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Wijkvereniging Cronestein 
De wijkvereniging behartigt belangen van de bewoners en ondernemers in de 
wijk Cronestein (driehoek Kanaalweg, het treinspoor en de Vliet). De wijkvereni-
ging 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 Janny Hedeman (algemeen be-
stuurslid). 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 aan 
de Lammenschansweg. Heeft u geen wijkkrant ontvangen bij u thuis, stuur dan 
een mailtje naar info@wijkverenigingcronestein.nl 

Adverteren in de wijkkrant 
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 (6 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 interviewen? 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
Marion van Dongen en Renée Schmidt

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

Het nieuwe jaar is stormachtig begonnen en zelfs nu in maart razen stevige ruk-
winden door onze wijk Cronestein. De reacties op onze vorige wijkkrant waren 
positief en complimenteus: ‘een echt bewaarnummer’, ‘ik wist niet dat er zoveel 
in de wijk gaande was’. Dat is mede dankzij al die vrijwilligers die betrokken zijn 
in onze wijk en bij hebben gedragen aan de wijkkrant. Natuurlijk kunnen er nog 
altijd meer vrijwilligers kleine of grote klussen doen. Langzaam komen er wat 
extra meldingen maar het kan nog beter. 

Stormachtig zijn ook de activiteiten langs de Lammenschansweg waar enorme 
bulldozers aan het slopen zijn. U leest daar meer over in de wijkkrant.

Helaas is het ons niet gelukt om de gemeente zo ver te krijgen een samenhan-
gende gebiedsvisie voor de wijk te realiseren. De gemeente heeft aangegeven 
dat onze wijk geen prioriteit heeft. Onze pijlen zijn dan ook dit jaar gericht om 
te werken aan een groene, veilige en gezellige wijk, waarbij wij zicht houden 
op alle losse projecten. In 2020 komt er veel op ons af: nieuwe verkeersontwik-
kelingen en de start van diverse bouwprojecten. Ook hierover leest u meer in de 
wijkkrant. 

In de nieuwe bouwblokken in de Lammenschansdriehoek wonen veel mensen 
van diverse nationaliteiten. Ook voor hen een warm welkom in de wijk Cronest-
ein.

beste 
Wijk

bewoner 
Namens het bestuur,  
Marion van Dongen, 

Voorzitter Wijkvereniging Cronestein

Dear new Cronestein neighbours, 

The apartments located on the Omegakade, 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 happening in our district. New apartments are being build, the municipal 
has enforced new parking rules and there will be a temporary playing field at 
the entrance of the Lammenschanspark. If you have any questions about these 
developments, please feel free to reach out to the Neighbourhood Association 
Cronestein and we will be happy to answer any questions you might have. 

ABOUT THE NEIGHBOURHOOD ASSOCIATION CRONESTEIN
The neighbourhood association Cronestein looks after the interest of the resi-

dents and entrepreneurs of the Crone-
stein district. The neighbourhood 
association meets on a regular basis 
with the municipal Leiden concerning 
the quality of the public area and to 
deal with bottlenecks that have to be 
solved within the area. Furthermore, 
we organize an official annual assem-
bly for the all the residents in which a 
variety of public topics are discussed. 
We set up local community fairs, ma-
nage a communal garden and publish 
a newspaper concerning topics about 
the district, the municipal and as-
sociated 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@wijkvereniging-
cronestein.nl. Furthermore, we are 
also looking for volunteers, so if you 
would like to be part of our voluntee-
ring team let us know. More infor-
mation about the neighbourhood as-
sociation can be found on the website 
www.wijkverenigingcronestein.nl

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



Veegactie op zaterdag 
16 mei 2020 
Ergert u zich weleens aan rommelige 
stoepen in uw straat? Vindt u zwerf-
afval in de wijk ook een probleem? In 
het kader van het thema ‘verfraaiing 
van de wijk’ organiseert de wijkvereni-
ging, naar aanleiding van een idee van 
een bewoner Fred Azier, een schoon-
maak- of veegactie op zaterdag 16 
mei van 11.00-13.00 uur (met koffie/
thee). De bedoeling is dat we met 
zoveel mogelijk mensen een zo groot 
mogelijk deel van de wijk ontdoen van 
zwerfafval en zoveel mogelijk stoepen 
aanvegen. Hierbij kunnen we gebruik 
maken van werkmaterialen, zoals 
bezems, prikstokken en afvalcontai-
ners, van afdeling reiniging van de 
gemeente Leiden. 

Heeft u belangstelling om mee te 
doen? Meldt u zich dan aan via 
info@wijkverenigingcronestein.nl 
of d.m.v. een briefje door de bus bij 
Tomatenstraat 2 met naam en con-
tactgegevens. We hebben al wat 
aanmeldingen binnen, maar vele 
handen maken licht werk. Wilt u niet 
meevegen, maar bent u wel een or-
ganisatietalent? Dan kunt u ons goed 
helpen bij de voorbereidingen. Meldt 
u zich dan ook aan via hetzelfde mail-
adres. Meer informatie verspreiden wij 
vervolgens via de digitale nieuwsbrief, 

dus meldt u zich ook hiervoor aan. 

Activiteitensubsidie
Wilt u een activiteit organiseren om uw buurtgenoten beter te leren kennen? 
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 € 50,00. Stuur ons een mail en we 
nemen contact op over de mogelijkheden.

meer info 
over de 
Wijk

vereniging

Vrijwilligers gezocht!
Websitebouwer en/of vormgever
Ben jij creatief met computers? Kun jij de website van de wijkvereniging in 
een nieuw jasje steken? Of ben je grafisch vormgever en weet je wel raad met 
huisstijlen en designs? Stuur bij interesse een e-mail en dan kijken we naar de 
mogelijkheden. 

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 penningmeester. Met maar ca. 6 overleggen 
per jaar, en wat thuiswerk hier en daar ben je max. 1 á 2 uurtjes per week bezig 
voor de wijk. Wat krijg je daarvoor terug? Meer contact in de wijk, kennis van de 
sociale kaart, bestuurlijke ervaring, goede contacten bij de gemeente 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. Wil je 
graag deelnemen aan het bestuur, maar wil je geen penningmeester zijn? Dat 
kan ook – neem contact op voor de mogelijkheden. 

Meedenkers en/of bewoners uit de Lammenschansdrie-
hoek
Is een intreden in het bestuur niets voor jou, maar wil je wel graag meedenken 
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 spar-
ren. Bovendien zijn wij op zoek naar een aanvulling op ons bestuur of meeden-
kers uit het nieuwe gedeelte van onze wijk. Wij nodigen graag bewoners van het 
Omegaplein, de Alphatoren of Kanaalpark uit voor een kopje koffie. Mail naar 
de wijkvereniging via info@wijkverenigingcronestein.nl.

Nieuwsbrief
Op regelmatige basis nieuws over 
de wijk ontvangen? Meld u aan 
voor de nieuwsbrief door een 

mail te sturen naar 
info@wijkverenigingcronestein.nl 
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De Schanstuin kan nog één seizoen tuinieren!
Door: Wik de Jong namens de Tuinierders

De Schanstuin, gelegen in de Cronestein buurt (Lammenschansweg) kan nog 
een seizoen langer tuinieren tot 1 oktober 2020. Wat gebeurt er daarna? De 
buurt wil graag opnieuw een mogelijkheid om te tuinieren. Of we die mogelijk-
heid krijgen of dat de Lammenschansdriehoek de meest stenige wijk van Leiden 
wordt ligt in handen van de politiek. 

Om te beginnen zullen we komend seizoen tuinieren en medio september star-
ten met afbouwen. Inmiddels is er gesondeerd op de tuin. Dat betekent dat de 
bodemlagen zijn onderzocht ten behoeve van de aankomende bouw op het ter-
rein. Hoewel hiervoor groot materieel wordt ingezet, (een auto op rupsbanden 
die met een dunne pijp de bodemlagen digitaal onderzoekt), zijn de tuinbedden 
met rust gelaten.

Chinese zonnekas en Pretaarde 
Door: Roel Lochmans

De tunnelkas van de Schanstuin is gebouwd als Chinese zonnekas. Gebouwd 
met een kringloopframe bestaande uit gebruikte steigerbuizen en forse tyleen-
slangen. Het is inmiddels niet meer moeders mooiste. Tuinder Roel bedenkt zelf 
steeds dat het een experiment is, en het niet perfect hoeft te zijn. De storm heeft 
aardig vat op de kas gekregen, maar met wat kunstgrepen voor en tijdens de 
stormen hebben tot nu toe een opstijging voorkomen. Het idee van de Chinese 
zonnekas is te enthousiast gebleken. Er moeten een aantal kubieke meters 
steenachtige thermische massa (hennepbeton) worden gestort voor een hele be-
perkte tijd. Dat is zonde omdat de Schanstuin niet meer lang bestaat, want het 
zou gewoon 20 jaar moeten meegaan. Het weghalen van deze massa wordt ook 
al niet eenvoudig. De kalkhennep heeft nu een bestemming gekregen in Roel’s 
urban farming project in de Oostvlietpolder.

verfraaing
van de 
Wijk

Succesvoller was de verwerking van 
gepasteuriseerd voedselafval uit 
het LUMC. Fermentering van deze 
massa (totaal wel 6 kubieke meter) 
en verwerking in de toplaag rond de 
kas hebben een fantastische ecologie 
gecreëerd vol microleven, insecten en 
wormen etc. In de kas heeft Roel met 
een zwart zeil de bodemtemperatuur 
onder het zeil flink opgevoerd om het 
bodemleven te “boosten”. Dit heeft 
in de kas een rulle, vochtige humus-
laag van wel 20 cm opgeleverd! Steek 
je handen in deze “pretaarde” en je 
gaat vanzelf glimlachen. 
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Lammenschansweg
Door: Paul Groenendaal
 

de tortels in mijn

kleine tuin zitten vredig

in kale sering

de dappere mees

lapt de winter aan zijn laars

zingt zijn wijfje toe

parmantig loopt vink

in het achtertuintje waar

ons doel over waakt

Buurtbank
Op de Burendag op 28 september 
werd de Buurtbank officieel ingewijd 
in de Schanstuin (Lammenschans-
driehoek). Helaas kan de buurtbank 
daar niet blijven. Onder meer hier in 
de wijkkrant is een oproep geplaatst 
voor het bedenken van een nieuwe 
locatie in de wijk. We hebben een 
overweldigende aantal inzendingen 
ontvangen en de redactie heeft een 
selectie gemaakt. Potentiele plekken 
zijn onder meer het kleine grasveldje 
bij de spoorovergang op de Vrijheids-
laan, hoek Tomatenstraat èn een plek 
rondom het Lammenschansplein. De 
beoordeling ligt nu bij de gemeente. 
Heb je nog andere suggesties? Laat 
het ons weten via info@wijkvereni-
gingcronestein.nl. 

Stichting Groen Cronesteyn gaat van start
Door: Corinna Vermeulen

In maart wordt Stichting Groen Cronesteyn opgericht. De stichting wordt een 
platform voor mensen die de natuur en het landschap van Polderpark Crone-
steyn willen verbeteren en beschermen. Het park heeft een mooi oud cultuur-
landschap en bijzondere natuur, maar die staat wel onder druk. Stichting Groen 
Cronesteyn gaat zich sterk maken voor het behoud van de grutto in het park, 
voor de bijzondere planten in de moerastuin, voor schoon water en bovenal voor 
een mooi, open park waar mensen graag van de natuur komen genieten. 

SGC wordt een gesprekspartner voor de gemeente en andere partijen en gaat 
ook activiteiten ondernemen om mensen bij het park te betrekken. SGC is de 
opvolger van Vereniging Vrienden van Polderpark Cronesteyn, die niet meer 
actief is. De VVPC houdt dit voorjaar dan ook een opheffingsvergadering. Leden 
van de VVPC die hierbij willen zijn, kunnen contact opnemen met Johan Hogen-
doorn, vvpc@ziggo.nl. Informatie over Stichting Groen Cronesteyn komt voorlo-
pig op www.polderparkcronesteyn.nl. Daarna wordt een nieuwe website gestart. 
Mensen die een bijdrage willen leveren als vrijwilliger of donateur kunnen zich 
aanmelden via info@polderparkcronesteyn.nl.

Lepelaar in het Reigersbos door Kristel Schaap
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Volleyballen of jeux de boulen op het terrein van het 
Motorhuis? 
De sloop van het voormalig Motorhuis aan de Lammenschansweg is nagenoeg 
voltooid. Firma VSM Sloopwerken B.V. was door de gemeente Leiden geselec-
teerd om de duurzame totaalsloop uit te voeren. Het streven is om zoveel moge-
lijk materialen te recyclen en hergebruiken. Na deze sloopperiode is het noodza-
kelijk om de bestaande grond een aantal maanden voor te belasten. Dat houdt 
in dat er zand op het terrein worden gestort, waardoor de onderliggende grond 
steviger wordt aangedrukt. Als direct gestart zou worden met de aanleg van het 
nieuwe plein, dan is de kans groot dat er verzakkingen optreden onder de tegels 
en plantenbakken. Nu vindt de aanleg van het nieuwe plein pas dit najaar plaats 
en in de tussentijd biedt dit kansen voor een heus speelveld! 
De periode van voorbelasting vindt plaats in het voorjaar en in de zomerperiode. 
De gemeente Leiden vindt het leuk om een extra functie aan dit tijdelijke veldje 
toe te voegen; bv. een sport- of spelaangelegenheid die op een zandgrond beoe-
fend kan worden. Er staan gesprekken gepland met diverse partijen om dit idee 
verder te bespreken. Mocht iemand willen meedenken en/of iets willen organise-
ren dan horen we dit graag. Neem in dat geval contact op met Inge Niemeijer via 
evenementen@leiden.nl.

Ananas
Door: Marion van Dongen i.s.m. 
de gemeente Leiden

Het nieuwbouwproject De Ananas, met een totaal bruto vloeroppervlak van ca. 
10.000 m2, komt steeds dichterbij. De grond langs de Lammenschansweg en het 
spoor is eigendom van De Raad Bouw. In het najaar 2019 zijn de bedrijven langs 
de Lammenschansweg verhuisd naar diverse locaties in en om Leiden. Zo is de 
kringloopwinkel verplaatst naar de Haarlemmerstraat en de kerk naar Voorscho-
ten. En in de afgelopen maanden zijn de oude veilinghallen gesloopt. De Raad 
Bouw wil in maart starten met heien. 
De sloop heeft, net zoals aan de overkant bij het Motorhuis, op duurzame wijze 
plaatsgevonden door allerlei materialen bij de sloop te scheiden. Al snel groeide 
bergen ijzer, steen en andere materialen op het terrein. De oude hallen waren 
vrij snel tegen de vlakte. De volgende fase van het heien en funderen duurt 
ongeveer 3 maanden. Heien gebeurt volgens de DPA Plus Heimethodiek. Dit is 
een grondverdringend-systeem waarbij geen trillingen ontstaan. Een nulmeting 
is dan ook volgens de gemeente Leiden niet nodig omdat het geen trillingen 
veroorzaakt en er dus ook geen schade aan de woningen zal ontstaan. Mocht u 
hierover vragen hebben of denkt u dat uw woningen toch schade zou kunnen 
krijgen, dan kunt u contact opnemen met De Raad Bouw via info@deraad.nl. 
Het project De Ananas is een zogenoemd ‘derden initiatief’. Dit betekent dat de 
gemeente alleen toetsende taken kan uitvoeren, bijvoorbeeld controleren of alles 
goed verloopt en of de bouw gaat zoals vooraf besproken.   

Opheffen van (bezoekers)parkeervergunningen in de 
Lammenschansdriehoek 
Door: Marjolein Miedema, gemeente Leiden

Alle inwoners in de Lammenschansdriehoek, het gebied tussen de Lammen-
schansweg, het spoor richting Utrecht, de Kanaalweg en de Plantijnstraat (met 
uitzondering van de serviceflat aan de Plantijnstraat), hebben vanaf 1 april 2020 
geen recht meer op een bewoners- en bezoekersparkeervergunning. Alle inwo-
ners die een parkeervergunning hebben, zijn in december hierover geïnformeerd. 

projecten 
die 

spelen in 
de Wijk
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Dit beleid geldt ook voor de toekomstige bewoners van De Ananas. Deze maat-
regel is nodig om auto’s van de straat en in de parkeergarages te krijgen. Het 
beleid in de Lammenschansdriehoek is erop gericht om op straat meer ruimte vrij 
te houden voor groen en water, en dus minder voor auto’s. De nieuwe ontwikke-
lingen hebben daarom allemaal een parkeergarage die voldoende groot is voor 
bewoners en in veel gevallen ook voor bezoekers. 
 
De verdeling is als volgt:
• Bewoners en bezoekers van de Alphatoren en de werknemers van Da Vinci en 
mboRijnland behoren te parkeren in de Lammenschansgarage onder het Bèta-
plein. 
• Bewoners en bezoekers van blok B Leidse Schans aan het Omegaplantsoen 
kunnen straks terecht in Blok A dat momenteel gebouwd wordt. Tot die tijd kan 
men terecht in de Lammenschansgarage onder het Bètaplein. 
• Bewoners en bezoekers van Blok C, D, E, en F van de Leidse Schans kunnen te-
recht in de parkeergelegenheid achter hun appartementencomplexen. Bezoekers 
van blok C en D kunnen ook gebruikmaken van de parkeergelegenheid achter 
blok E en F. 
• Bewoners van Kanaalpark 143 en 159 behoren te parkeren in de garage onder 
Kanaalpark 143, voor bezoekers is plek in de ronding voor het gebouw.
• Appartementencomplex Kanaalweg 135 – 156 heeft voldoende parkeergele-
genheid voor bewoners en bezoekers op eigen terrein. 
• Kanaalpark 140 (Frame offices), 144 (DaVinci) en 157 (De Plek) hebben eigen 
parkeergelegenheid voor bezoekers. 
• Voor bezoekers van de bedrijven langs de Lammenschansweg blijft de parkeer-
situatie ongewijzigd.
De gemeente heeft de exploitanten van de parkeergarages en de huisbazen 
gevraagd rekening te houden met een toenemende vraag naar parkeerabon-
nementen. Wij hebben hen ook gevraagd om de eerste auto van bewoners voor-
rang te geven tegenover de tweede of derde auto van andere bewoners. Mocht 
u problemen ondervinden met het verkrijgen van een abonnement in de voor u 
bedoelde garage, dan horen wij dat graag bel 14 071 of via https://gemeente.
leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/melding-doen-klachten-en-overlast/ 
 
De gemeente kan helaas niks doen aan het feit dat de parkeerabonnementen 
voor een garage in de meeste gevallen een stuk duurder zijn dan de parkeer-
vergunningen voor op straat. Daar kan ongeveer een factor 12 verschil tussen 
zitten. Een gebouwde voorziening is eenmaal een stuk duurder dan een plek op 
straat. De gemeente heeft al enkele bezwaren binnengekregen tegen dit besluit. 
Wij adviseren u niet de afhandeling van deze bezwaren af te wachten, maar 
tijdig een abonnement aan te vragen voor uw parkeergarage. 

Een kritische noot van de wijkvereniging: de gemeente loopt hiermee vooruit 
op de nieuwe parkeernota die tot 12 maart voor inspraak heeft gelegen. We 
verwachten dat door deze maatregelen er veel bewoners toch op straat gaan 
parkeren, omdat er onvoldoende parkeerplaatsen zijn gerelateerd aan het aantal 
nieuwe woningen. Dit is nu al regelmatig een probleem in de wijk. Onze ziens-
wijze is terug te vinden op onze site.

Verbeteren fietsroute Zoeterwoudseweg – Vrijheids-
laan
Door: Danila Ploeger, projectmanager gemeente Leiden
 
De gemeente Leiden wil de fietsroute over de Zoeterwoudseweg en het kruis-
punt met de Vrijheidslaan verbeteren. Leiden is de derde fietsstad van Nederland, 
twee van de drie Leidenaren fietst dagelijks. De gemeente wil fietsen zo aan-

trekkelijk mogelijk maken. Er komen 
meer plekken om de fiets te stallen 
en we werken aan veilige fietspaden 
en goede fietsroutes. Dit zorgt voor 
schonere lucht in de stad en voor een 
betere bereikbaarheid.
 
Wat gaat er gebeuren? 
De Zoeterwoudseweg en de Vrijheids-
laan zijn onderdeel van de door-
gaande regionale fietsroute tussen het 
centrum van Leiden en Zoetermeer. 
Voor de veiligheid en het comfort van 
de fietser wordt deze route opnieuw 
ingericht. 
Deze plannen zijn gebaseerd op de 
‘Nota Herijking Fietsroutes’ die de 
gemeenteraad heeft vastgesteld. De 
gemeente combineert werkzaam-
heden om overlast te beperken, om 
die reden worden gelijktijdig met 
het aanpassen van de fietsroute de 
bushaltes voor iedereen toegankelijk 
gemaakt. Ook wordt gewerkt aan de 
wegfundering en worden trottoirte-
gels vervangen. Dit alles in afstem-
ming met het naastgelegen project 
Watergeuskade.
 
Eerste stap is gezet 
Op dinsdag 26 november 2019 heeft 
de gemeente samen met direct om-
wonenden de huidige situatie beke-
ken. Bewoners konden hun ideeën, 
suggesties, vragen en ervaringen 
delen.
Denk mee
De gemeente hoort graag hoe u 
denkt over de plannen voor de Zoeter-
woudseweg en de Vrijheidslaan. Bin-
nenkort ontvangt u een uitnodiging 
om het schetsontwerp te bekijken. 
Wij horen graag of uw aanvullingen 
heeft op dit ontwerp. Tijdens deze 
avond kunt u ook eventuele vragen 
stellen. 
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Voortgang RijnlandRoute
Door: Edwin van Ginkel

Tunnelboormachine Gaia is in augustus 2019 gestart met het boren van de eer-
ste tunnelbuis. Een reis van 2,25 kilometer die is begonnen op de bouwlocatie 
naast het recreatiegebied Vlietland bij de A4, en met als eindpunt de verdiepte 
ligging van de N434 bij de Stevenshof. Een reis onder de Vliet door, langs de mo-
numentale Zilverfabriek en het landgoed Berbice, onder de sportvelden, volkstui-
nen, de spoorlijn en hoogspanningsmasten. 

Op 27 januari j.l. zag tunnelboormachine Gaia na 6 maanden boren het daglicht 
weer. Na 2.250 meter te hebben geboord is ze gearriveerd in de ontvangst-
schacht. Binnenkort start de opbouw voor de bouw van de tweede tunnelbuis. 
Hierna start ook de afbouw van de eerste tunnelbuis. Hierbij gaat het om bij-
voorbeeld het aanbrengen van kabelkokers, grond en asfalt. In de zomer wordt 
gestart met het bouwen van de dwarsverbindingen tussen de twee tunnelbuizen 
in. De Fly-overs bij de A4 worden ook al zichtbaar. De eerste fly-over voor het 
nieuwe knooppunt Hofvliet is ontkist. Vanaf oktober dit jaar rijdt het verkeer op 
de A4 hier onderdoor en worden de andere delen van de fly-overs gebouwd. Het 
hele RijnlandRoute project wordt in 3 delen gerealiseerd: 

1. het boortracé (N434), de A4 (tot aan N14) en A44, de knooppunten Hofvliet 
en Ommedijk en de aansluiting Leiden-West.
2. Ir. G. Tjalmaweg in Katwijk
3. Europaweg en het Lammenschansplein in Leiden
Voor onze wijk is het laatste deel belangrijk. De N206 Europaweg en het Lam-
menschansplein vormen de belangrijkste ontsluitingsroute voor het zuidoostelijke 
deel van de Leidse regio. Bovendien vormen de Lammebrug en Lammenschans-
plein samen de stadsentree van Leiden. Op dit moment kunnen de N206 Europa-
weg en het Lammenschansplein het huidige verkeer niet aan. Hierdoor ontstaan 
regelmatig files. Door toedoen van diverse ruimtelijke ontwikkelingen, onder 
andere in de Lammenschansdriehoek en Vlietzone, worden deze wegen steeds 
drukker. Daarom wil men de N206 Europaweg verbreden tussen het Lammen-
schansplein en de A4. Met een goed functionerende ontsluitingsroute aan deze 
zijde van de stad blijven Leiden Voorschoten bereikbaar, nu en in de toekomst.  
Wat gaat er gebeuren? De N206 Europaweg krijgt in iedere rijrichting 2 rijstro-
ken. Ook het Lammenschansplein gaat op de schop. De Lammebrug en de Trek-
vlietbrug worden vervangen. De Lammebrug blijft beweegbaar en wordt breder 
en 2,5 meter hoger. Hierdoor hoeft deze brug in de toekomst minder vaak open 
voor schepen. De Trekvlietbrug wordt vervangen door een vaste en hoger brug.  

De planning is onder voorbehoud: 
nadere uitwerking van dit ontwerp 
(2019), start verleggen van kabels 
en leidingen (eerste kwartaal 2020), 
voorbereidingen en start aanbesteding 
(2020). 

De huidige planning is dat de hele 
RijnlandRoute in 2022 klaar is, maar 
of dit gehaald wordt? We zullen de 
komende jaren zeker overlast onder-
vinden van dit project. Het uiteinde-
lijke doel is dat de bereikbaarheid aan-
zienlijk verbetert. De provincie verkent 
samen met de betrokken gemeenten 
en omgevingspartijen verschillende 
scenario’s voor de uitvoering van de 
werkzaamheden. Dit om te bezien 
hoe de overlast zoveel mogelijk kan 
worden beperkt. 

Blijf op de hoogte
Voor meer informatie, kijk op www.
rijnlandroute.nl en schrijf u in op de 
digitale nieuwsbrief voor de Rijnland-
Route. Neem voor vragen contact via 
europaweg@rijnlandroute.nl. Op de 
Algemene Ledenvergadering van 7 
april licht de provincie de stand van 
zaken toe.
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15 november 2018
Informatiebijeenkomst door 

gemeente en ontwikkelaar voor 
de wijk.

januari – april 2019
Verschillende gesprekken  met 

ontwikkelaar, gemeente en wethouder: 
over proces, niet over de inhoud.

17 december 2019
Gemeenteraad stelt Nota van Uitgangspunten vast inclusief 3 

amendementen en  1 motie

28 november 2019
De wijk spreekt in bij 

commissie. +/- 40 aanwezigen 
uit de wijk en ruim 20 

insprekers.

juni 2019
Brief naar College om voor presentatie Nota van 

Uitgangspunten te spreken met elkaar over de inhoud 
Dit aanbod is afgeslagen..

mei – juli 2019 
Wijk maakt eigen plan. Tijdens 3 buurtbijeenkomsten wordt het plan 

besproken en bijgeschaafd.

juli 2019
Brief aan fracties over gebrek aan participatie

april 2019
Ontwikkelaar biedt aan dat architect plannen 

kom presenteren aan de wijk. Dit aanbod 
wordt later ingetrokken.

december 2019
Bewonersbelangen Watergeuskade bezoekt de fracties om 
project te bespreken voordat Nota van Uitganspunten zal 

worden vastgesteld.

Watergeuskade: proces tot nu toe

Adv

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



13
wijkkrant wijkverening Cronestein • voorjaar 2020

Amendementen en motie
Amendement 1: aangenomen

Het programma gaat uit van 30.000m2 aan woonruimte (BVO) en 7.000m2 commerciële ruimte (BVO). Dit is inclusief BVO 
voor het aantal parkeerplaatsen van maximaal de vigerende norm.

Amendement 4: aangenomen
Na het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten stemt de initiatiefnemer af met omwonenden, andere belanghebbenden 

en de gemeente waarbij minimaal participatietrede adviseren gehanteerd wordt. In het gehele participatietraject laat de 
ontwikkelaar zich adviseren en begeleiden door een communicatiebureau welke gespecialiseerd is in participatietrajecten.

Dit betekent dat afwijking van de in de participatie voorgestelde ideeën moet worden gemotiveerd. Bij de trede raadplegen is 
dit niet het geval en zou de input van de bewoners geruisloos genegeerd kunnen worden.

Amendement 5: aangenomen
Vastgestelde breedte van kade van 10m is losgelaten.

Motie: aangenomen
Bij het project Watergeuskade de mogelijkheid van exploitatie van de sociale huurwoningen door een Leidse corporatie te 

onderzoeken en de resultaten terug te koppelen aan de raad. 

Watergeuskade: hoe nu verder?
De ontwikkelaar en de wijk 

gaan nu samen aan de slag om 
te komen tot een breed 

gedragen ontwerp dat als 
basis dient voor het ontwerp 

bestemmingsplan.

Er is gesproken over hoe we 
samen (ontwikkelaar, wijk en 
gemeente) invulling kunnen 

geven aan vervolg van de 
participatie.

De ontwikkelaar werkt 
momenteel aan een eerste 

ontwerp (hoofdopzet) waarin 
amendementen en wensen 

van de wijk zijn meegenomen.

Er volgt n.a.v. het ontwerp 
(hoofdopzet) een bijeenkomst 

waarin ontwikkelaar het 
ontwerp en de afwegingen 

toelicht.

Mogelijk wordt ontwerp 
(hoofdopzet) dan nog 

bijgeschaafd en volgt er een 
presentatie aan de hele wijk.

Vervolgens wordt er op basis 
van de hoofdopzet een 

ontwerpbestemmingsplan 
gemaakt.

Iedere betrokkene heeft de 
mogelijkheid om naar eigen 
inzicht een zienswijze in te 
dienen t.a.v. het ter visie 

liggende bestemmingsplan.

De gemeenteraad stelt het 
bestemmingsplan vast. Er is de 
mogelijkheid om in te spreken. 

Na vaststellen is er de 
mogelijkheid van beroep via 

de Raad van State.

Bij een onherroepelijk 
bestemmingsplan volgt de 

vergunningverlening en 
vervolgens de start van de 

bouw.

1

87

654

32

9
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De Vlietkaap bestaat dit jaar 25 jaar
Door: Edwin van Ginkel

De eerste woningen van het buurtje De Vlietkaap in de wijk Cronestein zijn 25 
jaar geleden in januari 1995 opgeleverd door Ouwehand Bouw uit Katwijk. 
Hoogste tijd voor een terugblik op dit bijzondere project. De bouw is gestart 
in het voorjaar van 1994. Destijds vond de architect het een unieke kans, deze 
opdracht voor woningbouw op het voormalige Elascon-terrein. Dichtbij het cen-
trum grote grondgebonden woningen te tekenen is altijd een dankbare opgave. 
Als dat kan binnen een eigen driehoek, omgeven door de Vrijheidslaan, de Trek-
vliet en de spoorverbinding Leiden - Alphen aan den Rijn, is er sprake van een 
wel heel bijzondere kans een eigenzinnig en sterk plan te maken. 

Een unieke kans omdat al deze woningen op eigen grond werden gerealiseerd. 
Dat was destijds niet gebruikelijk. Die bijzondere kans resulteerde in een modern 
plan, met een grote eigenheid in architectuur. Gemetselde wanden als schijven in 
een lichte kleur, een kubistische opbouw geaccentueerd met krachtige dakran-
den en hoekoplossingen, zorgvuldig gedetailleerde luifels en gemetselde tuinmu-
ren, waren daarbij enige hoofdkenmerken. 

De architectuur en de plattegronden van de drie type woningen waren daarbij 
een antwoord op de drie begrenzingen van plek:
• Aan de Vrijheidslaan en de weg evenwijdig daaraan zijn de woningen twee 
aan twee gekoppeld en volgen de kromming van de weg.
• Aan het spoor bevinden zich de zogenaamde “werkwoningen”. Die vallen op 
door het bijzondere karakter van hoge voorgevels; deze woningen hebben een 
bouwlaag die als werkruimte gebruikt kan worden.
• De woningen aan de Trekvliet worden gescheiden door naar voren geplaatste 
bergingen en verbonden door een doorlopende raamstrook op de 2e verdieping.

Differentiatie binnen een samenhangend totaalplan, dat is wat de architect 
bereikt heeft. Tijdens de bouw is er op 2 mei 1994 een bewonersbelangenver-
eniging opgericht, die de contacten met de bouwer onderhield en gezamen-
lijke belangen behartigden van de buurt naar de gemeente, de wijkvereniging 
Cronestein, e.a. In de daaropvolgende jaren werden er vanuit deze vereniging 
regelmatig zomerbuurtfeesten, kerstborrels en andere activiteiten georganiseerd. 
Maar ook gezamenlijk vervangen van Cv-ketels en bijvoorbeeld recent de gehele 
dakrenovatie van alle 57 woningen in combinatie met collectieve aanschaffen 
van zonnepanelen geeft aan dat er een grote saamhorigheid is in deze buurt. 
Ongeveer 45% van de bewoners die 25 jaar geleden hun woningsleutel ontvin-
gen wonen nog steeds in deze buurt.

In de eerste jaren was er een geboor-
te-explosie in de buurt. Op z’n hoog-
tepunt waren er ruim 70 spelende 
kinderen te vinden in het speeltuintje, 
dat tussen de woningen op het plein-
tje verscholen ligt. De laatste jaren 
zien we weer een nieuwe generatie 
kinderen in het speeltuintje spelen. 
Rond de zomer staat er een buurtfeest 
gepland om gezamenlijk het 25 jarig 
bestaan van De Vlietkaap te vieren.



15
wijkkrant wijkverening Cronestein • voorjaar 2020

innoVatie
Leiden in cijfers
Wist u dat het overgrote deel van de 
Leidse gepensioneerden is geboren en 
getogen in Nederland? En dat van alle 
Leidenaren niet meer dan 37 procent 
hier ook daadwerkelijk is geboren? En 
dat de helft van alle gepensioneerden 
een eigen huis heeft? Dit en nog veel 
meer feiten in cijfers is te vinden via 
dashboard.cbs.nl 

Stadsgids 2020 is uit
De Stadsgids Leiden 2020 is gereed en 
af te halen op verschillende locaties 
verdeeld over de stad. Voor onze wijk 
is het afhaalpunt Buurt Ontmoeting 
Plek Herenstraat (BOP) op de He-
renstraat 61.  Fiets je vaak naar het 
station dan kan je hem ook ophalen 
bij het Visitor Centre op de Stations-
weg 26 of het nieuwe Stadskantoor in 
LEVEL aan de Bargelaan 190. 
De Stadsgids is ook online en als app 
beschikbaar via www.leiden.smart-
map.nl. De app is te vinden via www.
aksemedia.nl.

Samen mobieler door 
autodelen
Bij autodelen gebruikt u een auto 
alleen als u hem nodig heeft. Heeft u 
hem niet nodig, dan kan deze door 
iemand anders worden gebruikt. 
U heeft geen auto, maar een auto 
zou af en toe wel handig zijn? Kies 
dan voor een deelauto en voorkom 
daarmee de kosten van een eigen 
auto. U heeft een auto, maar die staat 
meerdere dagen per week stil? Laat 
anderen in uw auto rijden. Dit kan u 
jaarlijks honderden euro’s opleveren. 
Of doe uw (tweede) auto weg en ga 
een deelauto gebruiken. 

Voordelen voor iedereen! 
Meer ruimte, minder auto’s in de wijk, 
meer ruimte voor groen, spelen en 
ontmoeten. Het is ook nog beter voor 
het milieu: minder auto’s, minder kilo-
meters, minder CO2-uitstoot. Probeer 
nu met korting. Om iedereen kennis 
te laten maken met dit duurzame 
fenomeen, biedt de gemeente Leiden 
– samen met twaalf buurgemeenten 
– kortingen aan op autodelen. Starten 
met autodelen? Neem een kijkje op 
www.mijnautojouwauto.nl. 

Sportkennismakingscur-
sussen voor volwassenen
Het Team Sport van de gemeente 
Leiden (onderdeel van de afdeling 
Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling) 
organiseert in samenwerking met een 
groot aantal verenigingen en sport-
aanbieders uit Leiden of de directe 
regio kennismakingscursussen. Deze 
cursussen kenmerken zich door veelal 
eenvoudige oefeningen, aanwijzingen 
en technische verbeteringen waar-
door u een bepaalde tak van sport 
beter leert kennen. De sporters die 
al ervaring hebben binnen een tak 
van sport en hier alsnog voor kiezen, 
komen naar verwachting niet aan hun 
trekken.
Met het aanbod van de kennisma-
kingscursussen wordt de drempel om 
te gaan sporten/ bewegen verlaagd. 
Alle aanbieders van de cursussen 
bieden na de kennismaking de moge-
lijkheid om de sport te blijven beoe-
fenen. Dit kan door lid te worden, 
maar ook door een vervolgcursus af te 
spreken of een rittenkaart te kopen. 
Kijk voor meer informatie op www.
sportkennismakingleiden.nl

Wijkapp: App voor het 
aanmelden bezoek 
Herkent u dat? Staat het bezoek voor 
de deur, kunt u de website niet meer 
vinden om de auto aan te melden. En 
dan moet u ook nog het wachtwoord 
achterhalen! Onze buurman uit de 
Tuinstadwijk heeft hier een oplossing 
voor bedacht. Aanmelden van bezoek 
is nog nooit zo makkelijk geweest met 
de app ‘Bezoekers Parkeren Leiden’. 
Gewoon te vinden in de Google Play 
Store. 

OmgevingsAlert
Nooit meer het huis-aan-huis-krantje 
doorspitten, maar een bericht ontvan-
gen als in uw omgeving vergunningen 
zijn aangevraagd of afgegeven. Dat 
kan via de OmgevingsAlert-app. Met 
het instellen van zijn of haar adres ziet 
een gebruiker direct welke vergunnin-
gen er bij hem of haar in de buurt zijn 
aangevraagd of worden verleend. Stel 
eenvoudig uw omgeving in en ont-
vang een notificatie als er iets nieuws 
speelt in dat gebied. 
Leiden en Voorschoten. Door toedoen 
van diverse ruimtelijke ontwikkelin-
gen, onder andere in de Lammen-
schansdriehoek en Vlietzone, worden 
deze wegen steeds drukker. Daarom 
wil de provincie Zuid-Holland in 
samenwerking met Rijkswaterstaat en 
de Gemeente Leiden de N206 Europa-
weg tussen het Lammenschansplein 
en de A4 verbreden. In een aantal jaar 
hoopt de provincie Zuid-Holland deze 
RijnlandRoute te realiseren.
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Driehoeksverhoudingen
Door: Arno Martens
 
Mag ik u voorstellen: de Lam-
menschansdriehoek. Het ROC, de 
Alphatoren, Kanaalpark en (Y)ours 
Leiden maken hier samen deel van 
uit. Onderstaand leest u iets over de 
samenstelling van de driehoek, de be-
koringen en de dilemma’s waar mee 
gekampt wordt. 

Op de plek waar ooit het Da Vinci 
College stond, langs de Kanaalweg, 
staan nu twee appartementencom-
plexen met samen 147 koop- en 60 
huurwoningen, de gebouwen C en 
D van Yours Leiden. Het hoogste 
gebouw (B) bestaat uit units voor 
studenten en werd in januari 2015 als 
eerste opgeleverd. Dit jaar volgden 
de gebouwen E en F, ook studen-
tenhuisvesting. De oorspronkelijke 
bedoeling was om ook het thans in 
aanbouw zijnde gebouw A in zijn 
geheel te vullen met studentenunits. 
Dit beleid is herzien en op dit moment 
worden er naast studentenwoningen 
435 huurappartementen gebouwd. In 
oktober moet de bouw voltooid zijn 
en de studentencampus annex Young 
Professional-wijk zijn beslag hebben 
gekregen. 

Een spiksplinternieuwe, moderne 
buurt met bijna 2000 woningen die 
aan de actuele maatstaf (bijv. ener-
gielabel A, nagenoeg gasvrij) voldoen, 
op loopafstand van het NS-station, 
vlakbij het centrum van Leiden, met 
Cronesteyn Polderpark als achtertuin 
en met de ontsluitingswegen in de 
onmiddellijke nabijheid. Er zijn ook al 
wat winkels. Sinds november hebben 
we een PLUS-supermarkt, er is een Vet 
Gezond restaurant, een kapsalon en 
er zijn twee horecagelegenheden in 
ontwikkeling. Het wordt langzamer-
hand een leefgebied. 

Het overgrote deel van de woningen bestaat dus uit studentenunits. Dit betekent 
een hoge migratiegraad met een respectievelijke omloopsnelheid. Direct na het 
beëindigen van de studie dient er plaats te worden gemaakt voor een nieuwe 
student.  Mijn indruk is dat de studenten zich niet aan de driehoek ‘hechten’; 
het is letterlijk en figuurlijk een doorgangsoord. Hoewel dit zeker niet voor ieder-
een geldt, is dit onder meer te merken aan het op straat dumpen van overtollig 
huisraad, vuilnis naast de containers, enzovoorts. We hopen dat dit enigszins ver-
betert nadat het laatste gebouw is opgeleverd en de openbare ruimte is bestraat 
en ingericht. Als VvE-bestuurders is het ook al vaak onderwerp van gesprek ge-
weest met mensen van de gemeente, met DUWO (verhuurder aan de studenten) 
maar tot nog toe zonder gevolg. DUWO heeft met Da Vinci en ROC gesproken 
over de overlast van de scholieren, maar dit heeft -naar verluidt- weinig soelaas 
geboden.  

De gebouwen C en D hebben elk hun VvE en deze stemmen de activiteiten en 
initiatieven op elkaar af.  De bewoners wonen zeer naar hun zin en er is dan ook 
veel vraag naar de appartementen. Deze liggen aan de zuidzijde van de driehoek 
en daar bevinden zich ook de (privé) parkeerterreinen. Ga je strikt met de auto 
de driehoek in en uit dan ‘heb je nergens last van’.

Er wachten de nodige uitdagingen.:
• Is het mogelijk, en zo ja hoe, om het studentencorps in onze driehoek te inte-

resseren voor de directe woonomgeving. Hoe ontstaat er - in dit tijdsgewricht 
- tussen studerenden, werkenden en enkele niet-werkenden een vorm van 
cohesie die het wij(k)-gevoel ten goede komt. 

• Gaat de gemeente de bewoners betrekken bij het inrichten van de openbare 
ruimte. Dit is min of meer toegezegd, maar tot nog toe we horen niets.

• Is er een vorm van samenwerking tussen verhuurders, schoolbesturen, VvE’s 
en gemeente te organiseren om straathygiëne voor elkaar te krijgen.  

• Eind van 2020 worden er wederom studentenunits, maar ook ruim 400 huur-
appartementen in gebruik genomen. Hoe kunnen we deze nieuwe medewijk-
bewoners interesseren voor hun nieuwe woonomgeving en eventuele belan-
gen worden gebundeld?

ingezonden
brief
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Langs de Vliet: Brasserie Cronesteyn
Door: Jos van der Kolk

Afgelopen november vierde Brasserie Cronesteyn haar 100e verjaardag. Tijd voor 
een interview in deze achtste aflevering van langs de Vliet, met de markante 3e 
generatie eigenaar Ronald Overdevest.

De Zoeterwoudenaar Leeflang, die aan de Haagweg een café runde had door de 
dreigende annexatie door Leiden, absoluut geen trek om Leidenaar te worden. 
Dus bouwde hij in 1929 een café aan de Vlietweg. 
Leeflang vond het in 1936 wel welletjes, en verkocht het café aan Overdevest 
die er plannen voor maakte om het café uit te breiden met een melkfabriek 
die hij door toedoen van de Tweede Wereldoorlog uit moest stellen. Van uitstel 
kwam afstel. Een fatale hartaanval maakte dat zijn vrouw het zonder hem moest 
zien te rooien. Dat deed zij 27 jaar lang heel aardig zodat de volgende generatie 

Deze prachtige foto van rond 1960 laat goed zien hoe Cronesteyn gelegen lag aan de 
vliet en de Vrouwenvaart.

het kon overnemen. Piet en Ellie (EL) 
Overdevest namen het stokje over en 
onder hun leiding groeide Cronesteyn 
uit van een café tot een groot eetcafé 
met klandizie uit voornamelijk de 
bedrijven die in 70e jaren in deze en 
omringende wijken actief waren.  
Lunchen en dineren namen de over-
hand en het café werd uitgebreid met 
een eetzaal waardoor Ronald, die 
stage liep als kok bij een vlakbij gele-
gen restaurant, aan de slag ging in de 
keuken. In 2001 nam Ronald, inmid-
dels de derde generatie Overdevest, 
het eetcafé en het restaurant over en 
voegde het samen onder de naam 
‘Brasserie Cronesteyn’. 
Het gaat goed met het restaurant en 
de toekomst wordt met vertrouwen 
tegemoetgezien, ook al zijn er zorgen 
wat de aanleg van de Rijnlandroute 
en de verbouwing van de Lammebrug 
met zich mee gaat brengen. De Lam-
mebrug wordt namelijk na de laatste 
verbouwing in 1960 weer aangepast 
aan het moderne verkeer en gaat 3 
meter omhoog. 
Ronald vindt het tijd om het iets 
rustiger aan te gaan doen en wat 
meer vrije tijd te gaan nemen, die hij 
vervolgens gaat besteden aan zijn 
grote hobby tuinmeubelen maken, 
in de trend van de meubels die op 
het terras zijn te vinden. Ronald is 
getrouwd met zijn werk en is van 10 
tot ‘s nachts te vinden in het restau-
rant. Die lange werktijden maakte het 
hem moeilijk om aan een traditioneel 
gezinsleven toe te komen. Wie de 
volgende Cronesteyn uitbaters gaan 
worden is daarom nog onbekend.
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“Transparantie is een 
belangrijk aspect van 
verbinden.”
Afscheid wijkregisseur 
Anne en warm welkom 
Mathilde
Door: Renée Schmidt

Na twee jaar nemen wij afscheid 
van wijkregisseur Anne Rogerson-de 
Mooij. Anne was de spin in het web in 
het Roodenburgerdistrict en gaf een 
slinger aan de sociale cohesie in wijk 
Cronestein en de thema’s die hier spe-
len. Met alle aanstormende bouwpro-
jecten en herinrichtingsvraagstukken 
borrelden er veel zorgen in de wijk. 
Anne nam deze serieus en legde de 
verbinding tussen de gemeente Leiden 
en de wijkbewoners en ondernemers. 
Mathilde Wijn heeft nu de schone 
taak om het stokje over te nemen. Wij 
spreken nog eenmaal Anne en maken 
kennis met Mathilde. 

Anne, we nemen afscheid van jou. 
Hoe kijk jij terug op jouw periode als 
wijkregisseur? 
 “Het was intensief. Het Roodenbur-
gerdistrict [red. het district ten oosten 
van de Binnenstad en bestaat uit 10 
buurten: Meerburg, Rijndijkbuurt, 
Professorenwijk- Oost, Burgemees-
terwijk, Professorenwijk-West, Cro-
nestein, Klein Cronesteyn, Roomburg 
en Waardeiland] is een divers gebied 
en de wijken zijn allemaal anders. Je 
merkt dat er veel speelt in het zuid-
oostelijke deel van Roodenburgdis-
trict. Ik heb de ‘wondere wereld’ van 
de gemeente ervaren. Het is ongeloof-
lijk hoeveel mensen hier werkzaam 
zijn. Het gebied leren kennen was 
heel leuk en de werkzaamheden zijn 
ook divers. Je staat tussen de gemeen-
te Leiden en de stad in: je hebt con-
tact met allerlei verschillende mensen 
in verschillende hoedanigheden.” 

Anne, wat waren je doelen als wijkre-
gisseur en zijn deze behaald? 
“Voor de wijk Cronestein had ik als 
doel gesteld om vooral ‘aandacht’ 
te geven aan dit gebied. Aandacht 
richting bewoners en vertegenwoor-

digers, maar ook intern binnen de 
gemeente Leiden. De inzet was om 
het sociale stuk een plek geven. Door 
alle ontwikkelingen heen met de wens 
om hier een bruisende stadswijk te 
maken moet de sociale cohesie wel in 
het oog worden gehouden. Of dit is 
gelukt? We hebben wel stapjes hierin 
gezet. In de Ontwikkelstrategie Lam-
menschansdriehoek was eerder geen 
kopje ‘sociaal’, maar die heeft nu wel 
een plek gekregen. Ook hebben we 
een goede prognoses kunnen maken. 
Als alle ontwikkelingen zijn volbracht, 
staat alles er dan wel. Welk type 
bewoners zijn er dan? En wat heb je 
daarvoor nodig aan scholen, tand-
artsen, buurthuizen, etc.? Daarnaast 
had ik als doel om bouwprojecten met 
elkaar in gesprek te laten gaan. De 
koppeling leefwereld en systeemwe-
reld is een belangrijk aspect hierbin-
nen. Het helpt als je dit hardop zegt. 
Twee projectmanagers van twee losse 
projecten hebben beide een specifieke 
expertise, maar het is goed om hen bij 
de les te houden door aan te geven 
dat deze twee werelden voor hun 
verschillen, maar als je er woont is dit 
onlosmakelijk aan elkaar verbonden.” 

Wat stond er ook op je lijstje nog, 
maar is helaas niet gelukt? 
“Tijdens de wijkschouw is gebleken 
dat de sociale woningbouw langs de 
Veilingkade, Kersenstraat en de Lam-
menschansweg wat aandacht be-
hoeft. Het moet groener en gezelliger, 
en dat kan een enorme impuls geven 
aan de leefbaarheid van dat stuk. 
Hier kan wat verbeterd worden. Met 
de wijkbeheerder heb ik een rondje 
gelopen om te noteren wat opvalt en 
waar nog kansen liggen. Er staat nu 
zo’n oud elektrahuisje vlakbij de Vei-
lingkade met ruimte eromheen. Hier 
kan van alles, maar er zit nu nog niets. 
Ook langs de Veilingkade zelf staat 
een grote boom met bankjes erom-
heen, die bijna bezwijkt onder de vo-
gelpoep. Het is een ontmoetingsplek 
die je niet goed kunt gebruiken. De 
volgende stap is om met alle woning-
corporaties een afspraak te maken om 
dit soort dingen te bespreken. Dit kan 
mijn opvolger oppakken. 

En, wat ga je nu doen? 
“Voor mijn werk als wijkregisseur was 
ik beleidsmedewerker bij de gemeente 
Leiden. Ik ga terug naar het Welzijns-
team. Ik word contractmanager van 
de organsatie in het perceel Samen 
Meedoen, n.a.v. de aanbesteding in 
de Sterke Sociale Basis. En Mathilde 
neemt mijn taak nu over als wijkregis-
seur.” 

Wat geef je Mathilde graag mee? Tips 
of adviezen? 
“Blijf goed oog houden voor het alge-
meen belang. Ons werk gaat om het 
leefbaar maken van de stad. Je moet 
een weg vinden tussen alle ontwik-
kelaars en alle collega’s die daarop 
zitten. Blijf je gesprek voeren vanuit 
kansen. De wijkvereniging heeft hierin 
ook een constructieve houding. Zet 
in op een constructief gesprek tussen 
wijk en gemeente.”

Mathilde, je treedt aan als wijkregis-
seur. Stel jezelf even voor. 
“Ik ben Mathilde Wijn en in m’n ne-
gentiende levensjaar ben ik in Leiden 
komen wonen voor studie. Nu woon 
ik al 24 jaar in de regio Leiden. Ik ben 
15 jaar juridisch adviseur geweest in 
het sociaal domein. Ik ken de wijk 
Cronestein al een beetje, toen ik Anne 
mocht vervangen tijdens haar zwan-
gerschapsverlof. Ik ben gegrepen door 
de hoeveelheid aan gebeurtenissen 
in Leiden. De gemeente Leiden heeft 
veel medewerkers, en die doen heel 
erg veel, maar lopen soms ook tegen 
de bureaucratie aan. Als wijkregis-
seur kun je hier een beetje omheen 
werken, je kunt dit open breken en 
versnellen en verbinden.” 

Voor welke vragen kunnen wij bij jou 
terecht? 
“Dit kan van alles zijn. Of je bij mij 
bij het juiste adres bent, dat weet ik 
van te voren niet, maar dan verbind ik 
je altijd door. In bijna alles zit er een 
element van samenwerking tussen 
bewoners en instanties. Dat geeft 
ook de meeste beweging, en daar zit 
energie achter. Als je samen met iets 
bezig bent, dan gaat het stromen. 
Als je op een speeltuintje uitkijkt, en 
dat bankje is kapot, en die boom is 
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dood en er  wordt  gedeald, dan heb 
je het over vier afdelingen, maar dan 
komt de vraag, zorg of klacht wel bij 
de wijkregisseur terecht. Zij proberen 
dan de regie te pakken en iedereen 
om de tafel te krijgen. Ook kun je bij 
mij terecht als je  iets al 300 keer iets 
gemeld hebt, maar het wordt niet 
opgepakt. Of als je een heel gaaf idee 
hebt. Belangrijker nog: als de bewo-
ner iets niet meldt, dan weten wij 
soms niet wat er speelt.”

Wat zijn jouw doelen? 
“Ik wil een schakel zijn tussen de 
gemeente en de burger. Transparantie 
is een belangrijk aspect van verbinden. 
Daarnaast is het belangrijk om kansen 
te zien en deze aan te zwengelen. 
En het is belangrijk om aandacht te 
blijven geven aan het gebied.” 

Hoe kunnen mensen jouw bereiken? 
“Een klacht meld je via 14071 via de officiële weg. Via het contactformulier van 
de gemeente Leiden kun je mij rechtstreeks bereiken. Ook kun je via de wijkver-
eniging met mij communiceren.”
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Info

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, Rood-
enburgerstraat 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 openings-
tijden of bel naar 14071. 

Wijkagent 
Siem Kleinhout te bereiken op  0900 
– 8844.

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

Klachten gemeente Leiden
Bent u het niet eens met een besluit 
van de gemeente? U kunt bezwaar 
maken via de website: https://ge-
meente.leiden.nl/inwoners-en-onder-
nemers/melding-doen-klachten-en-
overlast/klachten/bezwaar-en-beroep/

Whatsapp gemeente Leiden
De gemeente Leiden is sinds januari 
gestart met een pilot waarbij inwoners 
via WhatsApp vragen aan de ge-
meente kunnen stellen. WhatsApp is 
geschikt voor het beantwoorden van 
korte en duidelijke vragen. Meer com-
plexe vragen die niet kort en bondig 
te beantwoorden zijn, worden telefo-
nisch of via de website afgehandeld. 
Het WhatsApp-telefoonnummer van 
de gemeente Leiden is 06-30696384 
(08.30-17.00 uur)

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

polderoase THEEHUIS De tuin van de smid

Cronesteynpark LEIDEN 

lunch natuurspeeltuin feest kinderboerderij
high-tea vergadering training bruiloft

borrel excursies GROEN grasterras

Adv

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

https://www.omgevingsalert.
nl/app 
Ontvang een melding als er een 
bouwplan bij u in de buurt wordt 
ingediend
Apotheek De Nachtwacht
Albinusdreef 2
2333 ZA, Leiden

Zuider Apotheek
Lammeschansweg 15-b
2313 DH, Leiden

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

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


