsportleiden.nl
website: www.gymsportleiden.nl

‘Voldaan gevoel na het wandelen’
Sluit je net als Francien ook aan bij de wandelgroep in onze wijk
Door: Buurtzorg Nederland, team Leiden

In wijk Cronestein is sinds de afgelopen zomer een wandelgroep actief. Buurt-
bewoners verzamelen om de week op maandagmiddag bij de Kringloop aan 
het Lammenschansplein om vervolgens aan de wandel te gaan in Polderpark 
Cronesteyn aan de overkant. Al dertien jaar woont Francien (61 jaar jong) met 
veel plezier in het oude deel van wijk Cronestein, in de Fruitbuurt. Zij had een 
paar jaar geleden haar plek gevonden in de Schanstuin, die tijdelijk dienstdeed 
als buurttuin op het braakliggend stuk bouwgrond aan de Lammenschansweg. 
“Ik heb daar, tussen de moestuintjes veel nieuwe mensen uit de buurt leren ken-
nen. Het was altijd een leuke sfeer, je helpt elkaar, je bent gewoon samen bezig. 
En toen de tuin werd opgeheven zaten we te bespreken wat voor dingetjes we 
met elkaar zouden kunnen gaan doen. Om lekker bezig te zijn en ja, zo kwam er 
iemand op het idee van een wandelgroep. Dus zo ben ik erbij gekomen.” 

Hoe vaak gaat de wandelgroep op pad?
Elke veertien dagen vertrekken de buurtbewoners om 14:00 uur vanaf de kring-
loopwinkel aan het Lammenschansplein voor een wandeling richting Polderpark 
Cronesteyn. Deze vaste afspraak blijkt vooral een stimulans om het huis uit 
komen. “Doordat we met elkaar lopen,” aldus Francien, “heb je die stok achter 
de deur. Want in m’n eentje doe ik dat niet zo snel. Je hebt zo leuk contact 
met elkaar, je praat wat en wil je niet praten dan is het ook gewoon goed. Dat 
wandelen geeft zo’n lekker gevoel. En je hoeft niet altijd een lange wandeling te 
doen, het is net wat je zelf aan kan.” 

Kun je ook meedoen als je niet zo goed ter been bent?
“Ja hoor, geen enkel probleem. Zelf neem ik bijvoorbeeld mijn krukken mee als 
ik voor een lange wandeling ga maar er zijn ook mensen die met een rollator 
lopen. Dat kan gewoon allemaal. Je loopt met elkaar en dan loopt het ook ge-
makkelijker op de één of andere manier. En als je het zat bent dan loop je weer 
terug. Dan ben er toch even uit geweest en je hebt even contact gehad met 
anderen.”

Lopen jullie altijd in Polderpark Cronesteyn?
“Ja, en dat vind ik hartstikke mooi want met die jaargetijden ziet het er elke keer 
weer anders uit en je ziet ook steeds weer wat anders. Een tijdje geleden zagen 
we bijvoorbeeld opeens een paar haasjes rondspringen. En een andere keer 
loopt er weer een kudde schapen. En wat ik ook leuk vind, is dat de mensen die 
je daar tegenkomt elkaar allemaal gedag zeggen. Nee, ik kan er geen genoeg 
van krijgen.”

Hoe doen jullie het met de coronamaatregelen?
“Op dit moment lopen we twee aan twee met een flinke 
afstand ertussen want we mogen natuurlijk geen groep 
vormen. Maar als de corona weer voorbij is kunnen we 
na afloop in de kringloop terecht om met elkaar koffie 
te drinken. Want na afloop heb ik altijd het gevoel dat ik 
goed bezig ben geweest. Je bent toch weer in beweging 
geweest en het geeft mij gewoon een lekker en vooral 
een voldaan gevoel. Het enige wat het je kost is een 
beetje energie maar je krijgt er ook weer energie voor 
terug. Dus ik zou zeggen tegen de mensen uit de buurt: 
kom erbij, iedereen is welkom en alles is vrij. Doe lekker 
wat voor jou goed voelt.”
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Nuttige adressen en 
telefoonnummers

Spoedeisende hulp
Bel naar het algemene alarmnummer: 112.

Politiebureau Leiden-Zuid
Vijf Meilaan 135B, 2321 RK Leiden
Tel. 0900-8844 (24 uur p/dg, 7 dagen p/wk 
bereikbaar)

Meld Misdaad Anoniem
Tel. 0800-7000

Wijkverenigingcronestein.nl 
De site van de wijkvereniging met regelmatig 
updates over de wijk, de agenda, de wijkkrant 
en de oude nummers en de jaarverslagen. 

Redactie wijkkrant Cronestein
Adres: Tomatenstraat 2, 2321 HG Leiden, tel. 
06-12638084
E-mail: info@wijkverenigingcronestein.nl
KVK: 28079936
Bankrekening: NL28INGB0000113491

Sociaal Wijkteam
gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/
zorg-en-ondersteuning/sociaal-wijkteam
Sociaal Wijkteam Roodenburg, Roodenburger-
straat 1a (1e etage), ook voor wijk Cronestein. 
Openingstijden: ma-di 9.00-11.00 uur / do 
13.00-15.00 uur. Voor een afspraak: kom langs 
tijdens openingstijden of bel naar 14071. 

Melding doen bij de Gemeente Leiden
Meld aandachtspunten over de woonomgeving 
(o.a. zwerfvuil, overlast, storingen): per telefoon 
14 071 (8.30-17.00 uur) of via www.leiden.nl/
snel-naar/een-melding-doorgeven

Wijkagent 
Jan-Willem Alderden te bereiken op  0900 – 
8844.

Klachten gemeente Leiden
Bent u het niet eens met een besluit van de ge-
meente? U kunt bezwaar maken via de website: 
www.leiden.nl/bezwaar

Gemeentelijke brieven gericht aan 
onze wijk
Vind alle brieven terug op de gemeentelijke 
website https://gemeente.leiden.nl/bestuur/
publicaties/bewonersbrieven/  en zoek op 
straatnaam

WhatsAppen met de gemeente Leiden
De gemeente Leiden is via WhatsApp te 
bereiken voor korte en duidelijke vragen. Meer 
complexe vragen die niet kort en bondig te 
beantwoorden zijn, worden telefonisch of 
via de website afgehandeld. Het WhatsApp-
telefoonnummer van de gemeente Leiden is 
06-14459375 (op werkdagen tussen 08.30-
17.00 uur)

Cronestein.nextdoor.nl
Dit platform is er voor buurtbewoners (gratis). 
Plaats oproepen, vragen, mededelingen over de 
wijk en maak (digitaal) contact met je buren. 

Afvalwijzer-app 
Download de app met het ophaalschema van 
huisafval op uw telefoon. U krijgt dan een 
melding wanneer de vervangende ophaaldagen 
zijn, of wanneer er iets anders aan de hand is. 
De app is te downloaden in de App store en de 
Google Play Store.

Milieustraat
J.C. de Rijpstraat 11, 2315 WE Leiden. Ope-
ningstijden: ma-zat 08.00 - 16.00 uur

Grofvuil: afspraak inplannen
Via: https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-
ondernemers/afval/grofvuil-wegbrengen-of-
laten-ophalen/ of bel naar 14 071. 

Huisartsenposten Rijnland
Voor spoed in de avond/nacht en in het week-
end 088 – 427 47 00 
(Let op: levensbedreigende situatie? Bel altijd 
112)

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp
Houtlaan 55
2340 CC, Leiderdorp
071 - 5178178
alrijne.nl

Info
LUMC
Rijnsburgerweg 10
2333 AA, Leiden
071 - 526 9111
lumc.nl

Rijnlands Revalidatie Centrum
Wassenaarsweg 501
2333 AL Leiden
071-5195195
rrc.nl

Apotheek De Nachtwacht
Albinusdreef 2
2333 ZA, Leiden

Zuider Apotheek
Lammeschansweg 15-b
2313 DH, Leiden

Mist u nog adressen en/of telefoonnummers die 
voor de wijk relevant zijn? Meldt het ons! 

Heeft u nog tips, suggesties, adviezen, ideeën? 
Laat het ons weten via 
info@wijkverenigingcronestein.nl

I A B O E K A R E S T E F Z B K L A P B

M S S J I N M A B X E G A A R P V U R S

A J T U S T A V E B I E R F G Z B A S N

D E R A F R U W L A D R R D J E T O N M

R S E T N R C H G G R O M E N I D E P R

E V V I A B C K R V I U E A S R T I J G

T B E A S I U S A G A A K L S E R O T S

S C I D E R A L D W E L A C H I S N A U

M F K D G I D W O O J V S L O N D E N R

A S A F R K A H A H A M A T H E N E I L

N J I L R E B P B O E S W S T E N R M E

K M A R S E C B F O K S N I M M V H B S

D O P N E R E W I N E S U M P A Y E U S

Z E P S T R U N I W E D S I P D B L O U

S P A E N L O I S W T M A N E R A S K R

A P S R H S T E N L B A S P R I U I S B

W A N E S A S F R E B K D O E D S N O V

D R T A D I G C R I J U V E N S A K M T

T O S L O F T E G E V O D R E S T I T A

S J I R A P M I N F A L I S S A B O N S

Amsterdam Dublin Madrid

Athene Helsinki Minsk

Belgrado Istanbul Moskou

Berlijn Kiev Oslo

Bern Kopenhagen Parijs

Boedapest Lissabon Praag

Boekarest Londen Rome

BraMslava

Brussel

Woordzoeker
kun	  je	  de	  Europese	  hoofsteden	  vinden?

Als	  je	  een	  hoofstad	  hebt	  gevonden,	  streep	  die	  dan	  door

Woordzoeker. 
Kun je de Europese hoofdsteden vinden?


