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Wijkvereniging Cronestein 
De wijkvereniging behartigt belangen van de bewoners en ondernemers in de 
wijk Cronestein. De wijk met een driehoekige vorm is gelegen tussen de Ka-
naalweg, de Trekvliet en het treinspoor. Binnen de driehoek zijn er drie buurten: 
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 Jaap Bierman (algemeen 
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 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@wijkverenigingcronestein.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,- 
 
Vormgeving
SJHAPOO • studio jaco haartsen

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 

Colofon

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

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, Jaap Bierman, Els de 
Waard, Edwin van Ginkel en Marion 
van Dongen. Mede mogelijk gemaakt 
door een aantal gastschrijvers uit de 
wijk.

Adres
Tomatenstraat 2
2321 HG Leiden

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



3
wijkkrant                      voor jaar 2022

Beste bewoners en ondernemers in de wijk

Eindelijk weer positief nieuws! Tijdens de voorbereidingen van deze wijkkrant 
zijn heel veel coronabeperkingen opgeheven en kunnen er weer plannen worden 
gemaakt. Een greep uit de toekomstige activiteiten: Koningsdag, European City 
of Science 2022 en het 25-jarig jubileum van de wijkvereniging. Ook komt er 
kunst in de wijk bij het Bètaplein op initiatief van het Lucas van Leydenfonds en 
is Incluzio aan de slag om de eenzaamheid bij jongeren in de DUWO-woningen 
te doorbreken.

Gelukkig kunnen we ook onze Algemene Ledenvergadering weer live 
organiseren. Op dinsdag 12 april om 20.00 uur in het pand van Gemiva 
(Kanaalpark 1) worden naast de standaard zaken aandacht besteed aan de 
verkeersontwikkelingen in onze wijk. Het is mooi om te merken dat de wijkkrant 
goed wordt gelezen en bewoners met plannen komen. Die zijn altijd welkom en 
ook kan de wijkvereniging plannen ondersteunen met geld, subsidieaanvragen 
en anderszins.

Niet alleen onze wijk is in ontwikkeling. Ook het bestuur van de wijkvereniging 
en de redactie van de wijkkrant groeien. Bovendien ontmoeten wij regelmatig 
enthousiastelingen in de wijk die graag hun steentje willen bijdragen. Wij 
zijn daar vanzelfsprekend erg blij mee! Wij stellen een aantal mensen in het 
bijzonder aan u voor in deze editie van de wijkkrant: Jaap Bierman, die het 
bestuur van de wijkvereniging versterkt als algemeen bestuurslid, en Els de 
Waard, die voortaan stukken gaat schrijven voor de wijkkrant en de website. 

Verder leest u meer over de diverse bouwactiviteiten in de wijk, met soms een 
scherpe noot naar gemeente en projectontwikkelaars waar participatie niet hoog 
in het vaandel staat. Zeker van belang voor onze wijk zijn de gemeenteraadsver-
kiezingen op 14-15-16 maart. Welke partijen zijn voor hoogbouw, hoe kijken 
de partijen naar het ontbreken van groen in de wijk en is er wel aandacht voor 
leefbaarheid? In een uitgebreid artikel, kunt u lezen hoe verschillende partijen 
kijken naar onze wijk. Ook belangrijk: uw buitenlandse buren uit de EEG mogen 
stemmen bij deze gemeenteraadsverkiezingen als zij ingeschreven staan bij de 
gemeente. Wijs hen erop, want iedere stemt telt.

Kortom: 2022 is goed begonnen en belooft veel moois. Veel leesplezier!

beste 
Wijk

bewoner 
Namens het bestuur,  
Marion van Dongen, 

Voorzitter Wijkvereniging Cronestein

Even kennismaken.

Jaap Bierman (32 jaar)

“Mijn naam is Jaap, ik woon bij het 
Bètaplein. Ik treed toe tot het bestuur 
als algemeen bestuurslid. Als je me 
in de wijk tegenkomt zal dat veelal 
met een grote rugtas zijn met een 
opvouwbare kajak op weg naar de 
Trekvliet, of met een afvalgrijper in de 
hand. Ik zet me in voor meer groen 
in de wijk, en minder zwerfafval! 
Verderop in de wijkkrant kun je wat 
lezen over de ‘commissie Groen’, 
waar ik een belangrijke rol in ga 
spelen.” 

Els de Waard (66 jaar)

“In 2015 werd ik een van de eerste 
bewoners van de “Griekse Alfabet 
buurt”, toen nog met een gigantisch 
parkeerterrein aan de voet van onze 
flats – daar waar inmiddels vele 

honderden nieuwe buurgenoten 
wonen. Ik kwam na 30 jaar naar 
Leiden terug; ik bezocht er ooit de 
middelbare school en had er een 
van mijn eerste banen. Steeds ben ik 
contact blijven houden met vrienden 
hier en in 2014 werd ik manager 
van het middelbaar laboratorium 
onderwijs van Leiden. Dat is 
gevestigd in de Hogeschool Leiden 
maar organisatorisch onderdeel 
van mboRijnland. Als inmiddels 
senior heb ik die baan vorige zomer 
verruild voor meer vrije tijd en een 
eigen bedrijfje, Verhalenderwaard. 
In die vrije tijd kijk ik met nog meer 
belangstelling rond in mijn steeds 
dynamischer woonomgeving en naar 
het toenemend aantal buren. Ik wil 
daarover ook graag schrijven – om te 
beginnen in de wijkkrant. Dus ben ik 
toegetreden tot de redactie. Ik maak 
voor een volgende editie o.a. graag 
beter kennis met de studenten die 
een belangrijk deel uitmaken van de 
bevolking van deze buurt.”

ABOUT THE NEIGHBOURHOOD 
ASSOCIATION CRONESTEIN
Cronestein is shaped like a triangle 
and it is located between two rivers 
and the railway. The apartments 
located on the Omegakade, 
Kappakade and Betaplein are 
part of our Cronestein district. In 
this magazine we would like to 
keep you updated about several 
developments that are happening 
in our district. If you have any 
questions, please feel free to reach 
out to the Neighbourhood Association 
Cronestein. 

The neighbourhood association 
Cronestein looks after the interest 
of the residents and entrepreneurs 
of the Cronestein 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. 
Furthermore, we organize an official 
annual assembly for all the residents 
in which a variety of public topics are 
discussed. We set up local community 
fairs and publish a newspaper 
concerning subjects 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. 
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.
wijkverenigingcronestein.nl
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meer info 
over de 
Wijk

vereniging

Vrijwilligers gezocht!

Redacteuren voor de wijkkrant en/of nieuwsbrieven
Heb jij gevoel voor taal? Of heb je een mooi verhaal? Wil je een mooie foto met 
ons delen, ken je een leuk raadseltje, heb je een razend interessante buur of heb 
je een geheim plekje 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 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 Renée Schmidt via 06-
12638084 of via info@wijkverenigingcronestein.nl. 

 

Meld u 
aan voor de 
nieuwsbrief 

via 
info@wijkvereniging-

cronestein.nl 

Jubileum wijkvereniging 
Cronestein; 
25-jarigbestaan wordt 
gevierd op 25 september

In september 2022 bestaat 
wijkvereniging Cronestein officieel 
25 jaar. Een verjaardag van een 
25-jarige vier je natuurlijk niet 
alleen. We willen daarom een groot 
wijkfeest organiseren op zondag 25 
september. En daar kunnen we alle 
hulp bij gebruiken. Heb je een leuk 
idee met je straat voor jong of oud, 
ken je een bedrijf met spelmaterialen 
of andere leuke zaken? Alle ideeën, 
groot en klein, zijn welkom om met 
zoveel mogelijk wijkbewoners onze 
verjaardag te vieren.

In de afgelopen 25 jaar zijn er in 
het oudste gedeelte van de wijk, de 
Fruitbuurt, veel leuke buurtactivi-
teiten georganiseerd. En daarvoor 

was er al heel veel reuring langs 
de oudste straat van onze wijk, de 
Zoeterwoudseweg – voorheen, vanaf 
de 16e eeuw,  de Oude Heerenweg. 
We blikken tijdens de jubileumviering 
terug op deze mooie jaren en we 
kijken vooruit. De alleroudste woning 
van onze wijk, Ma Retraite, staat er 
dan al wel vanaf 1782 in haar huidige 
staat, maar er komt ook steeds meer 
nieuwbouw bij, zoals de Ananas die 
binnenkort wordt opgeleverd. 

Activiteiten met subsidie-
mogelijkheid
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 activiteit 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.

Commissie Groen
Tegels wippen voor wilde planten? Of 
liever een lokale kruidentuin? Voor de 
nieuw opgerichte ‘commissie groen’ 
zijn we op zoek naar mensen die ook 
blij worden van meer groen in de wijk. 
Heb je een goed idee of een goede 
plek waar de wijk wel wat meer groen 
kan gebruiken en/of vind je het leuk 
hieraan bij te dragen of over mee te 
denken? Meld je aan als vrijwilliger en 
we gaan samen aan de slag! Nabij het 
Omegaplantsoen hebben we al enkele 
guerrilla-geplante kerstboompjes 
gespot — goed bezig! 

 

 

Bezoek de web-
site via: 

www.wijkvereniging-
cronestein.nl

Heb je ideeën voor het wijkfeest op 25 september of wil je je graag aanmelden 
als vrijwilliger? Mail naar info@wijkverenigingcronestein of stuur een briefje naar 
Tomatenstraat 2.

Zet ook alvast in je agenda

12 april Algemene Ledenvergadering (20:00u bij Gemiva, Kanaalpark 1)
27 april Koningsdag
30 juli Stappen European City 2022
25 september Wijkfeest Cronestein 25 jaar
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Wijk
berichten

Gerecyclede brug in de 
Lammenschansdriehoek
Door: Els de Waard 

Op 15 november werd een 
gerecyclede brug (uit Veenendaal) 
tussen Kanaalpark en Kappakade 
gelegd. Wethouder Spijker heeft deze 
aangeboden aan de wijk. De brug 
gaat pas in gebruik als alle bouw in 
het Kanaalpark af is. 

Hoge palen vangen veel 
wind
Door: Jaap Bierman

Dat bij harde wind niet alleen bomen 
omvallen bleek begin februari 
toen een van de vlaggenmasten 
aan de Lammenschansweg bij het 
mboRijnland afbrak. De brandweer 
heeft de andere twee masten op 
veilige wijze naar beneden gehaald. 
Het is haast jammer dat het 
nabijgelegen spoor te bereiken is met 
een viaduct en niet met een tunnel, 
anders was windtunnel wellicht een 
goede nieuwe naam geweest voor 
het Lammenschansviaduct. Dat het 
daar flink kan waaien, is vast niemand 
ontgaan. De vlaggenmast brak op 
6 februari jl. af met de gebruikelijke 
wind, en niet eens met storm. 

Bomen moeten wijken 
voor nieuwe auto-inrit en 
fietspad Ananas. Dat kan 
anders!
Door: Jaap Bierman

Ondanks dat omwonenden vorig jaar 
verzekerd werden dat er geen bomen 
zouden verdwijnen bij de inrichting 
van de openbare ruimte rondom het 
gebouw van de Ananas, is er toch 
een kapvergunning aangevraagd 
voor acht bomen. Omdat er bij de 
ingediende kapvergunning is gekeken 
naar de oude regels voor het kappen 
van bomen zal de aanvraag nog wel 
even duren. Benieuwd wat je hier zelf 
tegen kunt doen? Raadpleeg www.
gekapt.nl en lees er meer over. 

Mogelijkheden voor een 
nieuwe Schanstuin in de 
wijk
Door: Wik de Jong

Onze mooie Schanstuin aan de 
Lammenschansweg moest helaas 
stoppen vanwege bouwprojecten. 
Het was een prettige plek waar 
een flink aantal mensen uit de wijk 
tuinierde. Een plek waar ook ruimte 
was voor een kopje koffie en voor 
bijeenkomsten. Naast de wens voor 
een andere tuin bestaat er ook de 
behoefte – zeker bij ouderen – voor 
een prettige ruimte in de wijk voor 
dat kopje koffie en voor allerlei 
activiteiten. 

De gemeente ondersteunt ideeën over 
groen en tuinen. Een kleine groep 
heeft afgelopen jaar rondgewandeld 
in wijk Cronestein samen met 
Leendert van Velzen (wijkbeheerder 
gemeente Leiden) en Mathilde Wijn 
(wijkregisseur gemeente Leiden). 

Er is gekeken naar tuin-alternatieven, 
zowel in het oude, al langer 
bestaande, als in het nieuwe gedeelte 
van de wijk, waar hard gebouwd 
wordt. Veel mogelijkheden kwamen 
er helaas niet uit, maar toch zijn er 
twee geschikte locaties. 

Wat de gemeente betreft kan het 
perk aan de Pompoenweg dat loopt 
naar de Moerbeistraat op korte 
termijn gebruikt worden als tuin. 
Maar dat kan alleen als de bewoners 
rondom deze perk dat een goed idee 
vinden en mee willen denken over 
de combinatie van speelplek (zoals 
nu) en kweektuin. Naast de Ananas 
komt ruimte vrij die misschien op de 
langere termijn gebruikt zou kunnen 
worden als kweektuin, onderhouden 
door wijkbewoners. Ook hier is 
belangrijk dat (toekomstige en 
huidige) bewoners participeren in de 
besluitvorming en mee willen werken 
aan de totstandkoming van een 
buurttuin.

Onze vraag: wie wil – samen met 
anderen - hierover nadenken en met 
de gemeente overleggen waar en 
hoe een buurt-kweektuin tot stand 
kan komen? Neem hiervoor contact 
op met Wik de Jong via wikdejong@
gmail.com of 06-42942603. Voor 
informatie over mogelijkheden vanuit 
de gemeente: Mathilde Wijn, m.wijn@
leiden.nl. 
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Kennismaken met de buurtcoaches van Incluzio
Door: Marion van Dongen

In onze wijk Cronestein werken twee buurtcoaches van Incluzio: Ali en Fransje. 
Nou denk je: Incluzio, wat is dat? Dat is een van de drie organisaties voor het 
welzijn in Leiden, en zij zijn er samen voor alle leeftijden en voor de hele stad. 
Welzijn gaat over hoe je je voelt en hoe je bent. En daarbij hoef je niet alleen te 
staan. We maken even kennis met Ali en Fransje. 

Ali is al flink actief in onze wijk. Hij is samen met de Fruitjes opzoek naar een 
eigen buurt- en ontmoetingsplek. Fransje en Ali hebben daarnaast subsidie 
opgehaald bij de gemeente Leiden om eenzame jongeren in de wijk bij te staan. 
Met name jonge wijkbewoners in de flats rondom het Bètaplein. Daarvoor moet 
de komende tijd nog heel wat gebeuren. Zij hebben samen veel ervaring en ken-
nis over het wel en wee van onze stad en de wijken. 

Als wijkbewoner kan je nu al terecht bij de BOP aan de Herenstraat 61. Dat is 
de buurtontmoetingsplek waar Fransje het meest te vinden is. Voor een bakje 
koffie, activiteiten en een praatje op de maandag, dinsdag en donderdag. Het 
Huis van de Buurt Matilo staat in Meerburg. Dat is het centrale punt van Incluzio 
voor het hele district Roodenburg, waar Cronestein onder valt. Daar vind je Ali. 
Ook heb je daar maaltijdmogelijkheden, allerlei cursussen en gezellige avonden. 
Naast Ali en Fransje zijn er nog veel collega’s waar je bij terecht kunt. 
    
Buurtcoaches Incluzio 
Ali el Ali, 0620850673 
Fransje Barnard, 0620360815 

Buurtsportcoach: Soeredj Angoelal, 0642484514 en iliass Daoudi, 0642484089 
Mantelzorgcoach: Samantha van der Werf, 0623395963 
Seniorencoach: Winnie Kleijntjens, 0623337709 
Vrijwilligerscoach: John Witteman, 0622842458 
Sociaal beheer Matilo: Natascha Zwetsloot, 0623530929 

Huis van de buurt Matilo, Zaanstraat 126 2314 XH Leiden 
BOP BuurtOntmoetingsPlek  Herenstraat 61 2313AG Leiden
Trefpunt, Professorenpad 1 2313TA Leiden

Octavialaan 61Perzikweg 9a Van Vollenhovenkade 20a

Fysiotherapie:
  
Sportfysiotherapie
Manueeltherapie
Kinderfysiotherapie
Postoperatieve revalidatie
Fysiotherapie na corona
Bekkenproblematiek

Sport:
  
Sport Je Fit
Pilates
Bootcamp
Yoga
Buitentraining
Gecombineerde Leefstijlinterventie
    

Met drie lokaties in Leiden is er altijd een
praktijk bij u in de buurt.

Visser fysiotherapie en sport

www.visserfysio.nl
071-5123111

Adv
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AGENDA 
                                              Buurtontmoeting Fruitjes 

 
Je bent uitgenodigd om lekker mee te doen 
In Speeltuin Zuiderkwartier, Anjelierstraat 2 

1e woensdag van de maand van 10:00 tot 12:00 

3e vrijdag van de maand van 19:00 tot 22:00 
 

woensdag 9 februari en  vrijdag 25 februari 
woensdag 2 maart en  vrijdag 18 maart 

woensdag 6 april en  vrijdag 29 april 
woensdag 4 mei en  vrijdag 27 mei 
woensdag 1 juni en  vrijdag 24 juni 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Eventuele wijzigingen te vinden op de ramen van; 

Lammenschansweg nr 275 

Veilingkade nr 28 

Kringloopmania Lammenschansplein nr 6   

Gezellig tot dan!! 

Zonsverduistering
Door: Fred Azier 

Er wordt wel gezegd dat de wijk stenig is, maar er zijn toch nog wel bomen. 
En die komen van pas om via het camera obscura-effect, door het bladerdek, 
projecties van het zonsbeeld op de stoep te zien, en die te fotograferen. Op 10 
juni jl. was er een zonsverduistering waar te nemen. In de vorige editie van de 
wijkkrant kon deze foto helaas niet mee, maar het is zeker de moeite waard om 
te bekijken. 

Gezamenlijke activiteiten van de Fruitjes zijn een succes
Door: Sandra La Lau

De buurtgroep De Fruitjes zit niet stil. Ook afgelopen kerst hebben zij op 23 
december de zelfgemaakte kaarten van de buurtkinderen rondgebracht, samen 
met de buurtkinderen zelf. De mooiste kaarten werden door Hannekes ge-
maakte postbus gevuld. Er was genoeg voor de hele fruitbuurt. Op de koffiedrin-
kochtend in het Zuiderkwartier hebben de Fruitjes al ver van tevoren de kaarten 
gemaakt. De Fruitjes verheugen zich iedere maand weer op hun samenzijn. Er 
wordt gekletst, geknutseld, gewoon lekker onbevangen samen zijn.

Ook hadden de Fruitjes, een kerstdiner willen organiseren, in speeltuin 
Zuiderkwartier. Helaas ging dat door corona niet door. Zij hadden wel 
gesponsorde boodschappen besteld bij de PLUS. Aad uit de Appelstraat zou 
het diner bereiden. Na wat brainstormen hebben de Fruitjes per twee á drie 
mensen bij elkaar thuis een kerstdiner verzorgd! Alfons Lovink zorgde voor 
gitaarmuziek, en samen met de buren, Bas en Do, en Buurtzorg hebben zij 
een driegangenmenu rondgebracht. Iedereen deed wat bij de Fruitjes: de 
tafelschikking, sauzen en menukaartjes, en het voor- en hoofdgerecht. 

Koningsdag wordt weer groot feest

Inmiddels alweer twee jaar geleden organiseerde een aantal bewoners samen 
met Buurtzorg Leiden voor het laatst Koningsdag. Leuke muziek, lekkere hapjes 
en overal prachtige stoepkrijttekeningen. Buurtbewoners konden oranje vlagge-
tjes ophalen en een prijs verdienen met de mooist versierde straat. Dit jaar op 27 
april is dat allemaal weer mogelijk! 

Wilt u met uw muziekgroep spelen, heeft u een leuke act, gaat u met de buren 
de hele straat oranje kleuren? Kom maar op! Voor de mensen die de vorige keer 
te laat waren om vlaggetjes op te halen: meld u per mail aan dan kunt u dit 
keer wel mee doen aan de versiering. Heeft u een leuk idee, stuur een mail naar 
info@wijkverenigingcronestein.nl dan pakken de Fruitjes en Buurtzorg dit op. Er 
is ook een kleine bijdrage voor een hele straat.

Met ‘challenges’ zoekt Technolab de samenwerking op 
tussen onderwijs en het bedrijfsleven

Een verslag van het Ondernemersontbijt bij Technolab
Door: Els de Waard 

Ondernemers en onderwijs verzamelden zich op de vroege ochtend van 3 
februari voor een Ondernemersontbijt bij Technolab aan het Bètaplein. De 
franchisehouder van buurman PLUS was ook aanwezig en zorgde voor de 
broodjes, het Koffiehoekje voor de koffie. Naast wethouder Yvonne van Delft 
(Werk & Inkomen en Economie) sloten vertegenwoordigers van het Da Vinci 
College, een technisch installatiebedrijf, Nederlands grootste bierbrouwer en de 
Inzamelhelden aan. 
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Directeur Ben Schippers en zijn collega’s lieten zien waar Technolab voor staat. 
Het brengt leerlingen en studenten, variërend in leeftijd van vier tot 20+, in con-
tact met de techniek van het heden en de toekomst. Met de oudere leerlingen 
en studenten van alle onderwijsniveaus en met bedrijven organiseert Technolab 
samenwerkingsprojecten, zogenaamde challenges. Zo hebben studenten van 
mbo, hbo en de universiteit onlangs met elkaar een productieproces bij farma-
ceut Janssen onder de loep genomen en verbeterd.

Voor het vmbo is het Da Vinci College, waarbij Technolab inwoont, de 
belangrijkste partner. Annick Dezitter, directeur bij het Da Vinci, is ook 
bestuurslid van het Ondernemersfonds Leiden en belichaamt zo het contact 
tussen onderwijs en ondernemers. In beide hoedanigheden is ze een warm 
pleitbezorger van de samenwerking tussen die twee partijen. De aanwezige 
bedrijven zagen op hun beurt nut en noodzaak van meer samenwerking 
met het onderwijs. De brouwer zoekt technisch medewerkers en zag tot zijn 
tevredenheid dat leerlingen ‘veiligheid op de werkvloer’ als een belangrijk 
aandachtsgebied mee krijgen bij Technolab. De Inzamelhelden kunnen leerlingen 
gebruiken met zin in het leren repareren van de bedrijfsfietsen, en de installateur 
ziet graag leerlingen zo vroeg mogelijk geïnteresseerd in zijn branche. Yvonne 
van Delft verklaarde zich een supporter van Technolab als belangrijke speler bij 
de aanwas van technisch personeel. De gemeente Leiden heeft vastgesteld dat 
het gebrek daaraan de groei van de economie in de stad bedreigt. 

Voor 19 mei staat een volgend, en uitgebreider, ondernemersontbijt op de 
agenda. Daarbij zullen ook leerlingen van het Da Vinci worden betrokken. 

Drie kunstenaars geselecteerd voor een kunstwerk in 
de openbare ruimte
Door: Mirjam Flik

Het gloednieuwe Bètaplein vormt het hart van de omgeving van Leiden 
Lammenschans: een locatie waar veel geleerd wordt, tal van ontwikkelingen 
plaatsvinden en waar steeds meer jonge mensen wonen en jonge ondernemers 
kans krijgen om hun zaak op te zetten. Wat nu nog ontbreekt is een 
spraakmakend kunstwerk, maar daar komt snel verandering in.

Het stadscuratorium van het Lucas van Leyden Fonds heeft drie kunstenaars 
geselecteerd voor het Bètaplein die een schetsopdracht mogen maken: Alphons 
ter Avest, Joanneke Meester en Frank Koolen. Dit zijn allen kunstenaars die goed 
kunnen werken met de kenmerken van de omgeving zoals stedelijke ontwik-
keling, diversiteit, relatief jong en dynamisch in gedachten. Zo richt Joanneke 
Meester zich in haar oeuvre op het menselijk bewustzijn en haar omgeving. Ze 
gebruikt haar kunst om communicatie tussen mensen te bevorderen. Ze reflec-
teert op de werkelijkheid en combineert engagement met humor. Het Lucas van 
Leyden Fonds is in samenspraak met betrokkenen uit de wijk gekomen tot een 
programma met eisen voor het kunstwerk.

Kunstenares Joanneke Meester

WE ARE not alONE – Rohn Rennon & 
Roko Rono

Het kunstwerk moet opvallen, impact 
hebben in de omgeving en misschien 
zelfs een trekpleister worden, maar 
vooral passen bij het karakter van 
de wijk en de zaken die daar spelen: 
een dynamische omgeving met grote 
golven van drukte, speelsheid, humor, 
veel jonge mensen en gezinnen, waar 
gentrificatie op de loer ligt en waar 
studenten ook geregeld kampen met 
eenzaamheid. Een eerste conclusie die 
zich op locatie aandoet is dat het plein 
zich uitstekend leent voor een speels 
werk, een werk waarvan snelheid, ver-
binding en beweging uitgaat.

Het Lucas van Leyden Fonds onder-
steunt projecten voor beeldende kunst 
in de openbare ruimte in de stad 
Leiden met aandacht voor de relatie 
tussen kunst en wetenschap, en kunst 
en samenleving. Kijk voor meer infor-
matie op www.lucasvanleydenfonds.nl

Stichting Groen Crone-
steyn heeft succesvolle 
petitie opgezet tegen 
disc-golfbaan in Polder-
park Cronesteyn
Door: Roek Vermeulen, voorzitter 

Stichting Groen Cronesteyn

De afgelopen tijd is er nogal wat 
te doen geweest over het plan van 
initiatiefgroep Discgolf Cronesteyn om 
een discgolfbaan in het park aan te 
leggen. Stichting Groen Cronesteyn 
heeft er een petitie tegen opgezet en 
die was in nog geen twee weken ruim 
9000 keer ondertekend. Gelukkig is 
net bekend geworden dat de wet-
houder de discgolfers bij nader inzien 
afraadt om een vergunningaanvraag 
in te dienen. Een wat bredere advies-
commissie binnen de gemeente heeft 
vastgesteld dat het plan niet in de 
Omgevingsvisie past.

Stichting Groen Cronesteyn is hier 
natuurlijk blij mee, maar constateert 
wel dat de Leidse parken steeds weer 
onder vuur liggen, terwijl de recrea-
tiedruk door de pandemie is toegeno-
men. De stichting gaat met een aantal 
organisaties de koppen bij elkaar 
steken om te zien of er mogelijkheden 
zijn voor een beschermde status voor 
alle Leidse parken. Ook kijken zij de 
komende jaren kritisch mee naar het 
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ALGEMENE
LEDENVERGADERING

DINSDAG 12 APRIL
@GEMIVA
KANAALPARK 1
START: 20.00 UUR
   - WIJKVERENIGING CRONESTEIN -

Foto’s uit de oude doos

Gemiva opent haar deuren voor de jaarlijkse

Algemene Ledenvergadering van Wijkvereniging

Cronestein. U bent van harte welkom v.a. 19.30

uur.

Aanmelden via info@wijkverenigingcronestein.nl

Wat kunt u verwachten?
-  Terugblik 2021: jaarcijfers en -verslag.

- Afscheid oude bestuursleden en aantreden nieuwe

  leden.

- De plannen voor 2022 met diverse sprekers:

  o.a. jubileumviering wijkvereniging en aftrap nieuwe

  commissie ‘groen in de wijk’

- Presentatie RijnlandRoute - Europaweg
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plan om windturbines vlakbij Polder-
park Cronesteyn te plaatsen, praten 
zij mee over het realiseren van de pro-
jecten in het beheerplan en gaan zij 
daarnaast door met vrijwillig groenbe-
heer, vogels tellen, enzovoort. Naast 
financiële support kunnen zij ook 
vrijwillige handjes gebruiken bij onder 
meer de communicatie en het beheer 
van de website.

Meer informatie hierover is te lezen 
op www.groencronesteyn.nl 

Het Koffiehoekje aan het 
Bètaplein
Door: Jos van der Kolk

Sinds ruim een half jaar is onze wijk 
een koffietentje rijker. Er kwam een 
pand te huur midden in de nieuw-
bouw op het Omegaplantsoen. Romy 
Duivenvoorden zag een kans om een 
lang gekoesterde wens in vervulling 
te laten gaan. Haar bedrijfsplan zag 
er goed uit en alle seinen sprongen 

op groen, al moesten er wel nog wat 
plooien worden gladgestreken, zoals 
bijvoorbeeld elektriciteit dat nog niet 
aangelegd was. Gelukkig beschikt het 
Koffiehoekje over behulpzame buren.
Typerend voor Romy, een nuchtere 
Hollandse, is dat zij haar zaak gewoon 
het Koffiehoekje heeft genoemd. Ge-
passioneerd als zij is van Nederlandse 
producten zal het je niet verbazen 
dat van Nederlandse producten zal 
het je niet verbazen dat de producten 
uit de vitrine van deze boerendoch-
ter uit de Kaag, (bijna) allemaal van 
Nederlandse bodem zijn. Zo maakt zij 
zelf de appeltaarten, met appels uit 
eigen boom, worteltaart, stoofpeertjes 
cake en seizoensgebonden producten 
zoals, speculaas met Sinterklaas, van 
Nederlandse ingrediënten gemaakte 
“cup cakes” en kerstaarten.

Romy zit boordevol energie en ideeën 
voor de toekomst. Je kunt er sinds 
een paar maanden ook ontbijten 
met yoghurt, muesli en bananen, en 
vanaf eind februari kun je er iedere 
laatste vrijdagmiddag van de maand 
langs voor een borrel met een hapje 
of drankje. Meer info is te vinden op 
facebook. Wij raden jullie allemaal 
aan om eens langs te gaan en zelf te 
ondervinden wat een aanwinst voor 
de wijk dit koffiehoekje is.

Haiku

leven rijk van vorm

klein is het ondergrondse

van virus tot worm

Paul Groenendaal   
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“Wijkagent ben je voor iedereen.”
Door: Karolien van Wijk, overgenomen uit wijkkrant Tuinstad-Staalwijk

Sinds oktober 2021 is Danny Onderwater wijkagent van onder meer wijk Cro-
nestein. De 44-jarige, spraakzame Leidenaar is al een groot deel van zijn leven 
politieagent. We maken kennis met Danny en leren meer over zijn aanpak: “We 
kunnen heel stoer doen, maar we hebben burgers nodig om ons werk te doen, 
dus app me vooral als er iets is.” 

Danny arriveert op de fiets. “Mijn werkgebied loopt van de Lammenschansweg 
en Vreewijk tot de Witte Singel. Dat is prima te fietsen. Bij heel slecht weer pak 
ik weleens de wagen, maar dan mis ik het contact met de mensen op straat, je 
maakt niet zomaar even een praatje. Daarom ben ik gestopt met de motor, dan 
zit er altijd een helm tussen jou en de mensen op straat.” Danny is geboren Lei-
denaar en al 22 jaar politieagent. “Hiervoor was ik wijkagent in een wat rustiger 
gedeelte van Voorschoten. Het is beleid bij de politie dat je om de vier of vijf 
jaar van wijk wisselt, om je frisse blik te houden. Ik heb nu een heel andere wijk, 
stedelijker, drukker. Vooral de ontwikkelingen bij het Bètaplein volgt hij intensief. 
“Veel mensen wonen daar dicht op elkaar, met ook nog een komen en gaan 
van scholieren.” Hij is al in contact met de twee scholen en DUWO en neemt 
ook deel aan het veiligheidsoverleg. Hopelijk ontmoet hij bij mooier weer meer 
omwonenden.  

“Oktober was een moeilijke maand om te beginnen. Het was koud, we hadden 
weer een lockdown, er waren weinig mensen buiten, terwijl ik juist iedereen 
wil leren kennen. Ik wil overal binnen kunnen lopen. Nou ja, sommige mensen 
vinden dat minder leuk, maar ik ben er en ik ga niet meer weg.” De afgelopen 
tijd gebeurde er nogal wat in zijn district. De vondst van het lichaam van Esmee 
Kortekaas noemt Danny de zwaarste zaak die hij ooit heeft meegemaakt. “Het is 
vreselijk, ik fiets elke dag langs die plek. Maar dat er zoveel mensen steun betui-
gen is ook typisch Leiden.”

In zijn vrije tijd is Danny vaak hardlopend of op de racefiets te vinden. “Het liefst 
fiets ik in het buitenland tegen bergen op. Hoe verschrikkelijker het is, hoe beter. 
Daarnaast heb ik nog een druk gezin, met kinderen die aandacht nodig heb-
ben.” 
 
Bereikbaar zijn is volgens Danny het belangrijkste van wijkagent zijn. “Ik kan niet 
overal zijn, maar app me vooral als er iets is. Bellen kan ook, maar ik heb niet 
altijd tijd om mijn voicemail af te luisteren.” Danny is niet bang voor een over-
daad aan berichten. “Ik heb nog niemand hoeven blokkeren. En als ik niets voor 
je kan betekenen zeg ik dat. Nee is ook een antwoord.” Danny is te bereiken op 
06-20439713, maar maakt ook graag een praatje als hij door de wijk fietst. Hij 
is op maandag vrij, en werkt ongeveer de helft van de weekends. Danny werkt 
momenteel samen met stagiair Jeen Brinksma.

De Ananas & de Framboos: een eiland van kruisbe-
stuiving
In gesprek met boekbindster Wilma van Driel, typograaf/marge-
drukker Bert Rigters en drukker/uitgever Bert Lever.
Door: Paul Groenendaal

De Ananas & Framboos: twee levendige vruchten uit de gaarde van ons woonpa-
radijs. De Ananas wordt een woongigant op het land van De Raad. Wonen gaat 
overheersen in een vanouds industrieel gebied, in vroeger tijden de groenten- en 
fruitveiling van de stad. Daaraan herinnert nu alleen de straatnaam Veilingkade, 

aan het 

Woord

Bert Lever en zijn antieke drukpers
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Wilma van Driel geeft les in haar bind-
erij Papyrus

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 

Adv

waar wij van de buurt een drijvende ‘Schanstuin’ willen maken. Midden in dat 
gebied ligt een golfplaten gebouw, een gonzend eiland vol bedrijvigheid: de 
Framboos. De in de kunstwereld geroemde ‘kruisbestuiving’ is hier geen theorie! 
Het Leids Dagblad kopte onlangs: ‘Kunst en cultuur als alternatief medicijn.’ Bij 
de Framboos wordt deze stelling bewezen in de dagelijkse praktijk. Ik bezocht 
twee bedrijven: Boekbinderij Papyrus (Frambozenweg 173) en Offsetdrukkerij 
Nautilus (Citrusweg 12). Als je bij de eerste bent ben je tevens bij Papyrus Private 
Press, als je bij de tweede bent ben je gelijk bij Uitgeverij Ginkgo. Een cultureel 
klimaat, waarin de hoofdrolspelers Wilma van Driel, boekbindster, Bert Rigters, 
typograaf en margedrukker en Bert Lever, drukker/uitgever, de coronadans ont-
sprongen zijn.

Handboekbinden en boekrestauratie
De grote architect en stedenbouwer dr. H.P. Berlage zei ooit: ‘De typografische 
Kunst geeft ons het voorbeeld van de verst gevorderde massavoortbrenging.’ 
Dit citeer ik uit het boek Drukletters waarin de schrijver M. H. Groenendaal, 
mijn vader, het als motto opnam voorin zijn boek, dat 30 jaar lang gold als een 
onmisbaar vakboek voor de toepassing van letters in drukwerk. Letterontwerpen 
was een hele wetenschap. De boekdrukkerij was op haar hoogtepunt, maar dat 
veranderde na 1970 volledig. Fotozetten en offsetdrukken en daarna de digitale 
technieken, verdrongen boekdruk en de loden letter. Papier en drukwerk zouden 
verdwijnen, dacht men. Die voorspelling is niet uitgekomen, wel veranderde de 
grafische wereld totaal. De boekbinderijen verdwenen, grote oplagen worden 
uitbesteed aan goedkope landen, grote drukkerijen vielen om. 

Maar zie: het ambacht bleef, dankzij liefhebbers en kunstenaars die kiezen voor 
kleinschaligheid.
Wilma van Driel was 25 jaar geleden koordirigent maar stapte uit liefde over 
naar een stage bij de Leidse Boekbinder, een kleine handboekbinderij in de 

binnenstad. Ze leerde het vak in de 
praktijk, haalde daarna vakdiploma’s 
binden en boekrestauratie en begon 
in 2002 voor zichzelf op de Vollers-
gracht in Leiden met Boekbinderij 
Papyrus, vanaf 2014 in De Framboos, 
waar ze ook met veel succes lesgeeft 
aan zo’n 50 cursisten per jaar. Als ik 
Wilma vraag wat haar grootste pret is, 
zegt ze: ‘Als een cursist vol trots naar 
huis gaat met een mooi, zelfgemaakt 
werkstuk, word ik heel blij!’ Wilma is 
zeer actief in het vak. Ze is bestuurslid 
van de landelijke Stichting Handboek-
binden.

Private Press
Grafisch vormgever en typograaf Bert 
Rigters vond in een hoek van Wilma’s 
binderij een ruimte voor zijn handpers 
en zijn kasten met loden en houten 
letters voor de vervaardiging van 
boekjes in kleine oplage, bibliofiele 
uitgaven. Er bestaan tientallen van 
zulke zogenaamde margedrukkers 
in ons land die zich verenigen in de 
Stichting Drukwerk in de Marge. Rig-
ters geeft cursussen zetten en druk-
ken en is bestuurslid van de stichting 
Laurens Janszoon Coster te Haarlem. 
Medebestuurder is Bert Lever van het 
tweede bedrijf dat ik bezocht.

Offsetdrukkerij Nautilus en 
Uitgeverij Ginkgo
Bert Lever is daarentegen met iets 
heel anders bezig. Als werkstudent 
om zijn studie psychologie te bekos-
tigen ontdekte hij dat een baantje als 
drukker meer opleverde dan werken 
in de haven. ‘Kan ik dat?’, vroeg Bert. 
‘O, dat leren we je in een week’, was 
het antwoord, en Bert was verkocht. 
Klein-offset of kantoordruk was een 
nieuwe ontwikkeling en dat lag hem 
beter dan psychologie. Hij ging naar 



13
wijkkrant                      voor jaar 2022

de avondcursus op de Amsterdamse 
Grafische School, breidde daar zijn 
vakkennis uit, schafte tweedehands 
spullen aan en begon voor zichzelf 
in de garage naast het huis van zijn 
ouders. Hij had succes. Terwijl de 
boekdruk (hoogdruk) verdween, was 
de offset in opkomst. In 1989 kon hij 
de grote drukpers van de toenmalige 
‘vrouwendrukkerij’ overnemen en be-
gon hij als Nautilus in de Koppenhing-
steeg. Daar werd hij in 2018 verjaagd 
door het gemeentebeleid. In de hoog-
tijdagen had Bert vijf medewerkers. 
Toen hij moest verkassen was hij weer 
alleen en vond hij zijn plek aan de Ci-
trusweg. Nautilus ging hier verder als 
producent van boeken. Hij kent het 
vakgebied door en door en koopt in 
overleg met opdrachtgevers drukwerk 
in bij andere bedrijven. Bert bewaakt 
prijs en kwaliteit. Als uitgeverij Ginkgo 
is hij zijn eigen opdrachtgever. 

Wat zeggen de Leidse 
politieke partijen over 
onze wijk? 
Gemeenteraadsverkiezingen 
op 14, 15 en 16 mrt
Door: Els de Waard

Op 14, 15 en 16 maart zijn de ver-
kiezingen voor de gemeenteraad. 
In Leiden gaat het om 39 vertegen-
woordigers van verschillende partijen. 
Zij zullen in de komende vier jaar 
het beleid van de stad maken op 
alle gebieden die de Leidse burgers 
aangaan. Wij vroegen de deelne-
mende partijen naar hun standpunten 
op belangrijke kwesties die spelen 
in wijk Cronestein. Wat is hun oor-
deel over de leefbaarheid in een wijk 
waarin steeds meer en steeds hoger 
gebouwd is en wordt? Is er in verhou-
ding nog voldoende groen? Kunnen 
bewoners zich nog veilig voelen – 
sociaal gesproken en qua verkeer? 
Ook vroegen wij hen naar hun aanpak 
tegen eenzaamheid onder studenten, 
en hun ideeën voor het stimuleren van 
de sociale cohesie in de wijk. 

In de afgelopen vier jaar was er een 
college van D66 (met twee wethou-
ders Bouwen en Sport/onderwijs), 
Groen Links (GL, met twee wethou-
ders Bereikbaarheid, Groen en Eco-
nomie) en PvdA (met één wethouder 
Zorg en Welzijn). De VVD was wel 
een van de grotere partijen maar zat 

niet in het college. Het CDA, de Partij 
voor de Dieren (PvdD), de SP, Christen 
Unie, Partij Sleutelstad (PS) en Leiden 
Participeert (LP) zijn in kleinere getale 
vertegenwoordigd. Nieuwkomers bij 
deze verkiezingen zijn Klimaat Actie 
Nu (KAN) en Studenten Voor Leiden 
(SVL). De redactie heeft de deelne-
mende partijen gevraagd om hun 
standpunten te geven op een aantal 
prominente thema’s uit wijk Cronest-
ein. 

Hoogbouw
Over de noodzaak van hoogbouw 
zijn de meningen nauwelijks verdeeld. 
Vrijwel alle partijen vinden hoogbouw 
en verdichting noodzakelijk om de 
woningnood te lenigen. SVL noemt 
de Lammenschansdriehoek een ‘mooi 
project’ waarin vele woningen zijn 
gerealiseerd. De ene partij is wel stel-
liger in grenzen daaraan dan de ander. 
Zo vindt PvdD dat de grens bereikt is, 
en eigenlijk eerder al was. KAN vindt 
dat groen uiteindelijk boven bouwen 
moet gaan. De meerderheid van de 
respondenten pleit voor een maximale 
hoogte van 70 meter. CU en PvdA 
stellen daarbij dat hoogbouw alleen 
rondom OV – knooppunten en uitvals-
wegen mag plaats hebben. 

Alle partijen geven aan dat hoog-
bouw onlosmakelijk in verband moet 
staan met zorg voor extra groen in 
de wijk en voor sociale cohesie. Het 
CDA spreekt de wens uit om naast, 
huns inziens onbetaalbare, studio’s 
en appartementen in de wijk ook 
duurzame woningen te bouwen ‘die 
bijdragen aan de doorstroom op 
de woningmarkt’ en noemt daarbij 
als voorbeelden buurtzorghuizen, 
moderne hofjes en betaalbare een-
gezinswoningen. Ook KAN noemt de 
wenselijkheid van meer betaalbare 
woningen voor allerlei bewonersgroe-
pen met een laag of midden inkomen. 
GL daarentegen ziet in de hoogbouw 
nog wel wat ruimte, maar ook deze 
partij wil die alleen benutten als die 
duurzaam gevuld wordt en er in de 
omgeving voldoende ruimte overblijft 
voor groen, recreatie en sport. Deze 
partij ziet dat in de plannen rond de 
Zoeterwoudseweg (Watergeus) wel 
opgenomen en voorziet dat dat het 
gebied aantrekkelijker zal maken dan 
het bedrijventerrein dat er nu is.
Dat inrichting van de wijk een zaak 
moet zijn waarbij gemeente samen 
optrekt met de bewoners – daarover 
is iedereen het eens. De SP drukt 
zich het sterks uit tegen mogelijk te 
eigengereid optreden van bouwers: 
“Vastgoedhandelaren en projectont-
wikkelaars pakken we aan”. 

Groen
Dat voldoende groen in de leef-
omgeving belangrijk is betwist ook 
niemand. De VVD geeft de voorkeur 
aan bouwprojecten waarbij groen en 
waterwegen behouden blijven. Als 
idee om voldoende groen te creëren 
en ruimte in de stad te houden stelt 
deze partij voor om van de Oostvliet-
polder de groenste wijk van Neder-
land te maken. Ook andere partijen 
noemen voorbeelden van concrete 
vergroening in of nabij de wijk. De 
PvdA noemt het project ‘Adopteer 
een Leids boompje’ dat de partij sa-
men met GL uitvoerde. Jonge boom-
pjes die vanwege bosbeheer dreigden 
te worden afgevoerd uit Leidse parken 
vonden een nieuwe plaats in tuinen 
van wijkbewoners. 

Het CDA wil per wijk een groenplan, 
op te stellen door gemeente, bewo-
ners en verenigingen, waarin ook 
kleinschalige sportvoorzieningen moe-
ten worden meegenomen. Wat het 
CDA betreft krijgen bewoners die zelf 
aangeven (een deel) van de inrichting 
en het onderhoud van het groen te 
willen oppakken, steun en medewer-
king vanuit de gemeente. PvdA, CU, 
D66, LP en GL zijn ook voor ‘verticale 
vergroening’ en zien graag begroeide 
gevels.  De PvdD wil een groennorm 
instellen: er moet tenminste 75m2 
groen per inwoner beschikbaar zijn. 
Als dat niet gerealiseerd kan worden, 
zou er niet gebouwd moeten worden 

GL en de PvdD noemen ook nog 
het belang van vaste plekken voor 
stadstuinieren. De SP ziet mogelijkhe-
den om de Lammenschansdriehoek 
nog groener te maken en wil parken 
een beschermde status geven en 
dan investeren in biodiversiteit. D66 
stelt voor om de oppervlakte van 
het polderpark te verdubbelen door 

Antoine Theeuwen is lijsstrekker van 
de SP
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Polderpark Cronesteyn met wandelpaden en een groene luchtbrug te verbinden 
aan de Oostvlietpolder. Daarmee krijgen fietsers en wandelaars uit de stad meer 
groen dichter bij huis. Ook de CU vindt dat er op het Bètaplein meer bomen 
geplant moeten worden en SVL ziet in de driehoek graag meer kleine parkjes. 
Om bewoners te motiveren om ook zelf aan de vergroening bij te dragen denkt 
deze partij ook aan initiatieven zoals een Leids kampioenschap tegelwippen om 
meer ruimte vrij te maken voor groen. D66 vat de verschillende doelstellingen 
wat dit aangaat samen in “woningmarkt, luchtkwaliteit, gezondheid en recreatie 
in balans houden voor de inwoners”.

Eenzaamheid studenten
Landelijk, maar ook Leids onderzoek wijst op eenzaamheid onder een groot deel 
van de studenten. Volgens de PvdA is het streven om van de Lammenschans-
driehoek een bruisende stadswijk te maken. Alweer eensgezind zijn de partijen 
over de noodzaak om ontmoetingvan bewoners onderling, en zeker ook de 
studenten, te bevorderen. De gemeente zou volgens hen allen in contact moeten 
treden met de verschillende groepen en open moeten staan voor initiatieven die 
daaruit voortkomen. Gemeenschappelijke ruimten in de studentenflats, ‘bouwen 
met fusie’, noemen PvdA, GL, CDA  en SVL als voorwaarden om die ontmoeting 
te bevorderen. De PvdA ziet verder winkelcentra en buurthuizen als potentiële 
huiskamers van de buurt. Het CDA zoekt een goede balans tussen studiowonin-
gen en kamers. KAN wijst erop dat jongeren veel mobieler zijn dan ouderen en 
dus gemakkelijker hun vertier kunnen vinden in de stad of iets verder gelegen 
sportvoorzieningen. Deze partij ziet dan ook graag aandacht voor voorzieningen 
voor ouderen zoals buurtwinkels. 

GL noemt het verkleinen van eenzaamheid onder jongeren een speerpunt van 
de partij. Die investeert graag in ontmoeting op school en via jeugd- en jonge-
renwerk en noemt Technolab op het Bètaplein als voorbeeld. Verder wil de partij 
de Sleutelpas ingevoerd zien, waarmee jongeren met het laagste inkomen gratis 
toegang krijgen tot sport en cultuur. De SP vat eenzaamheid onder armoede en 
wil werken aan een stad waar iedereen elkaar kent en voor elkaar zorgt. Dat 
vraagt om voldoende infrastructuur voor speelgelegenheden voor kinderen, 
parken en buurthuizen. De partij wil bovendien geld vrijmaken om mensen te 
helpen bij, ook psychische, problemen – al dan niet voortgekomen uit de corona-
crisis.
D66 wil dat de gemeente in overleg treedt met alle onderwijsinstellingen om te 
onderzoeken hoe studenten het beste kunnen worden geholpen om de door 
corona opgelopen achterstanden in te lopen en wijst op aanbevelingen die De 
Denktank en Stad Leiden wat dit betreft al hebben gedaan. De CU schreef in 

Harbbert van der Kaap, PvdD

Lisa Boshuizen, 14de op de lijst van de 
SVL

Adv
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het afgelopen jaar een actieplan om 
jongeren en studenten een Leidse 
Lente te bieden en te zorgen dat ont-
moetingen – ook in tijden van corona 
– mogelijk blijven. Een van de kandi-
daten van de VVD zegt vereenzaming 
tijdens de coronatijd aan den lijve te 
hebben ondervonden. Deze partij ziet 
graag dat de gemeente initiatieven 
vanuit de buurt van harte ondersteunt 
en niet belemmert. Als voorbeeld 
noemt de kandidaat een buurtBBQ die 
bemoeilijkt wordt door regelgeving 
vanuit de gemeente. De SVL sluit zich 
aan bij de constatering dat er in de 
Lammenschansdriehoek nog te weinig 
faciliteiten zijn om elkaar te ontmoe-
ten en ziet de ruimte voor horeca daar 
graag uitgebreid. 

Verkeer
Verkeer bepaalt in belangrijke mate 
de leefbaarheid van een wijk mee dus 
ook naar ideeën hierover vroegen we 
de partijen. Op de volgende punten 
vindt een groot deel van de partijen 
elkaar: Leiden moet goed bereikbaar 
zijn, de stad zelf moet autoluwer 

of zelfs -vrij worden, auto’s delen, 
elektrisch rijden en het gebruik van 
het OV moeten bevorderd, fietsen 
gestimuleerd worden en wandelen 
gefaciliteerd. In woonwijken moet de 
snelheid teruggebracht worden en 
beter gehandhaafd, voor de veiligheid 
en om herrie en trillingen tegen te 
gaan. 
Een paar voorstellen worden apart 
genoemd. PS vraagt aandacht voor de 
belangen van mindervaliden en om 
afspraken over het gesloten houden 
van de bruggen tijdens de spits. Het 
CDA wil de gevaarlijke kruising Zoe-
terwoudseweg/Vrijheidslaan verbeterd 
zien.

Thijs de Groot staat op de lijst namens 
de PvdA

KAN wil de snelheid op de Lam-
menschansweg verlaagd hebben 
en eenrichtingverkeer instellen om 
sluipverkeer te voorkomen. GL noemt 
de rotonde Rooseveltstraat/Vrijheids-
laan als voorbeeld van een aanpak 
om gevaarlijke kruispunten veiliger in 
te richten. LP maakt zich zorgen om 
de ongevallen in de stad. De VVD wil 
bijzondere aandacht voor verkeers-
veiligheid bij scholen en sportclubs. 
De PvdA prijst zich gelukkig met zijn 
initiatieven om de busbaan aan de 
Europaweg te handhaven en het 
kruispunt aan het Lammenschans-
plein vooral voor fietsers veiliger in te 
richten. D66 verwacht dat het door-
gaande verkeer flink zal afnemen met 
het afronden van de RijnlandRoute en 
Leidse Ring Noord. Verdere verkeers-
besluiten mogen volgens deze partij 
geen negatieve gevolgen hebben voor 
omliggende fietspaden, voetpaden en 
straten. “Alle bewoners en automo-
bilisten moeten er samen op vooruit 
gaan.”

Sociale veiligheid
Behalve naar de verkeersveiligheid 
vroegen we tenslotte naar gedachten 
over de sociale veiligheid in de wijk. 
Naast bestrijding van criminaliteit is 
cohesie is daarbij een kernbegrip – 
hoe is meer en betere binding tus-
sen bewoners te bewerkstelligen? 
PS, D66, PvdA en VVD pleiten in dat 
verband allereerst voor meer blauw 
op straat – vooral in de functie van 
wijkagent - en voor laagdrempeligheid 
bij het doen van meldingen. Maar 
tegelijkertijd noemen ze nogmaals 
de noodzakelijke realisatie van de 
eerdergenoemde ontmoetingsruim-
ten en sportfaciliteiten. PS benoemt 
bovendien het bevorderen van vrijwil-
ligerswerk – om zodoende het ‘sociaal 
kapitaal’ in de wijk aan te boren en 
vergroten. 

SVL wil experimenteren met wijkraden 
die een afspiegeling moeten vormen 
van de bevolkingssamenstelling van 
de wijk. De partij verwacht dat op die 
manier banden tussen bijvoorbeeld de 
studentengemeenschap die voorna-
melijk in de Lammenschansdriehoek 
woont en de bewoners van de Fruit-
buurt en Vlietkaap sterker worden. 
De VVD wil ook ten behoeve van de 
veiligheid samenwerking met scho-
len zoals beschreven in het voorstel 
tot uitbreiding voor de Stedelijke 
Jeugdaanpak. KAN gaat, evenals SVL, 
inzetten op meer samenspraak en be-
sluitvorming met bewoners in burger-
fora. GL zou ook in deze wijk een BOP 
(Buurt Ontmoetings Plek) gerealiseerd 
willen zien. 

Verschillende partijen wijzen op de 
verantwoordelijkheid die ook de 
bouwer, samen met de gemeente, 
zou moeten nemen om bij de inrich-
ting van de wijk sociale cohesie te 
bevorderen en onveilige plekken te 
voorkomen. LP gebruikt het begrip 
community vorming om aan te geven 
dat bewoners, zeker ook de studenten 
en starters, zelf met elkaar moeten 
gaan bekijken wat zij samen willen en 
kunnen, wat hen verbindt. 

Alle informatie over deze partijen, 
inclusief hun verkiezingsprogramma’s, 
is te vinden op Internet bij de partijen 
zelf en de gemeente Leiden www.
leiden.nl/verkiezingen. Ook kan je de 
Leidse Stemwijzer invullen op  http://
www.mijnstem.nl/leiden [also in 
English] en per vraag zie je wat de 
standpunten zijn van de verschillende 
partijen. Voor onze wijk worden er 
stembureaus ingericht op het Bèta-
plein, bij mboRijnland in Lokaal en Da 
Vinci, en het winkelcentrum Rosen-
burch.

SAMEN RECHT DOEN
5. MATTHIJS VET

Rembrandt Rowaan van GL

Matthijs Vet
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Laat je Boodschappen
GRATIS thuisbezorgen!

Bestel je boodschappen 
op plus.nl of met de PLUS app.
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vanaf 35 euro

Express bezorging 
binnen 2 uur
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Dan bellen we altijd 
persoonlijk



17
wijkkrant                      voor jaar 2022

Leefbaarheid rondom De Ananas
Door: De Ananas

De Ananas is een modern nieuwbouwproject dat momenteel wordt gebouwd. 
Naast de 374 woningen, komen er ook een aantal commerciële ruimtes, ate-
lierwoningen, twee horecagelegenheden en een wasbar. De komst van zoveel 
nieuwe woningen betekent een toename van het aantal mensen in de wijk. 
Doordat er ook wordt ondernomen zal ook de bedrijvigheid in de buurt toene-
men. In hoeverre houd de ontwikkelaar en de gemeente Leiden rekening met de 
leefbaarheid in de directe omgeving?   

Met de toename van inwoners en bedrijvigheid in de wijk is in de inrichting 
van het openbaar gebied en de omgeving rekening gehouden. Zo wordt er een 
nieuw fietspad aangelegd aan de noordoostkant van De Ananas langs het spoor 
welke uitkomt op de oversteekplaats bij het Bètaplein om drukte te voorkomen 
op de parallelweg. In de toekomst zal de buurt steeds levendiger worden omdat 
er plannen worden gemaakt voor de gebouwen achter De Ananas langs het 
spoor en de witte panden aan het water, de Veilingkade. Ook van het water zal 
dan actiever gebruik gemaakt kunnen worden. Concrete plannen kunnen tot 
dusver nog niet gedeeld worden, maar er wordt zeker ontwikkeld.

Bouwvoortgang 
De eerste paal is in maart 2020 de grond in geslagen en sindsdien gaat de bouw 
van het complex enorm hard. Naar verwachting wordt halverwege maart van dit 
jaar het hoogste punt van maar liefst 18 verdiepingen bereikt. Dat betekent ook 
dat de ruwbouw van deze fase dan af is. Naar verwachting is de ruwbouw van 
Fase 3 eind 2022 ook helemaal klaar. Binnenkort worden de eerste woningen 
opgeleverd en zal het dus niet lang meer duren voordat de eerste bewoners hun 
intrede doen in De Ananas. 

Dag van de Bouw
Dit jaar vindt de Dag van de Bouw plaats op 18 juni. Indien de omstandighe-
den op de bouwplaats en de coronamaatregelen te zijner tijd het toelaten, zal 
De Ananas die dag opengesteld worden en zijn bezoekers uiteraard meer dan 
welkom. Houd de website of de social media-kanalen van De Raad Bouw in de 
gaten voor updates.

Project Watergeus van de 
baan?
Door: Nadine de Mooij

We dachten na ruim een half jaar 
stilte vanuit ontwikkelaar FSD dat 
project Watergeus van de baan zou 
zijn. Die vraag stelde de Bewonersbe-
langengroep Watergeuskade dan ook 
op 7 december 2021 aan ontwikke-
laar FSD. Na maandenlange radiostilte 
ontvangen we binnen 30 minuten een 
antwoord: “Zeer zeker niet. Voorlo-
pig ontwerp is gereed en ambtelijk 
akkoord bevonden. Bestemmingsplan 
wordt uitgewerkt.” Tja, maandenlang 
geen enkele afstemming en nu was 
volgens FSD het voorlopig ontwerp 
zonder afstemming met de buurt, 
‘ambtelijk akkoord’ bevonden. Iets 
wat de gemeente ontkent. Echt trans-
parant is het nog altijd niet binnen 
project Watergeus. Recent vernamen 
wij dat er nu op woensdag 6 april 
een participatiebijeenkomst gepland 
is in The Field (Stationsplein 25). We 
blikken in deze wijkkrant terug op de 
afgelopen maanden zonder commu-
nicatie. 
FSD houdt de omwonenden al meer 
dan een half jaar overal buiten. 
Ondanks meerdere verzoeken tot 
contact. Als bewonersgroep hebben 
we dit bij de gemeente aangegeven, 
maar die geeft tot op heden aan niets 
te kunnen betekenen. Omdat er dus 
niets gecommuniceerd wordt hebben 
we via een WOB-verzoek nu opge-
vraagd welke zaken tot dusver zijn 
besproken tussen ontwikkelaar FSD 
en de gemeente. Uiterlijk 4 februari 
diende de gemeente te reageren op 

thema’s
die spe-

len in de 

Wijk



18

ons verzoek, maar tot op heden hebben wij niets ontvangen. Ondertussen is de 
gemeenteraad aangehaakt. Project Watergeuskade en het gebrek aan participa-
tie waren geagendeerd bij de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en het Leidsch 
Dagblad heeft hier op 17 februari verslag van gedaan. 

De participatiebijeenkomst op 6 april gaat naar alle waarschijnlijkheid over de 
keuze van inrichting voor kinderen. Spreken over ‘afstand’, ‘hoogtes’ en ‘massa’ 
is hoogstwaarschijnlijk niet aan de orde. Op de site van FSD is er sinds kort een 
samenvatting van de buurtbijeenkomst op 14 juli 2021 te vinden. De samenvat-
ting geeft een eenzijdig beeld en gaat niet in op de punten die we als omwo-
nenden zo belangrijk vinden. Er werd een maquette getoond van het ontwerp. 
Daarin gaat FSD nog steeds uit van 30.000m2 zonder rekening te houden met 
het feit dat de gemeenteraad via een amendement de opdracht heeft gegeven 
zo’n 4500m2 minder te bouwen (omdat m2 parkeren in de 30.000 is opgeno-
men volgens dit amendement).

De mooie woorden van FSD bij de kennismaking om samen een mooi plan uit 
te werken, zijn helaas loze gebleken. Dat betreuren we zeer. Zeker omdat we in 
samenwerking met veel buurtgenoten en twee in de buurt wonende architecten 
veel tijd en energie hebben gestoken om met een haalbaar alternatief te komen. 
Een alternatief dat met 300 woningen meer in balans is met de bestaande omlig-
gende huizen en monument Ma Retraite, en waar wel draagvlak is voor de wijk. 

Wat kun je als omwonende doen?
Heb je contacten in de gemeente of de gemeenteraad, spreek hen aan over het 
gebrek aan participatie.
Volg de bewonersgroep op watergeuskade.com en meld je aan voor de nieuws-
brief. Vergeet niet ook aan FSD kenbaar te maken, dat er onvoldoende rekening 
wordt gehouden met de wensen uit de buurt. Mail je vragen en op- en aanmer-
kingen naar Fransje@fsd.red. Je kunt een rechtsbijstandsverzekering inschakelen 

om je te helpen bij het opstellen van 
een zienswijze op het moment dat 
het ontwerp voor het nieuwe bestem-
mingsplan er ligt. Als je het ons laat 
weten of je hiervoor een rechtsbij-
standsverzekering hebt, dan kunnen 
we mogelijk onze krachten bundelen. 
Contact met de groep bewonersbe-
langen Watergeuskade: bewoners_be-
langen@watergeuskade.com

Tot slot, bewoners van de Soete en 
van de Zoeterwoudseweg 10 tot 
en met 48 en 100 tot en met 164, 
opgelet! 
De plannen die nu gemaakt worden 
voor de Watergeus, staan ook op 
stapel bij jullie aan de overkant. Het 
huurcontract met de Praxis verloopt 
in 2025 en DUWO is eigenaar van de 
grond en wil graag ook woningen 
en een studentenflat bouwen op die 
locatie. Het bestemmingsplan aanpas-
sen zal dan eenvoudiger zijn als er 
voor Watergeus al een bestemmings-
plan ligt. En aan de andere kant van 
de Zoeterwoudseweg zijn de bedrijven 
al gepolst of ze naar een andere plek 
willen gaan.
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Wat staat er dit jaar te gebeuren rondom de Rijnland-
Route? 
De effecten van de RijnlandRoute op de Europaweg en het Lam-
menschansplein. 
Door: Edwin van Ginkel

De RijnlandRoute krijgt zichtbaar meer vorm. Deze nieuwe weg, waar de provin-
cie Zuid-Holland verantwoordelijk voor is, vormt een verbinding tussen Katwijk, 
via de A44, en de A4 bij Leiden. De N206 Europaweg en het Lammenschans-
plein zijn onderdeel van het project en vormen de belangrijkste ontsluitingsroute 
voor het zuidoostelijke deel van de Leidse regio. Omdat de weg effect heeft op 
de wijk Cronestein, geven wij in iedere wijkkrant een korte update. 

Iets meer dan honderd mensen volgden 29 november 2021 een digitale informa-
tieavond over de Europaweg en het Lammenschansplein. Tijdens deze digitale 
bijeenkomst zijn omwonenden en andere geïnteresseerden bijgepraat over het 
ontwerp en de planning. Op dit moment worden de zienswijzen, die zijn geko-
men op ontwerpbesluiten, behandeld en verwerkt in een ‘nota van antwoord’. 
Naast besluiten die nog moeten worden genomen, is er ook een aantal besluiten 
reeds genomen die dit jaar verder worden uitgerold. Zo is eind 2021 het Estheti-
sche Programma van Eisen (EPvE), met eisen voor de landschappelijke inpassing 
van de Europaweg en de vormgeving van bouwwerken, vastgesteld door de 
Leidse gemeenteraad. Om ruimte te maken voor de aanleg moeten volgens de 
EPvE langs de Europaweg bomen gekapt worden. Om de kap te compenseren 
stelt de provincie samen met de gemeente Leiden een bomencompensatieplan 
op. Daarnaast moeten dit jaar 300 van de 400 kabels en leidingen worden ver-
legd in het projectgebied. Ook wordt in 2022 een aanbestedingstraject gestart 
voor een aannemer die de Europaweg aanpakt. Mogelijk starten de werkzaam-
heden van deze toekomstige aannemer in het derde kwartaal van 2023 en dan 
zou dat deel eind 2025 gereed kunnen zijn.
En wat staat er verder de komende jaren op de planning bij de Europaweg? 
Door toedoen van diverse ruimtelijke ontwikkelingen, onder andere in de Lam-
menschansdriehoek en Vlietzone, worden de Europaweg en het Lammenschans-
plein steeds drukker met grote files als gevolg. Daarom wordt de N206 verbreed 
tussen het Lammenschansplein en de A4. Ook het Lammenschansplein gaat op 
de schop. De Lammebrug en de Trekvlietbrug worden vervangen en verhoogd. 
Door de verhoging van de Lammebrug moet ook het Lammenschansplein ver-
hoogd worden. Ook krijgt het plein meer rijstroken om het verkeer sneller door 
te laten stromen. De aansluitingen van de Vrouwenweg en Vlietweg op de Euro-
paweg worden veiliger gemaakt. Twee fietspaden op de bestaande Lammebrug 
worden naar de noordoostkant van de nieuwe brug verplaatst. Daarnaast komt 
er een voetpad op de nieuwe brug. Op de Trekvlietbrug blijven de fietspaden aan 
twee kanten. 

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je 
dan in voor de nieuwsbrief op: www.
rijnlandroute.nl.
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Nuttige adressen en telefoon-
nummers

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 regel-
matig 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
www.leiden.nl/sociaal-wijkteam
Sociaal Wijkteam Roodenburg, Rooden-
burgerstraat 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 keuze 2 of 071-5164905. Via de 
mail: swtroodenburg@leiden.nl

Buurtcoaches Incluzio 
Ali el Ali, 06-20850673 
Fransje Barnard, 06-20360815 
Thuiszorg
Buurtzorg voor verzorging en verpleging 
thuis
Tel: 06-12202511
E-mail: leiden@buurtzorgnederland.com

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

Wijkagent 
Danny Onderwater te bereiken op  06-
20439713 (whatsapp)

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

Gemeentelijke brieven gericht aan 
onze wijk
Vind alle brieven terug op de gemeente-
lijke website www.leiden.nl/bewonersbrie-
ven 

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, mede-
delingen 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 op-
haaldagen 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. 
Openingstijden: ma-zat 08.00 - 16.00 uur

Grofvuil: afspraak inplannen
Via: www.leiden.nl/grofvuil of bel naar 14 
071. 

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

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

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

Info
Zuider Apotheek
Lammeschansweg 15-b
2313 DH, Leiden

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

Tennis - TC Roomburg
Kanaalweg 60
071 5132713

Korfbal – KZ Danaïden
Montgomerystraat 50
071 576 5733

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

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

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


