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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 bestuurs-
lid). De functie van penningmeester is vacant. 

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

Adverteren in de wijkkrant 
Met een advertentie, interview, kortingsactie, oproep, column of alleen met een 
logo in de wijkkrant? Dat kan!
Formaat advertentie Aantal advertenties per jaar Prijs per jaar 
1/6 A4 (logo zonder begeleidende tekst) 2  80,-  
1/3 A4 (advertentie met tekst) 2  125,-  
1 A4 (advertentie, column of interview) 2  200,- 
 
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 uw 

Colofon

werk? Neem contact op met de redac-
tie van de wijkkrant door middel van 
onderstaande gegevens. De redatie 
houdt zich wel het recht voor bijdra-
gen in te korten of te weigeren. Het 
gebruik van artikelen uit de wijkkrant 
is toegestaan onder duidelijke vermel-
ding 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.wijkverenigingcrone-
stein.nl
KVK: 28079936
Bankrekening: NL28INGB0000113491

Bestuursleden van links naar rechts: Edwin van Ginkel, 
Marion van Dongen, Renée Schmidt en Jos van der Kolk

Bestuurslid Jaap Bierman (boven) en 
redactielid Els de Waard (onder)
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Beste bewoners en ondernemers in de wijk

Een heerlijke zomer is het en wat een stilte op het Bètaplein. Scholen zijn met 
zomervakantie en ook veel studenten van de DUWO-flats zijn er niet. Persoonlijk 
heb ik toch liever wat meer reuring. Gelukkig organiseert Technolab weer zomer-
cursussen waar veel kinderen aan deelnemen. 

Aan de overkant bij de Ananas is het ook een drukte van belang. Daar is het 
tweede blok klaar Arvensis na Bromelia aan respectievelijk de Ananas- en Man-
goweg. Straatnamen die mooi passen in de oude Veilingbuurt of, voor de wat 
oudere wijkbewoners, de Fruitbuurt. De namen van de woonblokken verwijzen 
naar bloemplanten Arvensis (guichelheil) en Bromelia en zijn zo een link met de 
Bloemenbuurt aan de andere kant van het spoor. In de volgende wijkkrant komt 
een interview met nieuwe wijkbewoners van de Ananas.

Mooi is ook dat de bewoners van het Groene gebouw (het Pantheon van het 
Bètaplein), Da Vinci, Technolab en mboRijnland met bedrijven, een burenmeeting 
organiseren in september. Het is vooral gericht op de bewoners van de apparte-
mentencomplexen om het anonieme karakter van dit gedeelte van onze wijk te 
doorbreken. Natuurlijk zijn alle bewoners van Cronestein welkom. Er zijn hapjes 
en drankjes en er is gelegenheid voor muziek te spelen, op te treden met je ei-
gen band maar ook door leerlingen van de opleidingen. Daarnaast zijn er sport-
activiteiten, maar vooral staat de ontmoeting centraal: elkaar zien en spreken.

Het is ook mooi om te horen dat studenten een initiatief hebben genomen om 
bij Technolab een avond per week een ruimte te huren voor allerlei activiteiten. 
Na de zomer hier meer over.

En wat was het een prachtige ochtend op Koningsdag dit jaar in onze wijk. 
Kraampjes met allerlei spelletjes voor de kinderen, koffie en lekker hapjes geor-
ganiseerd door bewoners uit de Fruitbuurt. Het enthousiaste bezoek van burge-
meester Lenferink was de kroon op dit werk van alle betrokken mensen.

Mijn inbreng bij de raadscommissie Stedelijke ontwikkeling heeft in de stad heel 
veel positieve reacties opgeleverd.(terug te kijken op Sleutelstad) In september 
hebben wij de nieuwe wethouder Julius Terpstra uitgenodigd voor een rondgang 
door onze wijk. Heb je nog punten laat het ons weten.

Het wij-gevoel is beetje bij beetje aan het groeien in Cronestein en dat kan alleen 
door de inzet van velen: klein en groot, een uurtje hier en een uurtje daar. Met 
zijn allen kunnen we verder bouwen aan een mooie wijk voor iedereen.

Veel leesplezier!

beste 
Wijk

bewoner 
Namens het bestuur,  
Marion van Dongen, 

Voorzitter Wijkvereniging Cronestein

ABOUT THE NEIGHBOURHOOD AS-
SOCIATION CRONESTEIN
The apartments located on the Omega-
kade, 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. If you have 
any questions about these developments, 
please feel free to reach out to the Neigh-
bourhood Association Cronestein and we 
will be happy to answer any questions you 
might have. 

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 munici-
pal 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 an-
nual 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 topics about 
the district, the municipal and associated 
topics. There is also enough room to orga-
nize an activity yourself, and this initiative 
is supported by the association. So if you 
have any ideas or questions send an e-mail 
via info@wijkverenigingcronestein.nl. 
Furthermore, we are also looking for vo-
lunteers, 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

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

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

vereniging

Activiteiten met subsidiemogelijkheid
Wilt u een activiteit organiseren voor uw buurtgenoten? Heeft u een idee of 
wens om uw wijk te verbeteren? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de 
subsidieregeling Maatschappelijke Initiatieven van de gemeente Leiden of bij 
GaGoed
Ook kunnen wij als wijkvereniging ondersteunen. Bewoners die zelf een activi-
teit organiseren gericht op het stimuleren van het contact in de straat, komen 
in aanmerking voor een tegemoetkoming van € 50,-. Stuur ons een mail en we 
nemen contact op over de mogelijkheden.

 

Meld u 
aan voor de 
nieuwsbrief 

via 
info@wijkvereniging-

cronestein.nl 

Vrijwilligers gezocht!

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

HELP Bestuursleden gezocht
Wij zijn per direct op zoek naar een  
een penningmeester en secretaris. 
Door een verhuizing dit jaar gaat ook 
Renée ons verlaten. Met ca. 6 overleg-
gen per jaar, en wat thuiswerk hier en 
daar ben je max. 1 uurtje per week 
bezig voor de wijk. Wat krijg je daar-
voor terug? Meer contact in de wijk, 
kennis van de sociale kaart, bestuur-
lijke 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 via 
06-18584266 of via info@wijkvereni-
gingcronestein.nl. 

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! 

ALV
Gemiva opende op 12 april haar 
deuren voor de Algemene Leden-
vergadering van de wijk Cronestein. 
Het was een informatieve avond 
met sprekers als Rianne van Vuuren 
(Provincie Zuid-Holland), over de ef-
fecten van de RijnlandRoute op onze 
wijk, en Marlien Oderkerk en Vincent 
van Velzen (gemeente Leiden) over 
de openbare ruimte van de Lammen-
schansdriehoek. Lees het verslag op 
www.wijkverenigingcronestein.nl. 
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Oeps, een jaartje te vroeg 
Feest 25-jarig jubileum pas in 2023
Door: Marion van Dongen 

Niet in september 2022 maar 2023 bestaat onze wijkvereniging Cronestein of-
ficieel 25 jaar. Vorige editie van de wijkkrant berichtten wij dat we een feest in 
2022 gingen organiseren. Het voordeel is dat we nu meer tijd hebben om het 
voor te bereiden. We willen onder andere ook een boek over de wijk maken 
met de oudste maar ook jongste geschiedenis van de wijk. Als mensen het leuk 
vinden om hieraan mee te werken, dan vernemen wij dat heel graag via de mail. 

Gelukkig worden er steeds meer andere leuke activiteiten in de wijk georgani-
seerd. Zo organiseert een groep bewoners uit de Fruitbuurt, de Fruitjes, wan-
delmiddagen en gezellige vrijdagavonden. Verzamelpunt voor het wandelen is 
bij Kringloopmania op Lammenschansplein 6 om 13.50 uur. Aanmelden kan bij 
Buurtzorg via 06-12202511 of leiden@buurtzorgnederland.com . De vrijdag-
avonden zijn in Speeltuin het Zuiderkwartier (in het vervolg; ZK) aan de Anje-
lierstraat 2. Dit is twee keer per maand van 19.00 tot 22.00. Wijzigingen op de 
kiosk bij Kersenstraat 16. Hier vind je ook boeken, stekkies en prulletjes.

Wijk
berichten

Haiku 
Door: Paul Groenendaal

de vlinder brengt de
gedachte waar ook vandaan
In de achtertuin

het druivenplaatsje
speeltuintje voor jong en oud
in weer en wind fruit

Pleinmeeting: Save the date vrijdag 23 september
Op initiatief van DaVinciCollege, mbo Rijnland en Technolab komt er op vrijdag 
29 september  een levendig Bétaplein van 15.00-19.00. Gezellige terrasjes met 
een hapje en een drankje verzorgd door leerlingen, speeddaten, muziek maken 
en luisteren. Het doel van de drie organisatoren is om alle bewoners rond het 
Bétaplein elkaar te laten ontmoeten door: technische workshops, sportactivitei-
ten, klimaatkunst en een open podium. Naast optredens van leerlingen van de 
scholen kunnen bewoners ook zelf met hun band of alleen optreden. Andere 
ideeën altijd welkom. Ook kan je dit alles gewoon lekker ondergaan en een 
praatje maken met je buren. Niets moet en bijna alles kan. Optreden kan ter 
plekke maar het is handiger als je je even aanmeldt met je muziek bij het mbo 
Rijnland wtschroots@mborijnland.nl.  

Agenda 
2 september buurtontmoeting Fruitjes ZK
3 september jubileumfeest Vlietkaap
12 september wandelen Fruitjes
16 september buurtontmoeting Fruitjes ZK
23 september  Bétaplein, pleinmeeting
25 september Seeiing Stars
30 september buurtontmoeting Fruitjes ZK
 3 oktober feest in de stad
10 oktober wandelen Fruitjes
Medio oktober plaatsen beeld  Frank Kool
14 oktober buurtontmoeting Fruitjes ZK
24 oktober wandelen Fruitjes
28 oktober buurtontmoeting Fruitjes ZK 
7 november wandelen Fruitjes
11 november Sint Maarten, zelf organiseren
11 november buurtontmoeting Fruitjes ZK
21 november wandelen Fruitjes
25 november buurtontmoeting Fruitjes ZK
5 december wandelen Fruitjes
9 december buurtontmoeting Fruitjes ZK
19 december wandelen Fruitjes
23 december buurtontmoeting Fruitjes ZK
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Doe op zondagavond 25 september alle lichten uit.
Seeing Stars Leiden
Door: Marijn Kok

In het jaar dat Leiden European City of Science is, brengen Daan Roosegaarde en 
UNESCO de sterren terug naar Leiden. “Licht uit, sterren aan!”

Bij helder weer vindt er in Leiden op zondag 25 september 2022 een bijzonder 
experiment plaats: Seeing Stars Leiden. Tussen 22.00 en 23.30 uur gaat alle 
straatverlichting uit. Ook de rest van de niet-essentiële verlichting proberen we 
uit te krijgen, want: hoe meer lichten doven, hoe minder lichtvervuiling en hoe 
meer sterren we weer aan het hemelgewelf kunnen zien.

Als alle bedrijven en bewoners meedoen door huis- en tuinverlichting uit te zet-
ten, kunnen we honderden sterren zien, en misschien zelfs wel recht boven ons 
hoofd een indruk krijgen van de Melkweg met daarin de dan zichtbare sterren-
beelden Cassiopeia en Zwaan.

Op zondag 25 september staat Jupiter bijna recht tegenover de zon. Dit bete-
kent dat zowel Jupiter als Saturnus de hele avond duidelijk zichtbaar zijn aan de 
zuidelijke hemel. Met een verrekijker is in ieder geval de Jupiter-maan Callisto 
en waarschijnlijk ook Ganymedes en Europa goed te onderscheiden van Jupiter. 
Ook de ringen van Saturnus zijn met een goede verrekijker of telescoop goed te 
zien. Met een beetje mazzel zien we af en toe zelfs een meteoor (vallende ster) 
voorbij schieten!

Help mee en doe op zondagavond 25 september alle lichten uit!

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



7
wijkkrant                      najaar 2022

Griekse groei
Door: Arno Martens

De namen van de straten in Yours Leiden worden gevormd door letters uit het 
Griekse alfabet, Alpha, Bèta, Ypsilon, Kappa, Sigma en Lambda. Een grote vijver, 
groene gazons, strakke bestrating, kappers, coffeecorner, restaurants, super-
markt, scholen, een centrum voor orthodontie, een mooi ingericht terreintje om 
aan de lichamelijke conditie te werken, sportschool, ondergrondse afvalcontai-
ners en heel veel – vooral jonge- mensen. De Lammenschansdriehoek wordt 
langzaam en zeker een woonwijk. Van 2015 tot 2018 lag de ontwikkeling van 
de wijk zo goed als stil, maar nu gaat het razendsnel! De woonblokken vormen 
met hun gevarieerde schoon metselwerk een prettige combinatie en er staat 
geen woning of unit leeg.

We hebben de primeur van het eerste robot-afhaalcentrum in Europa. Online 
bestellen en dezelfde dag ophalen in de volledig geautomatiseerde winkel. Dit 
is naar Chinees model en onderdeel van een Chinees concern. Je moet wel even 
member worden. Van de winkel, niet van de wijk! 
Onder het restaurant Schoolbord bevindt zich ‘Llokaal’. Dit is een studie- en ont-
moetingsplek en is ook deel van mboRijnland. Llokaal wil als centrum een functie 
binnen de wijk gaan vervullen. 

Yours Leiden en het Bètaplein zijn ontworpen als autoluw gebied. Voetgangers 
en fietsers hebben prioriteit. Daar wil het jammer genoeg nogal eens aan schor-
ten. Personenauto’s en busjes rijden af en aan. Sommigen hebben zo veel haast 
dat je alert moet zijn om niet van de sokken te worden gereden. Gelukkig is de 
gemeente Leiden voornemens het gebied officieel te bestempelen als voetgan-
gersgebied, waarmee voetgangers, fietsers en scooters welkom zijn en overig 
gemotoriseerd verkeer het risico op een boete loopt. Het duurt wel even voor 
het zogeheten Verkeersbesluit is vastgesteld.

Kanaalpark en Yours zijn nu verbonden via een weg bij de supermarkt. Zodra de 
nieuwbouw in Kanaalpark is voltooid, wordt de spiksplinternieuwe tweedehands 
voetgangers- en fietsersbrug aan de Deltaweg geopend. De aanleg van deze 
brug had heel wat voeten in de aarde. In diezelfde aarde bevinden zich name-

Geslaagde Koningsdag
Door: Sandra La Lau

Koningsdag werd gevierd met onder 
meer een erg geslaagde Oranjemarkt 
bij de Veilingkade met een aange-
kondigd bezoek van de burgemees-
ter. Mede mogelijk gemaakt door 
Buurtzorg Nederland, buurtgroep de 
Fruitjes en andere bewoners van wijk 
Cronestein. Ook vonden er activiteiten 
plaats in de Vlietkaap. Omdat beelden 
vaak meer zeggen dan woorden, bij 
dezen een aantal foto’s van de dag. In 
Augustus is eer ook nog een gezel-
lige boottocht georganiseerd door de 
Fruitjes.

lijk heel veel kabels. Deze zorgen er 
ook voor dat het niet lukt om naast 
de brug bomen te planten. Gelukkig 
zijn onlangs in de gazons en langs de 
vijver wel bomen geplant. Perenbo-
men. Bijzonder feit: ze krijgen geen 
peren maar besjes. Bijzonder toch? In 
het voorjaar komt het gras op, krijgen 
de bomen blad en kan aan het water 
worden gechilld op de betonnen 
binten. Voor een groene wandeling 
loop je van de Lammenschansweg 
over de Deltaweg, langs de vijver, 
door Kanaalpark, zo naar Polderpark 
Cronesteyn. 

Hoe mooi kan het zijn.
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Foto uit de oude doos

Foto: Oude industriegebied waar nu de Vlietkaap te vinden is
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Kunst in Cronestein
Door: Marion van Dongen

Op initiatief van de gemeente Leiden is de opdracht verstrekt aan het Lucas van 
Leydenfonds, Mooie Muur voor StreetArt bij het Bètaplein. In het voorjaar is er 
een muurschildering aangebracht bij de Gamma door Klaas Lageweg. In weer en 
wind werd de muurschildering werkelijkheid. Roos Tulen was erbij en legde het 
proces van Klaas en de opening vast in dit epische filmverslag. Deze is te bekij-
ken via de volgende link: https://youtu.be/bX-0ppfc-N0. 

Al eerder hebben we bericht over een kunstwerk op het Bètaplein. Uiteindelijk 
is de winnaar Frank Koolen die zijn werk ‘Onze Sporen’ mag realiseren op het 
Bètaplein in de Lammenschansdriehoek. Dat werd op 11 mei unaniem bepaald 
door een jury bestaande uit vertegenwoordigers van dit gebied waar wonen, 
werken, ondernemen en onderwijs samenkomen. Naar verwachting wordt het 
werk in het najaar van 2022 gerealiseerd.
‘Onze Sporen’ bestaat uit verschillende felgekleurde paddenstoelen bestaande 
uit twee grote ‘blikvangers’ en enkele kleinere exemplaren die op het plein als 
stoelen en tafels kunnen functioneren. Koolen liet zich voor het werk inspireren 
door het eeuwenoude netwerk van schimmels dat op aarde bestaat en verwijst 
met de titel naar onze gedeelde afkomst als mensen maar ook naar onze geza-
menlijke (wetenschappelijke, culturele, sociale) verdiensten en datgene wat we 
achterlaten en doorgeven. 

Leiden2022 - Wandeling in 
onze wijk Cronestein
Door: Marion van Dongen 

Op zaterdag 30 juli waren we aan 
het ‘stappen maken’ in het kader 
van European City of Science Leiden 
2022. Stappen is gezond voor (bijna) 
iedereen. 

Als je kan (en mag) lopen, is lopen 
een van de beste dingen voor je 
lichaam die je kunt doen. Het houdt 
je op meer dan één manier gezond. 
Het is natuurlijk goed voor je conditie 
en je spieren, maar ook je botten, je 
bloedvaten en je humeur hebben er 
een hoop profijt van. Het is daarnaast 
ook nog eens bewezen dat lopen de 
gezondheid van je brein bevorderd. 
Mensen die veel lopen, herinneren 
dingen namelijk sneller en beter! Zeer 
toepasselijk voor deze wandeling door 
Cronestein! 

We hebben alle oude en nieuwe 
gedeeltes in onze wijk bezocht, foto’s 
en verhalen gehoord over de vei-
ling, HCW, het mooie mozaïek in de 
Appelstraat bekeken, verhalen over 
de Action Silbertanne en als sluitstuk 
over Ma Retraite door Paul. Een mooie 
wandeling van een uur. We gaan hem 
vast nog een keer doen en zoeken 
ook nog mensen die van alle verha-
len tijdens deze wandeling de tekst 

willen omzetten in QR-codes zodat je zelf de wandeling kan lopen en de foto’s, 
filmpjes en verhalen kan zien. Mail naar info@wijkverenigingcronestein.nl. Wil 
je meer weten over de andere activiteiten van European kijk op hun site www.
leiden2022.nl/

Ik heb zelf ook een nieuwe ontdekking gedaan in onze wijk. Dacht ik dat je voor 
vers ijs  naar de binnenstad moet gaan blijkt er heerlijk ijs bij Vet Gezond in wel 
12 smaken!
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Rosa 
Rosa Visser studeerde kortgeleden af als jurist en is nu werkzaam bij het mi-
nisterie van VWS. Zij is secretaris van de bewonerscommissie van de campus in 
de Lammenschans driehoek. Ze woonde voorheen in een studentenhuis aan 
de Doezastraat maar wilde liever een meer eigen, en schonere, woonruimte en 
vond in 2019 een studio waarin alles nieuws en modern was.  Wat dat betreft 
stelde het wonen op de campus haar niet teleur,maar ze trof een minder actieve 
gemeenschap aan dan ze had verwacht. “Een belangrijke reden daarvan is dat er 
geen gemeenschappelijke ruimtes zijn waar je elkaar kunt tegen komen” denkt 
zij. Verder voelt zij zich goed op haar gemak en voelt ze zich veilig in de wijk. 
Zeker in de periode van Corona maatregelen vond ze het gebrek aan sociale 
contacten heftig. “Zelfs in het trappenhuis waar je elkaar dan tenminste nog 
toevallig zou kunnen treffen, liepen we bewust om elkaar heen om niemand te 
besmetten.” Er zijn toen wel pogingen gedaan om online contact met elkaar 
te onderhouden. Er werd een eigen Intranetomgeving gecreëerd, een online 
pubquiz georganiseerd en via Facebook vond een aantal studenten elkaar in een 
wandelclubje dat vooral de Cronestein polder aandeed. 

Willemijn 
Willemijn Schouten studeert geschiedenis en is bezig met haar master scriptie 
over migratiegeschiedenis. Daarnaast werkt ze in het magazijn van de Universi-
teit Bibliotheek, “een doolhof waarin ik de weg begin te kennen”. Zij komt uit 
Leiden en vond in 2021 een woning in de studentenflat. Ze is blij met deze plek 
vlakbij, maar buiten de stad. “Ik ben niet erg van het woelige studentenleven in 
het centrum, heb graag een beetje groen in de buurt”, doelend op de Cronest-
einpolder waar ze met haar buurman lunchwandelingen maakte als afwisseling 
van het schrijven en studeren. 
Als geboren en getogen Leidse heeft zij minder last gehad van sociale isolatie 
door de Corona maatregelen. Familie en vrienden waren vlakbij en binnen de re-
gels te bezoeken. Andere mogelijkheden tot contact vond ze bijvoorbeeld ze op 
verhuismomenten – die er genoeg zijn. “Dan houd je eens de deur open, vraag 
je of en waar mensen komen wonen, of het lukt met het gesjouw, en dan ken 
je elkaar een beetje”. Omdat de hond van haar moeder af en toe komt logeren 
leerde ze ook wat buren met eigen honden kennen.

Bart
Bart Bussink studeert Financieel Recht na een eerdere masterstudie Bestuurs-
kunde afgerond te hebben.  Sinds 2018 woont hij op de campus; kortgeleden 
maakte hij de oversteek van de eerste flat aan het Omegaplantsoen naar de 13e 
verdieping van de nieuwere flat aan het Sigmaplantsoen. Vandaar heeft hij uit-
zicht op het centrum van Leiden en de duinstreek.  Naast zijn studie werkt hij in 
Rotterdam bij Ernst & Young als programmeur voor de eigen bibliotheek. Ook hij 
zocht indertijd naar een frisser en nieuwer onderkomen dan het studentenhuis in 
het centrum van de stad.

Wijkgenoten van de campus Leidse Schans 
Door: Els de Waard

Ongeveer 1400 studenten, onder wie gemiddeld 100 buitenlandse, in onze wijk zijn vooral gehuis-
vest in de flats aan het Omegaplantsoen (Bètaplein), Sigmaplantsoen, Epsilonplantsoen en Delta-
weg. Die worden grotendeels verhuurd en beheerd door DUWO, de specialist in studentenhuisves-
ting die in Leiden en omstreken 7500 ‘wooneenheden’ heeft. De huurprijzen op de Leidse Schans 
liggen, na aftrek van huurtoeslag, tussen €260 a €300. Binnen de flats is een aantal eenheden met 
een gezamenlijke keuken en sanitair per twee tot vier kamers en een groter aantal zelfstandige stu-
dio’s van 20 vierkante meter. Zij delen allen een paar wasserettes op de begane grond. Drie bewo-
ners en DUWO aan het woord over het wonen op de campus Leidse Schans – in normale en Corona 
tijd.
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 Wijk
bewoners 

aan het 
woord

Bart is eveneens lid van de bewonerscommissie en onderhoudt als zodanig 
externe contacten. Als lid van de jongerenraad van de gemeente Spijkenisse 
deed hij eerder al enige bestuurlijke ervaring op. Hij erkent dat er op de campus 
eenzaamheid kan ontstaan. “Ik vond het, toen ik erin trok, opeens zo stil in een 
studio. Zeker als je de reuring van een studentenhuis gewend bent ben je dan 
plotseling wel erg op jezelf aangewezen”. Hij was degene die het eigen Intranet 
(Discord) aanmaakte voor de studentbewoners. Toen een studente via Face Book 
aangaf live contacten te missen werd daarop via dat Discord gereageerd en ont-
stond een apart kanaal (“Headspace”) voor het delen van andere, meer persoon-
lijke, zaken dan een kapotte lift of gebrek aan wasmachines.

De buurt
Alle drie studenten noemen het ge-
brek aan voldoende ontmoetingsmo-
gelijkheden in de buurt. Het Koffie-
hoekje en Vet Gezond voorzien daarin 
wel en de wasserettes functioneren als 
ontmoetingsplek maar er kan volgens 
hen nog meer bij.  “Zo bruisend als 
deze driehoek in het beleid bedacht is, 
is het nog niet” volgens Rosa. Volgens 
haar zijn de studenten nog veel op 
hun eigen ‘bubble’ gericht, ervaren 
de omgeving vooral als een campus 
en minder als een woonwijk van 
meerdere groepen. Volgens Willemijn 
zie je ook hier het onderhand be-
kende beeld van in zichzelf gekeerde 
studenten met koptelefoon op. Dat 
er regelmatig troep, bijvoorbeeld 
overtollig vuilnis, te vinden is bij de 
flats wijt zij onder meer aan de grote 
doorstroom in de woningen. “Stu-
denten die er langer wonen gedragen 
zich anders, voelen blijkbaar meer de 
verantwoordelijkheid voor hun omge-
ving”. Rosa vindt wel dat studenten 
van Lammenschans in het algemeen 
meer “open minded” tegenover hun 
leefomgeving staan dan die in studen-
tenhuizen van de verenigingen in de 
stad. Zij denkt dan ook dat studenten 
hier wel in zouden zijn voor deelname 
aan wijkactiviteiten zoals een jaarlijkse 
braderie die sommige partijen op het 
Bètaplein in gedachten hebben.  

De bewonerscommissie vormt het 
aanspreekpunt voor vragen en proble-
men met betrekking tot de studio’s en 
de omgeving. Discord is daarbij een 
belangrijk platform, zeker zo lang er 
geen fysieke plaats van samenkomst 
is. Deze commissie, en dus vooral 
Bart, onderhoudt ook contacten met 
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relevante gesprekspartners in de buurt. Zo is er is contact met de PLUS die af en 
toe sportactiviteiten van de studenten sponsort en fungeert als belangrijk afhaal-
punt voor pakjes die ook de studenten bestellen.  Met Technolab zijn inmiddels 
wat activiteiten ontplooid, zoals hulp bij het zomerprogramma voor scholieren, 
die ook dienen om studenten onderling met elkaar in contact te brengen.  De 
commissie is ook betrokken bij de jury die een kunstobject voor het plein koos.
In de flats wonen geen MBO studenten. Rosa oppert dat dat kan meespelen in 
het feit dat er eigenlijk geen contact is tussen de studenten van mboRijnland 
en de flatbewoners. Voor zover dat er wel is gaat het om overlast die enkele 
Mbo’ers in hun pauzes geven in de portieken of fietsenstallingen en op straat. 

Volgens Bart en Rosa wordt wel duidelijk dat het belangrijk is om verder te kijken 
dan de eigen campus, bijvoorbeeld naar de wijkvereniging, andere campussen 
en de gemeente. Maar ook daarbij speelt het verloop onder de bewoners, inclu-
sief de commissie, een rol. “Het is moeilijk om continuïteit te geven aan plannen 
en voornemens als je na een paar jaar weer opstapt” zegt Bart. 
Willemijn zou in de buurt graag wat meer en robuuster groen zien – meer 
bloemen aan de nieuwe vijver en wat steviger bomen in de grasperken tussen de 
flats. De gemeente heeft haar laten weten dat er na overdracht van de buiten-
voorzieningen door de projectontwikkelaar waarschijnlijk ruimte komt voor een 
buurtinitiatief rond de vijver. 

DUWO
Willemijn is te spreken over de duidelijkheid die de cam-
puscontracten van de verhuurder DUWO bieden, “geen 
kleine lettertjes of onbegrijpelijke passages die per huur-
baas kunnen verschillen”. Volgens Rosa is het contact 
tussen DUWO en de bewonerscommissie goed. DUWO 
wordt bij haar taak geholpen door vier studenten-
beheerders die de oren en ogen voor de dienst vormen. 
Zij leggen de dienst regelmatig zaken voor die opgelost 
dienen te worden door het officiële beheer. 

DUWO heeft een eigen technisch en een sociaal be-
heerder die regelmatig op de campus te vinden zijn. De 
bewonerscommissie is voor de dienst belangrijke ge-
sprekspartner. Gezamenlijk werken zij allen aan de missie 
van DUWO: ”het schoon, heel, veilig en prettig houden” 
van de woonomgeving. 
Volgens sociaal beheerder Annemarie Vink levert ook 
DUWO haar bijdrage aan het smeden van meer sociale 
samenhang in de buurt. Samen met andere partijen, 
zoals de welzijnsinstelling Incluzio en de gemeente, 
zoekt ze naar mogelijkheden om bewoners met elkaar te 
verbinden. “DUWO is een maatschappelijke organisatie 
die die verbinding bijvoorbeeld faciliteert in door het 
plaatsen van een BBQ in de achtertuin van het com-
plex aan het Omegaplantsoen.” In de winter, tijdens de 
lockdown, hebben DUWO en Incluzio door middel van 
een theelichtjes actie bewoners gevraagd zich te melden 
als zij zich eenzaam voelden en vlak voor deze zomer is 
een verbindingsmiddag georganiseerd. De initiatieven 
hebben nog niet het gewenste resultaat. “Het is zoeken 
naar een goed midden tussen de nieuwe zelfstandigheid 
van studenten en het faciliteren van ontmoeting tussen 
jongvolwassenen die hun weg nog moeten vinden”. 

Toekomst
Bart, Willemijn en Rosa – ze zouden 
alle drie na hun studie graag in de 
buurt blijven wonen. Volgens het con-
tract met DUWO moeten zij een half 
jaar na afstuderen de flat verlaten. 
Doorstroom naar een van de particu-
lier verhuurde of koopwoningen in de 
wijk is erg moeilijk, financieel en qua 
beschikbaarheid. “Als ik dan tenmin-
ste maar in Leiden kan blijven” hoopt 
Bart, ”Dit is zo’n fijne compacte stad 
waar van alles gebeurt en te vinden 
is”.



13
wijkkrant                      najaar 2022

Portret Pieter Hooijschuur - PLUS Bètaplein
Door: Els de Waard 

Pieter Hooijschuur (33) is de eigenaar van, en drijvende kracht 
achter, de PLUS supermarkt aan het Bètaplein. Hij heeft ongeveer 
100 medewerkers en wekelijks winkelen gemiddeld 15000 bewo-
ners van de wijk, en uit de nabije omgeving daarvan, in zijn zaak. 
Qua omvang is het volwaardige supermarkt maar Pieter ziet het 
graag als een ware buurtsuper, een plaats waar wijkgenoten el-
kaar tegen komen en meer vinden dan hun boodschappen alleen. 
Dan doen voor hem vanzelfsprekend ook nog de boodschappen 
zelf ertoe :”Wij verkopen behalve de bekende en – huismerken 
ook graag producten van lokale leveranciers”. 

Visie en idealen
Achter de coulissen van de winkel, in de ruimte waar het personeel koffiedrinkt, 
zijn een portret en spreuk van Nelson Mandela te vinden. Pieter werkte enige ja-
ren in Zuid-Afrika bij een organisatie die zwarte jongeren, voor wie de weg naar 
de universiteit minder geplaveid was, begeleidde naar een goede studiekeuze. 
Hij bleef er niet, keerde voor de liefde terug naar Nederland en besloot toch de 
weg in te slaan van zijn ouders die een PLUS hebben op Texel, zijn geboorte-
grond. Hij haalde een bachelor Business Administration, liep stage bij IKEA en 
liet tenslotte zijn oog vallen op de winkelruimte aan het Bètaplein. PLUS had die 
al sinds 2011, het jaar waarin het grote groene schoolgebouw werd opgeleverd, 
gehuurd maar het wachten was op gunstige voorwaarden om daadwerkelijk 
te starten. In 2019 gaven het bewonersaantal van de wijk, de redding van ROC 
Leiden (nu mboRijnland) en daarmee de levendigheid in de directe omgeving van 
de supermarkt voldoende aanleiding om open te gaan.

Sindsdien is Pieter niet alleen in zijn supermarkt maar bij veel van de wijkactivi-
teiten en – bijeenkomsten te vinden. “In mijn visie is het niet alleen belangrijk 
om je klanten te kennen maar ook om een bijdrage te leveren aan een prettige 
en kwalitatief goede leefomgeving in de buurt waarin je een centrale plaats in 
neemt”. 

Hij bezoekt dan ook voorlichtingsbijeenkomsten van de gemeente over de Lam-
meschansdriehoek, ondernemersontbijten bij Technolab, de kinderspelen op 
Koningsdag en is betrokken bij de keuze voor een kunstwerk op het plein. Hij 

onderhoudt contact met de scholen 
en andere ondernemers op het plein, 
met de sportverenigingen van onder 
meer studenten, de wijkvereniging, 
gemeente en politie. Deze partijen 
praten met elkaar over gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor wat er om-
gaat op en om het Bètaplein. 

Manhattan van Leiden
Pieter is druk met de ontwikkeling van 
zijn winkel, met de sfeer die hij met 
zijn medewerkers wil uitstralen, de 
veiligheid in en om de supermarkt en 
met de producten. Maar zijn ambities 
gaan verder. Het creëren van ontmoe-
tingsplekken voor de verschillende 
groepen in de wijk – studenten, oude-
ren – staat op zijn verlanglijstje. 
Pieter is zelf geen Leidenaar maar 
voelt zich wel erg verbonden met 
wat hij “een dorp met stadsrechten” 
noemt. De wijk Cronestein werd ooit 
het toekomstige Manhattan van Lei-
den genoemd. “Ik begrijp die vergelij-
king wel, vanwege de hoogbouw, en 
de wijk kan inderdaad nog weleens 
de meest dynamische van Leiden 
worden.  Maar je voelt hier toch ook 
de vriendelijkheid en saamhorigheid 
die je eerder bij een kleinere woonge-
meenschap dan in een miljoenenstad 
vindt.” Hij is erg gedreven om met zijn 
winkel te blijven inspelen op de bewe-
ging die een zich vernieuwende wijk 
heeft. “Er komen steeds meer ver-
schillende mensen in de wijk wonen, 
van jong tot oud, doorstromers en 
blijvers – het is een uitdaging om die 
goed te blijven bedienen”. Tot nu toe 
lukt dat volgens hem goed, hij verwijst 
naar het aantal winkelbezoekers en de 
samenwerkingsverbanden die hij in de 
afgelopen drie jaar al heeft gesmeed. 
Zelf woont hij met vrouw Denise en 
zoontje Sebastiaan in Badhoevedorp. 
Hij heeft inmiddels Leids hart genoeg 
om hier te willen wonen maar krijgt, 
naar zijn zeggen, zijn vrouw nooit uit 
Badhoevedorp weg. Hij rijdt met liefde 
zes dagen per week het halve uur van 
zijn huis naar de Lammeschansdrie-
hoek.

Foto: ‘Leidse Glibber’
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Groot onderhoud Wil-
helminabrug
Door: Edwin van Ginkel

Deze zomer voerde de Provin-
cie groot onderhoud uit aan de 
Wilhelminabrug over het Rijn-
Schiekanaal. De weg over de 
Wilhelminabrug was 10 weken 
afgesloten. Een grote ingreep, 
die nogal wat invloed had op 
de bereikbaarheid in Leiden.

Twaalf jaar geleden in 2010 heeft de 
Provincie de brug onderhouden en 
nu was het weer tijd voor een nieuwe 
onderhoudsbeurt. Diverse onderdelen 
in de brug werden vervangen. Met dit 
onderhoud zorgt de Provincie ervoor 
dat de brug blijft voldoen aan de 
laatste veiligheidsnormen en dat het 
verkeer vlot en veilig doorgang kan 
vinden.  De Wilhelminabrug is een 
provinciale brug en alle provinciale 
bruggen worden door de Provincie 
Zuid-Holland elke 12 jaar onderhou-
den. Er is voor 12 jaar gekozen omdat 
verschillende onderdelen van de 
brug, zoals elektra, verf en het asfalt 
ongeveer zo lang meegaat. Er moest 
een aantal werkzaamheden worden 
verricht aan het beweegbare gedeelte 
van de brug. Deze werkzaamheden 
konden het beste in een loods gebeu-
ren en daarom is ervoor gekozen om 
de brug eruit te hijsen. Tijdens het 
onderhoud is er ook aandacht besteed 
aan de verkeersveiligheid. Het randje 
tussen het fietspad en het voetpad 
werd weggehaald en de slagbomen 
aangepast, waardoor je niet meer 
opgesloten kan worden door de slag-
bomen.

In de periode van 7 juni tot en met 
14 augustus kon de route over de 
Wilhelminabrug niet gebruikt worden. 
Alle verkeer werd omgeleid, wat in 
het begin leidde tot langere files op 
de Lammenschansweg en Persant 
Snoepweg.  Op de Kanaalweg was 
het daarentegen heel erg rustig de 
afgelopen maanden. Op 13 en 14 
augustus is de brug handmatig getest 
en kon de brug niet gebruikt wor-
den. Op 27 en 28 augustus wordt 
de brug op afstand getest vanuit de 
bediencentrale en is de brug ook niet 
te gebruiken. Daarna kan de Wilhe-
minabrug zijn taak voor de komende 

12 jaar weer veilig uitvoeren. De brug 
gaat gemiddeld 19639 keer per jaar 
voor gemiddeld 5 minuten open. En 
dit gebeurt het vaakst op donderdag 
(17%). De Wilhelminabrug is 17,39% 
van de keren geopend tijdens de spits. 
De spits valt doorgaans tussen 7:00 
en 9:00 uur in de ochtend en tussen 
16:30 en 18:30 uur in de avond. Dus 
weet wanneer je de Wilhelminabrug 
weer moet mijden. 

Veilig doorrijden op de 
Lammenschansweg
Door: gemeente Leiden

De Lammenschansweg, één 
van de drukste doorgaande 
wegen in Leiden, is aan een 
verbeterslag toe. Om ervoor te 
zorgen dat het gemotoriseerde 
verkeer in de toekomst kan 
blijven doorstromen en fietsers 
en voetgangers zich veilig kun-
nen blijven verplaatsen, wordt 
de Lammenschansweg op vele 
punten verbeterd. Hoe we ver-
beteringen kunnen doorvoe-
ren, onderzoekt de gemeente 
Leiden samen met de stad.

Er gebeurt veel in de buurt van de 
Lammenschansweg. Met de komst 
van ‘De Ananas’, de nieuwbouw in 
de Lammenschansdriehoek en andere 
geplande woningbouwprojecten in 
Leiden Zuidoost groeit het verkeer op 
de Lammenschansweg en aanslui-
tende wegen. Door het toenemende 
verkeer, het ontbreken van goede 
fietsroutes en veilige oversteekmoge-
lijkheden is de Lammenschansweg toe 
aan een nieuwe inrichting. Zo blijft 

dit deel van de stad voor nu en in de 
toekomst goed bereikbaar. 

Dagelijks fietsen veel bewoners, foren-
sen en scholieren over de fietspaden 
langs de Lammenschansweg. Door de 
Lammenschansweg anders in te rich-
ten wordt de verkeersveiligheid flink 
verbeterd. Er komen nieuwe, comfor-
tabele en herkenbare fietsroutes die 
goed aansluiten op de rest van het 
regionale fietsnetwerk. Ook worden 
voldoende veilige oversteekmogelijk-
heden in het ontwerp verwerkt. Bij 
de nieuwe inrichting is ruimte voor 
groen belangrijk. De vergroening 
maakt de Lammenschansweg niet al-
leen aantrekkelijker als ‘entree van de 
stad’, maar zorgt ook voor verkoeling, 
opvang van regenwater en voedsel en 
beschutting voor dieren.

Samen met de stad
De verbeteringen aan de Lammen-
schansweg zijn noodzakelijk, dat staat 
vast. Maar hoe verbeteringen wor-
den doorgevoerd, dat onderzoeken 
we samen met de stad. Een eerste 
stap is het doen van het benodigde 
verkeersonderzoek. Belanghebbenden 
worden geïnformeerd over de uitkom-
sten van dit verkeersonderzoek en 
worden geraadpleegd over kansrijke 
oplossingsrichtingen. Naar verwach-
ting start het participatietraject, waar 
omwonenden, weggebruikers en 
andere belanghebbenden bij worden 
betrokken, nog vóór het einde van 
dit jaar. Als alles naar verwachting 
verloopt, starten in het najaar 2026 de 
uitvoerende werkzaamheden aan de 
Lammenschansweg. Deze werkzaam-
heden zullen zo’n twee jaar in beslag 
nemen.
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Informatiemarkt Lammeschansdriehoek
Verslag van 19 april 2022
Door: Gemeente Leiden

Dinsdag 19 april jl. opende het Da Vinci College haar deuren voor een informa-
tiemarkt. Gemeente Leiden organiseerde de bijeenkomst om alle geïnteresseerde 
buurtbewoners bij te praten over de toekomstige ontwikkelingen binnen de 
Lammenschansdriehoek.
Ontwikkelingen die aan bod zijn gekomen, zijn onder meer: Omega/ Kappa, 
Zirro/Schouls, HOF 36, Ontwerp Openbare Ruimte, Herinrichting Kanaalpark en 
Gamma de Raad.

De uitnodiging was in de vorm van reactiekaartjes. Iedereen kon hierop schrijven 
wat ze van de plannen en/of informatiemarkt vonden en deze achterlaten in de 
‘reactiebus’. De reacties worden door de gemeente geëvalueerd en indien van 
toepassing gedeeld met de ontwikkelaars van het desbetreffende project.

Het volledige verslag van de avond is inmiddels gepubliceerd op de gemeente-
lijke website. 

Ruimtelijke procedures projecten Lammenschansstrip
Door: gemeente Leiden

Het bestemmingsplan Zirro/Schouls zal op korte termijn in procedure worden 
gebracht voor het bestemmingsplan. Eerst wordt het ontwerp van het be-
stemmingsplan aangeboden aan het college met de vraag of het ter visie mag 
worden gelegd. Dat besluit zal in één van de eerste collegevergaderingen na het 
zomerreces worden voorgelegd. Kort daarna worden de plannen, zoals ze ook 
op de bewonersavond zijn gepresenteerd, voor zes weken ter visie gelegd. 

Het bestemmingsplan Lammenschansweg – Omega-locatie is inmiddels onher-
roepelijk. Omdat Kappa het vervolg van het uitwerkingsplan nu zo snel mogelijk 
uitvoert, zou relatief kort na het deel van GREEN ook de bouw van het Kap-
pagedeelte kunnen beginnen. Het uitwerkingsplan voor Kappa gaat binnenkort 
in procedure. De gecoördineerde procedure is een bijzondere procedure waarbij 
bestemmingsplan en omgevingsvergunning tegelijk in procedure gaan in plaats 
van volgordelijk. Het ontwerp uitwerkingsplan zal op korte termijn ter inzage 
worden aangeboden en in het najaar zal er een collegebesluit volgen. 

Feestelijke oplevering campus (Y)ours Leidse Schans
Door: gemeente Leiden

Op 4 juli jl. is door bouwcombinatie VORM en Ballast Nedam de studentencam-
pus (Y)ours in Leiden officieel overgedragen aan de eigenaren (veelal beleggers). 
In totaal zijn bijna 1.900 woningen in een mix van verschillende typen gereali-
seerd met aanvullende functies voor een gemixte woonomgeving. Een woonplek 
waar geleefd wordt en wonen en werken samen komen. Vanaf de start van het 
project in 2011 was het de bedoeling om een betaalbaar woonmilieu te realise-
ren voor een doelgroep die in Leiden schreeuwt om huisvesting. Julius Terpstra, 
Wethouder bouwen, wonen en welzijn bij gemeente Leiden: “Een goede en be-
taalbare woning in de buurt van je opleiding is heel belangrijk. De Leidse Schans 
laat zien dat als verschillende partijen hun krachten bundelen mooie dingen ont-
staan. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het huisvesten van 
studenten. En nog duurzaam ook.” Vanuit de tenderfase hebben Ballast Nedam 
Development, VORM, en Syntrus Achmea gezocht naar mogelijkheden om de 
campus op een duurzame manier te realiseren en inmiddels zijn alle studenten-
woningen verhuurd door studentenhuisvester DUWO. 

Overdracht aan beheer 
De overdracht aan afdeling Beheer 
van de gemeente moet overigens nog 
plaatsvinden. Ondertussen zijn er al 
veel bewoners met goede ideeën en 
suggesties voor de nieuwe openbare 
ruimte. We gaan daar als gemeente 
graag mee aan de slag, maar dat 
vraagt dus nog even om de nodige af-
stemming in relatie tot de overdracht 
van de aannemer. 

Enige tijd geleden is ook een bewo-
nersbrief aangekondigd dat in de 
Leidse schans een verkeersbesluit 
wordt voorbereid om er een voetgan-
gersgebied van te maken. Dat traject 
loopt nog steeds, en naar verwachting 
wordt het verkeersbesluit binnenkort 
gepubliceerd. In de tussentijd heeft de 
gemeente de bezorgdiensten hiervan 
op de hoogte gebracht en werken ze 
aan verschillende innovatieve oplossin-
gen om toch de pakketten te bezor-
gen zonder met de auto naar binnen 
te hoeven rijden. Sommige bezorgers 
kiezen ervoor om de pakketten op 
een karretje rond te brengen. Dat 
betekent dat u even zelf naar bene-
den moet om uw pakket in ontvangst 
te nemen, omdat de bezorger de kar 
met pakketten voor de buren niet on-
beheerd achter wil laten. De bezorg-
diensten vragen hiervoor uw begrip. 

Kanaalpark
Na de zomer kan de herinrichting van 
de openbare ruimte in het Kanaal-
park starten. Aannemer Van Doorn 
werkt nog aan de fasering en heeft al 
diverse gesprekken over gehad met 
buurtgenoten. Zodra de startdatum 
bekend is zal de buurt daar apart over 
worden bericht.

thema’s
die spe-

len in de 

Wijk
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De bouw van project HOF36 is gestart
Een traject van drie jaar samengevat 
Door: Fabienne van Vliet, Investment manager HOF36

In het voorjaar van 2022 is De Vries & Verburg met de bouw gestart van het 
HOF36 woningbouwproject in Leiden. De heiwerkzaamheden zijn inmiddels 
afgerond en de bouw van de appartementen wordt langzamerhand zichtbaar. 
Het casco van de gebouwen bestaat uit fabrieksmatig geproduceerde betonele-
menten, welke op de bouwlocatie worden gemonteerd met rupskranen. Om 
de verkeersbewegingen op de Lammenschansweg zoveel mogelijk te beperken 
zullen de transporten voor de bouwplaats zoveel mogelijk via de Kanaalweg 
plaatsvinden.

Deze samenwerking tussen Schroders Capital Real Estate Netherlands, Zinc Real 
Estate en De Vries en Verburg levert straks 444 hoogwaardige, duurzame huur-
appartementen op, waarvan 126 sociale huurwoningen. De verwachte opleve-
ring is medio 2024.

Nieuwe planning project Watergeus
Door: Nadine de Mooij

Er is een nieuwe planning. FSD en de gemeente willen nu in oktober 2022 een 
vernieuwd bestemmingplan ter inzage leggen. Deze bijgewerkte planning pre-
senteert FSD nu op hun website:
Naar aanleiding van het gepresenteerde bestemmingsplan kan iedereen ziens-
wijze indienen en hiermee reageren op het plan dat ter inzage ligt. Wie het niet 
eens is met het bestemmingsplan dat daarna wordt vastgesteld, kan naar de 
Raad van State. Dat kan alleen als je in de eerdere fase ook een zienswijze hebt 
ingediend. 

Vanuit de groep Bewonersbelangen Watergeuskade zullen we zoals de afge-
lopen jaren de plannen van FSD en het bestemmingsplan goed toetsen aan de 
uitgangspunten die we samen in de wijk hebben opgesteld en die ondertekend 
zijn door 200 wijkbewoners. FSD reageert niet op onze vragen over hoe deze 
uitgangspunten wel of niet zijn meegenomen in de plannen. Als bewonersgroep 
hebben wij de afgelopen periode onze pijlen gericht op de nieuwe gemeen-
teraad en de leden van de Commissie Stedelijke ontwikkeling. We hebben de 

leden uitgenodigd in onze wijk om 
hen bij te praten over dit project. Fijn 
om te horen is dat alle commissiele-
den hun buik vol hebben van slecht 
lopende participatieprojecten en hun 
schouders eronder willen zetten om 
dat te verbeteren. Begin september 
ontvangt de wijkvereniging met een 
afvaardiging uit de bewonersgroep 
Watergeus de nieuwe wethouder 
Terpstra op locatie. Hij wordt meege-
nomen in de ontwikkelingen van onze 
wijk en ook onze ervaring tot nu toe 
ten aanzien van project Watergeus. 

Contact met de groep bewonersbe-
langen Watergeuskade: bewoners_be-
langen@watergeuskade.com
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Wat staat er te gebeuren rondom de RijnlandRoute? 
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 provincie Zuid-Holland verantwoordelijk voor is, vormt 
een verbinding tussen Katwijk, via de A44, en de A4 bij Leiden. 
De N206 Europaweg en het Lammenschansplein zijn onderdeel 
van het project en vormen de belangrijkste ontsluitingsroute voor 
het zuidoostelijke deel van de Leidse regio. Omdat de weg effect 
heeft op wijk Cronestein, geven wij in iedere wijkkrant een korte 
update. 

Eind 2021 stemden Gedeputeerde Staten in met alle ontwerpbesluiten voor een 
herziening van wat aanpassingen aan het inpassingsplan voor de Europaweg. 
Om ruimte te maken voor de aanleg van de RijnlandRoute worden bovendien 
langs de Europaweg bomen gekapt. Om de kap te compenseren stelt de pro-
vincie in overleg met de gemeente Leiden een bomencompensatieplan op. In dit 
plan staat op welke locaties, welke bomen en struiken er geplant worden, even-
als de aantallen en maten. Op basis van het ontwerp van de nieuwe infrastruc-
tuur vinden voorbereidingen plaats voor de vergunningaanvraag voor de bomen-

kap. Hiervoor is een inventarisatie van 
het groen nodig. Naast een boomtel-
ling vanaf de grond heeft er ook een 
inventarisatie plaatsgevonden met 
een drone voor een totaaloverzicht. 
Deze inventarisatie is onderdeel van 
de vergunningaanvraag. De verwach-
ting is dat deze vergunningaanvraag 
na de zomer ingediend wordt bij de 
gemeente Leiden. Het bomencom-
pensatieplan is ook onderdeel van de 
vergunningaanvraag.

In het projectgebied liggen ruim 400 
kabels en leidingen, waarvan er 300 
verlegd moeten worden voor de 
werkzaamheden. Deze verleggingen 
zijn inmiddels afgerond. De komende 
weken vinden er nog restwerkzaam-
heden plaats. Het verkeer ondervindt 
nagenoeg geen overlast van deze 
werkzaamheden. De netbeheerders 
zullen na afronden van hun verleg-
werkzaamheden op diverse locaties 
hun materieel afvoeren. 
Het is de verwachting dat er begin 
2023 gestart kan worden met de 
selectieprocedure voor het aantrekken 
van een aannemer. Vervolgens wordt 
in samenwerking met de toekomstige 
aannemer een planning gemaakt. De 
N206 Europaweg wordt verbreed, de 
indeling van wegen verbetert en er 
komen nieuwe bruggen en fiets- en 
wandelpaden rond het Lammen-
schansplein. Voordat de werkzaamhe-
den kunnen beginnen vinden er voor-
bereidende werkzaamheden plaats. 

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je 
dan in voor de nieuwsbrief op: www.
rijnlandroute.nl.

Ill: Laatste aanpassingen in het 
ontwerp van FSD en afstanden ten 
opzichte van de bestaande huizenrij 
aan de Zoeterwoudseweg
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Omegaplantsoen 826, Leiden
Tel: 071 - 203 41 41, info@meatthisleiden.nl

Openingstijden 
Ma. t/m zo. 16:00 - 22:00 uur

SPARERIBS | HAMBURGERS | SATÉ Omegaplantsoen 826, Leiden | Tel: 071 - 203 41 41

Openingstijden: maandag t/m zondag 16:00 - 22:00 uur

WWW.MEATTHIS.NL

op uw gehele bestelling bij afhalen

20% 
KORTING

Groen in de wijk
Door: Jaap Bierman

Herinrichting Kanaalpark
Later dit jaar wordt begonnen met het inrichten van de openbare ruimte van het 
Kanaalpark. Omdat alle nieuwe gebouwen in dit gebied klaar zijn, wordt er af-
scheid genomen van de eindeloze hoeveelheden stof, zand en loszittende stenen 
die iedereen die hier langskomt weleens zal hebben ervaren. Begin juli heeft een 
van de leden van de Bomenbond meegelopen in het plangebied samen met de 
gemeente en de aannemer. Als eerste wordt de westelijke kant aangepakt (bij 
de in de afgelopen maanden opgeleverde appartementencomplexen Kanaalpark 
147 en 159).

Opvallend in de plannen is het willen verplaatsen van een markante rode treur-
beuk (naast de sloot) met enkele tientallen meters. Dit is voor zover wij weten 
het enige volwassen exemplaar van deze soort boom in Leiden. Hoewel er de 
nodige rode beuken en ook treurbeuken in de gemeente staan, komt de combi-
natie eigenlijk niet voor. Des te belangrijker om zorgvuldig met deze bijzondere 
boom om te gaan en hem niet onnodig te verplanten.

Daarnaast moeten er voor de herinrichting een aantal bomen gekapt worden. 
Het is merkwaardig dat de gemeente van plan is dit onder een in 2018 afgege-
ven vergunning te laten plaatsvinden. Er zijn inmiddels honderden omwonenden 
die de bomen dagelijks passeren en/of waarderen, en waarbij het goed fatsoen is 
de nieuwe inwoners inzicht & inspraak te geven in de gewijzigde plannen. FOTO 
Beuk toevoegen

Update: bomen bij Ananas-gebouw
Er is een nieuwe vergunning ingediend om acht bomen rond het Ananas-
gebouw om te zagen. Net als in februari is er nog steeds niet gekeken naar de 
huidige regels die gelden voor het kappen van bomen. Een deel van de bomen 
bij het Lammenschansweg-viaduct zijn van dusdanige omvang dat ze waardevol 
zijn. Deze bomen mogen alleen wordt gekapt als ze gevaar veroorzaken (wat 
niet zo is) of als er een groot maatschappelijk belang is. Er is al opvallend weinig 

groen in de directe omgeving van het 
Bètaplein, dus we hopen dat de ge-
meenteraad of het college niet besluit 
deze kap te rechtvaardigen.

Begin juli is er overigens bij het benzi-
nestation een dertig jaar oude boom 
gekapt vanwege de iepziekte. Laten 
we hopen dat de naastgelegen ge-
zonde boom niet gekapt gaat worden 
vanwege deze plannen.
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Laat je Boodschappen
GRATIS thuisbezorgen!

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

Met zorg verzameld 
in de winkel

Altijd gratis bezorgen 
vanaf 35 euro

Express bezorging 
binnen 2 uur

Iets mis met je bestelling? 
Dan bellen we altijd 
persoonlijk
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Nuttige adressen en 
telefoonnummers

Spoedeisende hulp
Bel naar het algemene alarmnummer: 112.

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

Meld Misdaad Anoniem
Tel. 0800-7000

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

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

Sociaal Wijkteam
www.leiden.nl/sociaal-wijkteam
Sociaal Wijkteam Roodenburg, Roodenburger-
straat 1a (1e etage), ook voor wijk Cronestein. 
Openingstijden: ma-di 9.00-11.00 uur / do 
13.00-15.00 uur. Voor een afspraak: kom langs 
tijdens openingstijden of bel naar 14071. Via de 
mail: swtroodenburg@leiden.nl

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 woonomgeving 
(o.a. zwerfvuil, overlast, storingen): per telefoon 
14 071 (8.30-17.00 uur) of via 
www.leiden.nl/melding

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

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

Gemeentelijke brieven gericht aan 
onze wijk
Vind alle brieven terug op de gemeentelijke 
website www.leiden.nl/bewonersbrieven 

WhatsAppen met de gemeente Leiden
De gemeente Leiden is via WhatsApp te 
bereiken voor korte en duidelijke vragen. Meer 
complexe vragen die niet kort en bondig te 
beantwoorden zijn, worden telefonisch of 
via de website afgehandeld. Het WhatsApp-
telefoonnummer van de gemeente Leiden is 
06-14459375 (op werkdagen tussen 08.30-
17.00 uur)
Cronestein.nextdoor.nl
Dit platform is er voor buurtbewoners (gratis). 
Plaats oproepen, vragen, mededelingen over de 
wijk en maak (digitaal) contact met je buren. 

Afvalwijzer-app 
Download de app met het ophaalschema van 

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

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

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

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

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp
Simon Smitweg 1
2353 GA, Leiderdorp
071 - 5828282
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

Zuider Apotheek
Lammeschansweg 15-b
2313 DH, Leiden

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

Info
Activiteiten en sporten in 
en om de wijk

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

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

Fit for Free – Sportschool
Lammenschansweg 130G
085 301 2400

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

LuckyGym – Sport- en boksschool 
Rooseveltstraat 43p
06 30601317

Hockey - LHC Roomburg
Sportpark Roomburg
071 513 22 25

Korfbal - LKV Sporting Trigon
Zoeterwoudsesingel 50 
071 514 27 88

Korfbal – KZ Danaïden
Montgomerystraat 50
071 576 5733

Tennis - TC Roomburg
Tennispark Roomburg, Kanaalweg 60
071 -  5132713

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

polderoase THEEHUIS De tuin van de smid

Cronesteynpark LEIDEN 

lunch natuurspeeltuin feest kinderboerderij
high-tea vergadering training bruiloft

borrel excursies GROEN grasterras


