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Trots en blij presenteren wij: Merenwijk Magazine!
 
Hét jubileumcadeau voor alle bewoners van de wijk, een eenmalige uitgave 
ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van onze prachtige Merenwijk.  
We hebben er ruim een jaar keihard aan gewerkt en het resultaat mag er zijn. 
Een prachtige glossy vol unieke verhalen en prachtige foto’s met als centraal 
thema de Merenwijk, een wijk die in vijftig jaar is uitgegroeid tot een van de 
mooiste en meest groene wijken van Leiden. 

Het maken van dit magazine is voor ons een geweldige ervaring geweest. 
We zijn keer op keer verrast door vele enthousiaste bewoners, talloze mooie 
buurtinitiatieven en bijzondere projecten die de wijk rijk is. Ook hebben we 
het als een enorme eer ervaren dat we altijd welkom waren om het leven van 
inwoners van de wijk te mogen portretteren. We hebben genoten van alle 
verhalen over vroeger en nu en we zijn onder de indruk van de saamhorigheid 
en sociale betrokkenheid in de wijk. 

We willen iedereen die belangeloos aan dit magazine heeft meegewerkt heel 
hartelijk bedanken. We bedanken de gemeente Leiden, Fonds 1818 en alle 
adverteerders én donateurs die het financieel mogelijk hebben gemaakt om 
dit magazine te maken.
Ook chapeau voor de wijkbewoners die hebben geholpen met de bezorging 
van het magazine, want dat was een enorme klus.

In het bijzonder bedanken we de voorzitter van de wijkvereniging Akke 
Timmermans voor haar goede ideeën en ondersteuning van dit initiatief.  
Ook bedanken we onze eindredacteur Corine Erents-Havinga en onze 
vormgever Daphne van Langen voor hun tomeloze inzet en lange adem.  
Met elkaar hebben we het voor elkaar gekregen om deze prachtige glossy  
te maken, een exemplaar om voor altijd te bewaren.

En natuurlijk gaat onze liefste dank uit naar onze familie en vrienden voor 
hun oneindige steun tijdens het realiseren van dit geweldige project.

We wensen u heel veel leesplezier!

Feest!Merenwijk Magazine is een

eenmalige uitgave ter 

gelegenheid van het 50-jarig 

bestaan van de wijk Merenwijk 

in Leiden.
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Uit de oude doos
Een jubileummagazine is natuurlijk 
niet compleet zonder een uitgebreide 
terugblik op de afgelopen jaren. Inwo-
ners van de wijk werden uitgenodigd 
in hun fotoalbums te duiken en foto’s 
van vroeger te delen. Dat leverde vier 
gezellige pagina’s op met oude kiek-
jes. Weet u nog?

Poppen en beren
Poppendokter Liesbeth van  
Marion maakt vanuit haar 
praktijk Vlijtig Liesje alle zieke 
beren en poppen weer beter. 
In haar tot winkel verbouwde 
garage kom je ogen tekort: in 
alle hoeken en gaten staan en 
zitten de prachtigste poppen en 
de liefste knuffels.

Ellen van Veelen
Een saai leven heeft ze zeker niet. 
Kunstenares Ellen van Veelen heeft 
veel boekjes geschreven, ook over de 
Merenwijk. Ze is graag in contact met 
mensen: samen lachen en in vrede 
leven. Ze is altijd in voor een grapje: 
‘Ik ben altijd verbaasd hoe mensen 
reageren op gekkigheid.’

Edo Elstak
Een doener pur sang. ‘Het organise-
ren en samenbrengen van mensen  
zit kennelijk in mij.’ Edo Elstak heeft 
zijn hart aan de wijk verpand. ‘Ik heb 
hier alles.’

Domweg gelukkig
Eerst wilden ze echt niet in de Meren-
wijk wonen: het leek ze afschuwelijk. 
Twee kinderen later kochten ze er 
toch een huis. Een verbouwing en  
zes jaar verder zijn ze hier domweg 
gelukkig. Maarten, Anne-eva en hun 
drie kinderen wonen heerlijk in de 
Dalen, met een prachtig uitzicht.

Bos- en Tuingroep
De medewerkers van de Bos- en  
Tuingroep van De Haardstee hebben 
hun plek gevonden bij de kinder- 
boerderij in het Wijkpark. Mede-
werker Stefan Nijssen en begeleider 
Robin Mulder vertellen. ‘Wist je dat 
we houtproducten verkopen en in de 
zomer verse groenten uit onze eigen 
tuin?’
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Alles voor een veilige wijk   
Bekende gezichten zijn het zeker: wijkagenten Sjaak Caspers en 
Perry Vrijburg. Ze kennen de buurt en ze kennen de mensen. 
Ze hebben hart voor de wijk waar ze al jaren werken, en roepen 
bewoners op om samen met hen de omgeving leefbaar en veilig te 
maken én te houden.

Merenwijk is Leids erfgoed   
Het jubileum van de Merenwijk is een viering van de bewoners toen en nu 
die samen de wijk maken. De wijk is verder gegroeid dan de architecten en 
ontwikkelaars destijds voor mogelijk hielden. De bewoners weten het allang: 
het is een wijk met een eigen karakter, waar het goed wonen is.

En verderUitgelicht

‘Mijn kleinkinderen zijn erg trots,  
want oma heeft meer dan duizend  

volgers op Instagram’

Elisabeth Bosch
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In alle seizoenen van het jaar 
heeft de Merenwijk veel moois 

te bieden. Hobby-fotograaf 
Ingrid Gussen legde de 

schoonheid van ieder seizoen 
vast voor Merenwijk Magazine.

E en fotowedstrijd, een mooie Social Sofa, 
een pop-upmuseum met een tijdelijke 
expositie over de afgelopen vijftig jaar 

van de Merenwijk, een online magazine 
én deze echte glossy voor iedere inwoner 
van de wijk. De 50ste verjaardag van de 
Merenwijk gaat niet onopgemerkt voorbij als 
het aan de wijkbewoners ligt. Wat spreekt 
daar een betrokkenheid bij de eigen wijk uit!
 
In het pop-upmuseum, in het pand waar lang 
de Etos zat, is een verhalentafel waaraan 
mooie verhalen van bewoners, bezoekers en 
ondernemers worden opgetekend. De eerste 
bewoners waren echte pioniers in het ‘Dorp  
aan de stad’, zoals de Merenwijk ook wel  
wordt genoemd. Veel van die eerste inwoners 
bleven in de Merenwijk en ook nu wordt er 
vooral binnen de wijk verhuisd. Wie hier een- 
maal woont, gaat niet snel weer weg. 

De betrokkenheid van de inwoners 
van de Merenwijk blijkt niet alleen dit 
verjaardagsjaar; er zijn altijd veel initiatieven 
en activiteiten in de wijk. Eén van de 
leukste initiatieven in de wijk vind ik de 
Genietommetjes: een serie wandelingen 
door de wijk die langs verschillende 
buurttuinen voert. Het afgelopen jaar 
heeft menig Leidenaar het wandelen 
ontdekt. Door corona waren immers veel 
vrijetijdsbestedingen niet mogelijk, maar 
wandelen kon en mocht en werd massaal 
omarmd. Ik heb zelf het afgelopen jaar ook 
met veel plezier rond én door de Merenwijk 
gewandeld en ik heb het Wijkpark natuurlijk 
niet overgeslagen. Dit groene hart  
van de wijk is echt een prachtig natuurlijk 
park. De Merenwijk bleek dankzij al dat 
wandelen enorm aan populariteit te 
winnen. Wat de wijkbewoners allang wisten, 
ontdekten nu ook veel andere Leidenaren: 

wat is de Merenwijk een groene wijk. De 
buurttuinen uit de Genietommetjes en 
het Wijkpark versterken het beeld van de 
Merenwijk als misschien wel de groenste  
wijk van Leiden.

Maar de groenste wijk kreeg geen ‘groene’ 
naam. Hoewel op 12 mei 1970 de eerste 
paal werd geslagen voor de eerste flats 
Condorhorst en Arendshorst, weten we 
dat al in 1959 de naam Merenwijk voor het 
eerst in de kranten wordt genoemd. Volgens 
Cor Smit begon het met ‘een merenwijk’, 
maar was ‘de Merenwijk’ als wijknaam snel 
ingeburgerd. Het lijkt erop dat de wijknaam 
een verwijzing was naar de nabijgelegen 
Kagerplassen. Die werden ook wel 
Kagermeren genoemd. Zo kwam de groenste 
wijk dus aan een ‘blauwe’ naam. 

De basis voor dit magazine werd gelegd 
door Saskia Klaassen en Stefanie Uit den 
Boogaard. Tekstschrijver Patty Zoet sloot 
aan en daarna eindredacteur Corine Erents-
Havinga en vormgever Daphne van Langen. 
Met dank aan de wijkvereniging en vele 
vrijwilligers is dit mooie magazine tot stand 
gekomen. Het is een echt bewaarexemplaar 
geworden. Ik wens u veel leesplezier en nog 
vele jaren fijn woonplezier in de Merenwijk. 

Henri Lenferink
Burgemeester

Verjaardagsjaar

Henri Lenferink is Nederlands historicus, politicus  
en sinds 2003 burgemeester van Leiden, wat hem de langst- 
zittende burgervader van Nederland maakt. Henri is  
getrouwd met Marion, vader van dochter Anne en zoon Koen. 
Liefhebber van fietsen, de natuur en Monty Python. Fo
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Jarenlang is broodbakker Christiaan de Witt dé warme bakker van de Merenwijk. 
Zijn kaasbroodjes en Franse stokbroden brengen bij menigeen goede herinneringen 

naar boven. Vanaf 1975 runde hij samen met zijn vrouw Alize de bakkerij in de 
Kopermolen. Deze is nu verkocht, maar het echtpaar woont nog altijd met veel 

plezier in de wijk.

I k kom uit een Noordwijkse bakkers-
familie”, vertelt Christiaan. “In 
Noordwijk is sinds 1850 Bakkerij 
de Witt gevestigd. Mijn broer nam 

het familiebedrijf over maar ik wilde ook 
een bakkerij en in 1974 kwam ik in contact 
met verhuurder Van der Vorm. Hij zocht 
voor het nieuw te bouwen winkelcentrum 
in de Merenwijk een warme bakker. 
In november 1975 openden we onze 
broodbakkerij. Precies op tijd voor de 
drukke decembermaand. We woonden toen 
in een appartement boven de apotheek.” 

De wijk is op dat moment voor ongeveer 
vijftig procent bebouwd. Er wonen veel 
jonge gezinnen. “Wij waren toen de 
enige warme bakker in de wijk; het brood 
was niet aan te slepen”, vertelt Alize. 
“Winkelcentrum Winkelhof in Leiderdorp 
was er toen nog niet, dus kwamen ook 
mensen van buiten de wijk bij ons hun 
broden kopen. Zaterdag was altijd de 
drukste dag van de week, dan stonden 
er wel veertien verkoopsters achter de 
toonbank. Klanten stonden tot buiten in 

de rij. In onze beste tijd hadden we wel 
duizend klanten per dag.”

Kast der lusten
Al snel wordt het pand te klein en samen 
met vier andere winkeliers bouwen 
ze in 1982 een Ambachtscentrum aan 
de Watermolen. “Het werd een Franse 
bakkerij. Voor de stokbroden en croissants 
gebruikten we Franse bloem. Ook openden 
we in dat jaar Croissanterie Christian op de 
Haarlemmerstraat. Naast gewoon brood 
verkochten we speciale producten zoals 
zachte kaasbroodjes en uienkruiers, maar 
ook aardbeienschuitjes en kwarktaart. 
In de winkel stond een gebaksvitrine 
die door de dominee ‘de kast der lusten’ 
werd genoemd”, zegt Christiaan lachend. 
“Naast onze jaarlijkse Franse week, waarin 
een Fransman stokbrood kwam bakken, 
organiseerden we ook een appel- en 
aardbeiweek. Voor de winkel zetten we 
vaak een aparte kraam waar paasbroden, 
kerststollen en oliebollen werden verkocht. 
De etalage werd, naargelang het seizoen, 
mooi opgemaakt. Dat deed ik samen met Te
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‘In onze beste tijd  
hadden we wel duizend  

klanten per dag’

Christiaan
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een creatieve verkoopster”, vult Alize 
aan.

“Christiaan is een gepassioneerd 
bakker”, vertelt Alize. “De 
grondstoffen, het brood, de winkel, 
alles moet perfect zijn en soepel 
verlopen. Maar dat lukt niet altijd.” 
Christaan lacht en zegt: “Ik bakte op 
een ochtend per ongeluk zeventig 
krentenbroden zonder zout. Je moet 
weten, brood zonder zout is niet 
lekker. Ik wilde het niet weggooien 
maar ja, verkopen kon eigenlijk ook 
niet. Dus ik gaf de krentenbroden 
gratis weg en zei tegen de klanten: 
‘Als u het toch lekker vindt mag u ‘m 
volgende week afrekenen’. De helft 
van de klanten betaalde alsnog. Ook 
kwam er wel eens een klant terug met 
een lege moorkop. Waren we er eentje 
vergeten te vullen met slagroom! Tja, 
dat kan gebeuren”, aldus Christiaan.

Stroomuitval
“Op een zaterdagochtend, het deeg 
was al klaar, viel de stroom uit. Een 
ramp voor een bakker. Ik belde 
direct een elektricien. Hij kwam, 
keek in de stoppenkast en zei: 
‘Dit is een stop van de gemeente. 
Daar mag ik niets aan doen’. Maar 
ik eiste dat hij het repareerde, op 
mijn verantwoordelijkheid. Op 
maandag kwam er iemand van het 
energiebedrijf kijken. Hij was laaiend: 
‘Als u dit nog een keer doet bouwen 
we een muur om die stoppenkast 
heen, dan kunt u er nooit meer bij’. 
Tja, nu denk ik, dat gaat wel ver maar 

ja wat moet je anders? Het brood moet 
worden gebakken.”

Eind jaren negentig liep de klandizie 
wat terug. Christiaan: “Er vielen 
een aantal dingen samen: de mini-
mumbroodprijs werd afgeschaft, 
Winkelhof kwam erbij, gezinnen 
werden kleiner en de supermarkten, 
die langer open mochten blijven, 
verkochten een groter assortiment 
brood.” Geen van de drie dochters De 
Witt heeft de ambitie om het bedrijf 
voort te zetten en de bakkerij wordt 
verkocht. Maar thuiszitten doen 
Christiaan en Alize niet. Christiaan 
reist naar ontwikkelingslanden om 
bakkers Europees brood te leren 
bakken. Alize keert terug naar het 
basisonderwijs. 

Christiaan en Alize zijn altijd in de 
wijk blijven wonen. “We wonen hier 
prettig. Veel mensen kennen ons 
nog: ‘Hé bakker’, roepen ze dan. We 
kijken terug op een hele mooie tijd 
in de Kopermolen. Maar het bakken 
van paasbroden en oliebollen doe ik 
tegenwoordig alleen nog thuis.” 

‘Ik bakte op een ochtend  
per ongeluk zeventig  

krentenbroden zonder zout’

Christiaan

Het is dagelijks zo rond half acht, 
acht uur dat ik met de honden de 
deur uitga. Langs het nog stille en 

verlaten winkelcentrum loop ik richting 
het Wijkpark. Onderweg kom ik alleen het 
veegwagentje van de gemeente Leiden 
tegen. Het geluid van de borstels die 
dansen over de straat-stenen galmt door 
de nog verlaten straten en pleinen. In het 
Wijkpark word ik onthaald door de stilte van 
een wijk die nog slaapt. Hier lijken alleen de 
vogels wakker te zijn. De ene melodie nog 
mooier dan de andere. Het is een prachtig 
concert. Vlakbij het bruggetje stop ik en 
probeer ik de specht tussen de vijftig tinten 
groen te ontwaren. Met zijn kenmerkende 
tikkende snavel bewerkt hij de bast van de 
boom als ware het een drumstel. Ik haal 
mijn schouders op en loop door. Morgen 
heb ik weer een kans. Eens moet het lukken 
hem te spotten.

Zo gaan de seizoenen aan mij en het park 
voorbij, ieder met zijn eigen kleuren en 
eigenaardigheden. Daar bij het bankje 
bouwt de meerkoet aan zijn nest en daar 
op het langste stuk water krijgt de familie 
zwaan straks zijn eerste vliegles. In het 
voorjaar zit de ooievaar op zijn hoge nest 
bij de kinderboerderij, alwaar de eerste 
lammetjes worden geboren. In de zomer 
geeft de begroeiing van de bomen een 
heerlijk koele beschutting tegen de felle 

zon. De herfst die met zijn vallende bladeren 
de paden doet verdwijnen. Daar bij de 
stapstenen werd afgelopen winter koek-en-
zopie verkocht aan dorstige schaatsers. Zo 
heeft ieder seizoen zijn charme.

Langzaam slenter ik richting huis, richting 
de koffie. Het winkelcentrum ontwaakt. 
De bloemenwinkel showt zijn prachtige 
boeketten, de bakker wordt voorzien 
van kratten met verse broden en bij de 
naastgelegen supermarkt stalt de eigenaar 
zijn waren uit. Groente en fruit uit alle 
windstreken, in alle kleuren en geuren.  
Ik steek mijn hand op als teken van groet 
en krijg de prachtigste glimlach terug. Nu 
is het een rustige doordeweekse dag maar 
op vrijdag is er markt en dan is het al vroeg 
een drukte van belang. Groenteboeren die 
hun waar luidkeels aanprijzen, de visboer 
die zijn vis uitstalt, de kaasboer die altijd 
een plakje voor m’n honden afsnijdt. 

Ja, als er markt is dan is de Merenwijk vroeg 
uit de veren. Maar nu is er nog een diepe 
rust en maken de wijk en het winkelcentrum 
zich langzaam op voor weer een nieuwe 
dag. Voor ik binnenstap kijk ik nog even om 
mij heen en besef ik dat ik domweg gelukkig 
in de Merenwijk ben. 

Domweg gelukkig 
in de Merenwijk

‘ Zo gaan de seizoenen aan  
mij en het park voorbij,  
ieder met zijn eigen kleuren  
en eigenaardigheden’ 

In mei 2021 schreef Merenwijk Magazine ter ere van het 50-jarig jubileum van de wijk een  
columnwedstrijd uit. Alle inwoners werden uitgedaagd een column te schrijven met als thema:  

‘Domweg gelukkig in de Merenwijk’. Uit alle inzendingen is de column van Jolanda Hoogduyn  
gekozen als de beste. Zij wint daarmee eeuwige roem én publicatie in Merenwijk Magazine.

Jolanda Hoogduyn woont sinds haar vroege jeugd in de wijk. 
Ze is bestuurslid van een VvE (vereniging van eigenaars), 
fervent wandelaar, hondeneigenaar en ze kijkt het liefst  
Engelse detectives. Haar favoriete plek – elders dan de  
Merenwijk – is Texel. 
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Henriette Lamboo en Justin Loth zijn opgegroeid in de Merenwijk. In de Dalen van 
de jaren tachtig kwamen ze geregeld bij elkaar over de vloer. Allebei gingen ze 
naar de Zijlwijkschool. Nu, vijfendertig jaar later, is Henriette op deze school de juf 
van Justins oudste zoon Bram. “Ik zei de eerste dagen steeds Justin tegen Bram. 
Dan moest hij lachen en zei ‘ik ben niet papa’, maar ik kon er niets aan doen: die 
twee lijken zo verschrikkelijk veel op elkaar.”

De kanjertraining bijvoorbeeld, die bestond in 
onze tijd niet.” Henriette vult aan: “Dat klopt. 
We doen er nu veel meer aan. Er zijn ouders, 
ook oud-leerlingen, die door pesten geen fijne 
tijd hier hebben gehad. Toch sturen zij hun 
kinderen naar deze school. Het onderwijs 
van nu is veel meer gericht op samenwerken. 
Vroeger zaten wij in rijtjes. Dat zie je nu nergens 
meer.”

Binnentuin
Zowel Justin als Henriette denken met 
weemoed terug aan het oude gebouw. “Destijds 
waren alle scholen aan elkaar gekoppeld, via 
klapdeuren kon je van de ene naar de andere 
school lopen. Alle lokalen kwamen uit op een 
grote aula. Daar kwam Sinterklaas aan en de 
jaarlijkse playbackshow en musical werden 
daar opgevoerd. De hele school zat daar bij 

J ustin is een geboren en getogen Meren-
wijker. Slechts twee jaar woonde hij in 
de Lage Mors waarna hij terugkeerde 
naar de Merenwijk. Sinds vijf jaar 

woont hij in de Dalen. “Mijn vader en ik hebben 
elkaars woning overgenomen. Hij woont in 
de Zichten in mijn oude flat, ik woon in mijn 
ouderlijk huis samen met mijn vrouw en drie 
zoons. De twee oudsten zitten allebei hier op 
school. De jongste volgt over vier jaar.” 
Henriette is geboren in Leiderdorp maar 
groeide op in de Merenwijk. Jaren later verruilde 
ze de wijk voor Voorhout. Ze kwam daar veel 
oud-Merenwijkers tegen: “Het lijkt wel alsof 
onze generatie in Voorhout is gaan wonen.” 
Sinds vijf jaar geeft ze les aan groep twee. 
Toen Bram drie jaar oud was, gingen Justin 
en zijn vrouw naar de open dag van de 

elkaar. Geweldig!” De drie scholen komen uit 
op een binnentuin. “Die tuin, daar kun je van 
buitenaf niet komen. Ik klom vroeger een keer 
in het weekend met vrienden op het dak van 
de school. Via de regenpijp naar beneden, de 
tuin in. Wij sprongen vanaf de regenpijp op de 
grond, maar toen brak de regenpijp af. Wij in 
paniek: hoe komen we weer terug? Het kwam 
uiteindelijk goed”, vertelt Henriette lachend. 
“Nee, ik vertel natuurlijk niemand dat wij, 
als de scholen dicht waren, vroeger wel eens 
stiekem de binnentuin ingingen.”
Ook Justin haalde wel eens kattenkwaad uit. 
“De Dalen kijken nu uit op de golfbaan. Die was 
er in onze jeugd nog niet. Het was toen nog het 
weiland van de molenaar. We mochten er niet 
op maar deden dat natuurlijk toch. We liepen 
door de modder en over bielzen – een brug 
was er nog niet – naar wat wij het Hazeneiland 
noemden. Dat heet nu Strengen. Hartstikke 
spannend natuurlijk, zo’n uithoek.”

Vergrijzing
“De Merenwijk vergrijst wel, maar je ziet ook 
dat steeds meer jonge gezinnen in de wijk 
komen wonen”, zegt Justin. “We hebben een 
buurvrouw die kortgeleden ook met haar gezin 
in haar ouderlijk huis is gaan wonen, hartstikke 
leuk! Ik zie de toekomst van de wijk én de 
school zonnig in. Ik geniet enorm van het groen 
en alle markante plekken in de wijk zoals de 
Kopermolen en de kinderboerderij. Het is hier 
veilig. Kinderen kunnen vrijwel overal spelen.” 
Henriette is het met hem eens: “Ik vind het elke 
keer weer heerlijk om hiernaartoe te fietsen. 
Ik fiets rustig en door het groen. Onderweg 
kom ik zo vaak kinderen uit de klas en oude 
bekenden tegen. In het voorjaar ruik je de Zijl, 
een typische lentegeur. Heerlijk. Mijn dochter 
is bijna klaar met de Pabo. Het zou leuk zijn om 
samen met haar voor de klas te staan.” 

Zijlwijkschool. Hoewel het gebouw nieuw is 
voor Justin voelt het direct vertrouwd. “Mijn 
schoonvader, zelf oud-schooldirecteur, had er 
ook direct een goed gevoel bij. Ik heb nooit een 
andere school voor mijn kinderen overwogen. 
Ik heb hier zo’n fijne tijd gehad, dat gun ik mijn 
kinderen ook.” 

Verhalen van vroeger
Henriette solliciteert op een vacature bij 
de Tweemaster maar wordt gebeld door de 
toenmalige directeur van de Zijlwijkschool. 
De twee zijn oude bekenden van elkaar. “We 
komen allebei uit Voorhout en met zijn vrouw 
heb ik samengewerkt. Hij vraagt of ik het leuk 
zou vinden om te komen werken op mijn oude 
basisschool. Ik loop naar binnen en hoewel 
ik moet wennen aan het gebouw, voelt het 
meteen zoals vroeger. We hebben het in mijn 
sollicitatiegesprek kort over werk. Dan komen 
algauw de verhalen van vroeger naar boven: 
Ken je die nog? En die?”
“Qua onderwijs is er veel veranderd”, geeft 
Justin toe. “Wij hadden een krijtbord, nu gaat 
alles digitaal. De school doet veel tegen pesten. Te
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‘Ik heb hier zo’n fijne  
tijd gehad, dat gun ik mijn  

kinderen ook’

Justin

‘Ik vertel natuurlijk  
niemand dat wij vroeger wel 

eens stiekem  
de binnentuin ingingen’

Henriette

Henriette en Justin met de twee zoons van Justin op het schoolplein.

Van generatie 
op generatie naar 
de Zijlwijkschool
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In september 2019 daagden Carin Gelpke en een vriendin elkaar uit: 
“Laten we elke zondagochtend, jaarrond, gaan zwemmen in de 

natuur.” Anno 2021 zwemmen ze nog steeds elke zondag.

Z wemmen in open water, 
ook wel natuurzwemmen 

genoemd, is gewenning. Je moet 
starten in september, dan is het 
water nog niet zo koud. Als je elke 
week trouw gaat zwemmen dan 
went je lijf aan de temperatuur. 
Je moet niet een paar weken 
overslaan, dan is het water ineens 
enorm koud. Het is heerlijk om 
te doen. Na afloop voel ik mij 
helemaal fris. Je kunt elke dag 
koud douchen maar dit is veel 
mooier. Ik maak de seizoenen 
veel bewuster mee; ik zie de 
zonsopgang, ik zie ijsvogeltjes. 
Prachtig!”

De vriendinnen verzamelen 
elke zondagochtend rond acht 
uur in de Vuurbloem. “We gaan 
hardlopend richting het water 
om een beetje op te warmen. 

Vervolgens gaan we zwemmen. 
Als het water kouder dan vijf 
graden is, dan zwemmen we 
niet langer dan twee minuten; is 
het water warmer dan gaan we 
langer. We zwemmen ook in de 
zomer maar ik zeg je eerlijk: dan 
is de uitdaging er wel af.”

Voor Carin is het zwemmen 
een reset. “Ik ervaar vrijheid; 
na afloop kan ik alles aan. Een 
moeilijke dag voor de boeg? 
Nee, denk ik dan. Ik heb het 
moeilijkste al gehad vandaag. Ik 
word er dus ook mentaal sterker 
van. Fijn is ook dat we nergens 
rekening mee hoeven houden. 
Het water is er altijd, je hoeft 
niets af te spreken, je kunt altijd 
gaan. Zelfs als er ijs ligt gaan 
we zwemmen. We zoeken dan 
een wak zodat we het ijs niet 
kapotmaken voor de schaatsers.”

Carin kan het iedereen aanraden: 
“Ben je gezond van lijf en 
leden? Ga dan samen met ons 
de uitdaging aan! Iedereen is 
welkom om een keer mee te gaan 
zwemmen.” 
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‘Ik maak  
de seizoenen  
veel bewuster  

mee’

Carin

natuur
ZWEMMER
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De Merenwijk is gebouwd op het scharnierpunt van twee stedenbouwkundige 
ontwerpconcepten. In de jaren zestig was het plan een wijk met rechte huizenrijen 
en veel flats op te zetten, vergelijkbaar met Leiden Zuidwest. Begin jaren zeventig 

werd dit ingewisseld voor de huidige opzet met woonerven van merendeels 
eengezinswoningen. 

Deze opzet heeft uiteenlopende benamingen 
gekregen: van woonerfbuurt tot bloemkool-
wijk en spaghettiwijk. Inmiddels is de 
Merenwijk erfgoed geworden. Op de vraag 

waaruit de erfgoedwaarde bestaat wordt nu door 
Erfgoed Leiden en Omstreken onderzoek gedaan. 
Het levend geheugen van de wijk heeft daarin een 
belangrijke rol.
Stedenbouwers en architecten hebben de neiging 
hun invloed schromelijk te overschatten. De nieuw-
bouwwijken en woningen die ze ontwerpen hebben 
vaak als onderliggend doel bepaald menselijk gedrag 
te sturen en te kneden. Tegelijk is het een universeel 

verschijnsel dat bewoners zelf wel hun eigen stempel 
op nieuwe woonomgevingen drukken en zo zich 
de buurt eigen maken. Want wat gebeurt er als de 
bouwvakkers en stratenmakers wegtrekken: dan 
gebeurt het leven! 

Wijkgedachte
Al vroeg in de twintigste eeuw werd de almaar 
uitdijende stad als een probleem gezien. De 
ongebreidelde grootgroei ging gepaard met 
onthechting en vervreemding, zo was het idee. Bij het 
ontwerpen van nieuwe buitenwijken werd daarom 
gezocht naar een tegenhanger van het woonbuurtje 

De Merenwijk
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of ‘bord spaghetti’?

woonerfbuurt
bloemkoolwijk

in de oude stad, waarin iedereen elkaar kende en alles 
z’n plek had. Daarbij moesten gevaarlijke functies als 
snelverkeer en industrie losgekoppeld worden van het 
wonen. Al voor de Tweede Wereldoorlog ontwikkelden 
ontwerpers hiervoor het concept van de wijkgedachte. 
Tijdens de wederopbouw (1945-1970) werd het bijna 
overal toegepast bij nieuwbouwwijken, zo ook in 
Leiden. De wijk Zuidwest is daarvan het meest zuivere 
voorbeeld. 

Buurtleven in strokenbouw
Het idee achter deze wijkgedachte is dat afzonderlijke 
buurtjes samen een wijk vormen. Een buurtje moest 
uit verschillende woningtypen bestaan, van woningen 
voor starters, gezinnen tot seniorenwoningen Op loop-
afstand waren winkels, scholen, kerken en buurtcentra 
gelegen. Al lopende kwam men elkaar daar tegen. 
De buurtjes kregen vorm volgens de architectuur 
en stedenbouw uit die tijd. Stroken van strakke 
rijtjeswoningen of hogere appartementsgebouwen die 
in de vrije ruimte geplaatst zijn, als blokken op een 
groen laken. Die vrije ruimte moest voor licht en lucht 
in de woningen zorgen. 

Maquette
Ook in de vroegste plannen voor de Merenwijk 
wordt dit concept gevolgd. Dat is mooi te zien op de 
maquette uit 1968. Rond een groen stadspark met 
ten zuiden daarvan een winkelcentrum en andere 
openbare voorzieningen, liggen rondom een ringweg 
woonbuurtjes opgebouwd uit strokenbouw in 

wisselende bouwhoogtes. De bouw van de Merenwijk 
startte in het zuiden met Slaaghwijk in de jaren 
1969-1970. Op de maquette is dit gebied centraal-
onder afgebeeld. Het is in een aangepaste vorm, 
maar wel met flats in stroken uitgevoerd. Ook de 
ringweg, het groene hart met daaraan voorzieningen, 
en de vrijstaande woningen aan de zuidoost-rand 
zijn gerealiseerd. Dat laatste niet in de vorm van de 
geplande bungalows, maar als een villawijkje. Voor het 
overige is de huidige Merenwijk onherkenbaar op de 
maquette. 

Veranderende woonwensen
Eind jaren zestig kwam de stedenbouw uit de 
wederopbouw, met stroken los in de ruimte, onder 
druk te staan. Het resultaat ervan werd steeds meer 
gezien als een onherbergzame, anonieme omgeving. 
Er kwam een roep om meer variatie in woningtypen 
vanwege een toenemende verscheidenheid 
in woonwensen. Zo ontstonden alternatieve 
woonvormen als woongroepen en kwam er behoefte 
aan woningen voor een- of tweepersoonshuishoudens. 
En met het kerende politieke tij kreeg ook een andere 
wens gestalte: bewoners moesten meer zeggenschap 
krijgen. 

Woonerf
De overzichtelijkheid uit de wederopbouw werd 
ingewisseld voor variatie en kleinschaligheid, 
waarbij het accent verschoof van hoogbouw naar 
laagbouw. Wat wel bleef was het streven om door 

Maquette Merenwijk, 
‘Leiden Merenwijk III. Dienst 

Gemeentewerken afd. stads-
ontwikkeling jan. 1968.’ 

Schaal 1:25, 84 x 76 CM. 
Via het RAP sinds 2019 in bezit 
van ELO. (foto Jan Lagas, ELO)

Zo’n maquette is 
zeldzaam, meestal 
werden ze na het 
tentoonstellen ervan 
weggegooid. Er zijn hier 
en daar wat houten 
blokjes afgebroken, 
te zien aan de witte 
plekken. Het gaat om de 
meest uitstekende delen 
ofwel de hoogste flats.

ERFGOED
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middel van een ontwerpconcept 
het sociale leven vorm te geven. De 
wijkgedachte uit de wederopbouw 
evolueerde in de jaren zeventig tot 
woonerfbuurt: een buurtje met een 
grillige plattegrond, opgebouwd uit 
woonerven. De Merenwijk telt 26 van 
die buurtjes. Een woonerf bestaat 
voornamelijk uit rijtjes bakstenen 
woningen met kap, waaraan een 
bergplaats en privéparkeerplaats voor 
de auto. De woningen zijn gevarieerd 
gerangschikt rond doodlopende 
pleintjes en straatjes. De auto heeft in 
de buurtjes een ondergeschikte rol, de 
smalle kronkelende straten dwingen 
tot stapvoets rijden. Aan dit grillige 
woonerfmodel lag een veranderd 
mensbeeld ten grondslag. Alles 
draaide nu om de ontmoeting als 
ervaring, waardoor gemeenschapszin 
moest ontstaan. Het woonerf dwong 
bewoners, elkaar bij en om de woning 
tegen het lijf te lopen. 

Beeldvorming
Zo’n woonwijk opgebouwd uit 
woonerven wordt tegenwoordig vaak 
een woonerfwijk, loofboomstructuur, 
bloemkoolwijk of een spaghettiwijk 
genoemd. Dat zijn niet de bewoners 
zelf die dat doen maar erfgoedexperts, 
historici, of ontwerpers die er zelf 
niet wonen. De begrippen zijn 
interessant omdat ze iets blootleggen 
van de beeldvorming bij de persoon 
die ze hanteert. De woonerfwijk is 
het meest neutrale begrip: het is 
een wijk opgebouwd uit woonerven. 
Ook de loofboomstructuur is 
neutraal. De hoofdstam wordt 
gevormd door de hoofdtoegangsweg 

van de wijk, de takken vormen 
de straten naar de buurtjes, het 
loof stelt de buurten voor. Minder 
complimenteus zijn de laatste twee 
begrippen: de bloemkoolwijk verwijst 
weliswaar naar de structuur van 
een doorgesneden bloemkool, met 
de stronk als hoofdtoegangsweg en 
de roosjes als woonbuurtjes. Maar 
de groente-associatie refereert 
ook aan de kritiek van ‘nieuwe 
truttigheid’ die al tijdens de bouw 
onder architecten ontstond. De term 

spaghettiwijk tot slot, verwijst naar 
de onoverzichtelijkheid en de uitroep 
dat je altijd verdwaalt in zo’n jaren 
zeventig wijk als de Merenwijk. 

Levend geheugen
Het jubileum van de Merenwijk is 
een viering van de bewoners toen 
en nu die samen de wijk maken. 
De wijk is verder gegroeid dan 
de stedenbouwers, architecten 
en ontwikkelaars voor mogelijk 
hielden. Op ruimtelijk gebied zijn 
huizen groter geworden door uit- 
en aanbouwen, de bomen en het 
groen zijn volgroeid, er vormden 
zich olifantenpaadjes. Inmiddels 
heeft de wijk al zo’n leeftijd dat de 
vraag gesteld kan worden wat de 
erfgoedwaarde ervan is. Reden voor 
Erfgoed Leiden en Omstreken om 
een onderzoek Jonge Bouwkunst te 
starten naar de Leidse architectuur 
en stedenbouw van 1970-1990. Daar 
is ook de Merenwijk onderdeel van. 
Daarbij wordt ook gebruikgemaakt 
van het levend geheugen: we vragen 
bewoners naar hun woonervaringen. 
Bovendien zijn we op zoek naar 
beeldmateriaal, veel foto’s hebben 
we niet in onze beeldbank om het 
buurtleven tot leven te brengen. Dat is 
het unieke van de Merenwijk, en ook 
van de Stevenshof, het Waardeiland 
en het Morskwartier. De verschillende 
getuigenissen van betrokkenen 
kunnen bijdragen aan een beter 
inzicht in de Jonge Bouwkunst. Het 
maakt inzichtelijk wat de bewoners 
zelf natuurlijk allang weten: dat het 
bijzondere wijken zijn met een eigen 
karakter, waar het goed wonen is. 

‘Het woonerf dwong  
bewoners, elkaar bij en om de woning 

tegen het lijf te lopen’

Esther

De Merenwijk is voor een groot 
deel opgebouwd uit buurtjes van 
woonerven. Hier het woonerf 
Strobloem. 
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  Nieuwsgierig?

OOK ONLINE 
•   Klanten die hun aankoop liever online doen, 

kunnen altijd terecht in de overzichtelijke 
webshop www.budgetbike.nl

•   Budget Bike is te volgen op Facebook,  
Instagram, YouTube en LinkedIn
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F ietsspecialisten Jacoub en Jusuf Yandarbiev  
weten hier alles van. Wat begon als hobby – in  

een schuurtje repareerden ze samen met hun vader 
tweedehands fietsen – is in tien jaar tijd uitgegroeid  
tot een klein fietsimperium. De broers runnen onder 
de naam Budget Bike drie winkels in Leiden, waar- 
van de grootste een jaar geleden aan de rand van de 
Merenwijk is geopend.

Goede service
In 2010 openden de broers hun eerste winkel aan de 
Hoge Woerd: “Dat was in het begin wel spannend”, 
vertelt Jacoub. “We waren goede fietsenmakers, maar 
het runnen van een winkel is een vak op zich. Er ging 
wel eens iets mis, maar we hebben er de afgelopen 
jaren alles aan gedaan om onze service te verbeteren. 
Klantvriendelijkheid en vakmanschap staan bij ons 
hoog in het vaandel, we vinden het heel belangrijk om 
de klanten goed te adviseren, zodat ze een fiets krijgen 
die echt bij ze past.”
Omdat de vraag naar fietsen bleef groeien openden  
Jacoub en Jusuf een tweede winkel aan de Haven, 
maar ook deze barstte in korte tijd uit zijn voegen: “Dus 
zijn we op zoek gegaan naar een pand waar voldoende 
ruimte is voor ons steeds uitgebreidere assortiment.” 

Filiaal Flevoweg
“Vorig jaar hebben we ons derde filiaal bij het bedrijven- 
terrein aan de Flevoweg geopend. Hier hebben we 
meer dan duizend fietsen en kinderfietsen op voor-
raad, nieuw en tweedehands. Daarnaast bieden we ook 
een breed scala aan elektrische fietsen, fietsonderdelen 
en fietsaccessoires. Veiligheid, comfort en zekerheid is 
voor ons heel belangrijk”, benadrukt Jacoub. “Daar-
om kiezen we voor kwaliteitsproducten van bekende 
A-merken. Klanten zijn altijd welkom voor het maken 

van een proefrit en dat kan ideaal bij ’t Joppe, daar fiets 
je vanaf de Flevoweg zo naartoe!”
 
Vakmanschap 
Ook bij reparaties aan een fiets geldt dat klantvriende-
lijkheid en vakmanschap vooropstaan: “We staan altijd 
klaar om de klanten weer goed op weg te helpen. Ook 
kan er, mocht de reparatie in de werkplaats wat langer 
duren, gebruik worden gemaakt van een goede leen-
fiets, zodat de klant zorgeloos kan blijven fietsen. 
We zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot een goed 
geolied bedrijf met achttien medewerkers; vakmensen 
die met veel plezier hun werk doen. We hebben een 
goed en hecht team. In 2018 zijn we zelfs uitgeroepen 
tot ‘Tweewielerwinkel van het Jaar’ van Leiden en daar 
zijn we heel trots op!” 

De Merenwijk ligt midden in het Groene Hart, bij uitstek bekend als prachtig fiets-
gebied. Er zijn fijne en veilige fietspaden en meer dan duizend kilometer aan 

fietsroutes om ons prachtige Hollandse landschap te ontdekken. Inmiddels telt ons 
land meer fietsen dan inwoners en nog steeds blijft de vraag naar fietsen groeien.

fietsgebied
Prachtig

ADVERTORIAL
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James Taghavi is al ruim 28 jaar schipper van de Zijlpont. Via deze veerverbinding worden 
jaarlijks zo’n 22.000 fietsers en wandelaars overgezet tussen de Zijldijk en de Broekpolder. 
James is 54 en mag gezien zijn dienstjaren met pensioen, maar hij piekert er niet over. “Ik 

stop als ik in een jaar 50.000 mensen heb overgezet.” James was niet eerder zo openhartig: 
“Ik praat liever over de wijk of over mijn uitvindingen, dan over mijn privéleven.”

M ijn plan is om het interview op 
de Zijlpont te houden, maar 
daar denkt James anders over. 
Hij staat erop mij te trakteren 

op een etentje bij de Griek. Na een ouzo en 
een biertje voor James en een water voor mij, 
vraag ik hem naar zijn jeugd. “Ik kom uit Iran”, 
vertelt James. “Mijn vader, een apotheker, was 
politiek actief. Hij liet mij al op jonge leeftijd 
kennismaken met schrijvers zoals Hermann 
Hesse en Bertrand Russell. Ik studeerde op 
mijn achttiende af aan de universiteit. Ik heb 
State Management gestudeerd. Ik ben opgeleid 
voor een bestuurs- of beleidsfunctie in de 
publieke sector.” Maar de situatie in Iran werd, 
als gevolg van de Iraanse Revolutie, grimmig. 
Er ontstond een islamitische dictatuur waarbij 
alle linkse, liberale en religieuze stromingen 
anders dan de islam, verboden werden. James, 
lid van een socialistische partij, is zijn leven 
niet zeker en vlucht naar Nederland. Hij komt 
in Voorschoten terecht. 

Tot op de dag van vandaag is James nooit meer 
terug geweest in Iran. “Nee, dat kan echt niet. 
Ik heb daar ook geen familie meer. Mijn broers 
en zussen wonen in Nederland, Duitsland en 
Canada. Ze zijn allemaal gevlucht, net als ik.” 
James wendt zijn gezicht af: “Genoeg over mij. 
Wil je nog iets drinken? Alweer water? Wil je 
echt geen wijn? Ober!”

Voorschoten
Hoe komt een Iraanse student aan een baan op 
een pontje? James zucht: “Wat vraag je veel! In 
Voorschoten hadden ze destijds nog nooit een 
politiek vluchteling gehad. Ze wisten niet wat 
ze met mij aan moesten. Terwijl ik wachtte op 
mijn verblijfsvergunning mocht ik niet werken. 
Ik ging wel elke dag hardlopen en zo ontmoette 
ik een wethouder. We raakten aan de praat en 
toen ik – maanden later – mijn verblijfsstatus 
kreeg bood hij mij een baan aan: ‘We zoeken 
iemand die op de Vlietpont wil varen, is dat 
iets voor jou?’ Ik zei direct ja. Het was 1988.” 

James haalt zijn groot vaarbewijs en start met 
varen. De pont waarmee hij gaat varen stamt 
uit 1955. De boot – in Amsterdam gebouwd – 
was eerst ingezet in de gemeente Utrecht; 
onder de naam Gemeentelijke Havendienst 
4 deed het jarenlang dienst. Daarna voer hij 
op het Amsterdam Rijnkanaal en vervolgens 
kwam de pont naar Voorschoten en werd 
omgedoopt tot de Vlietpont. De motor van het 
bootje, een Kromhout, is de originele motor en 
is nog altijd in gebruik. Te
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‘Je kunt  
actievoeren 

met 
wapens  
of met  

een pen;  
ik kies  
voor  

de pen’

James

Partizaan
op de Zijl
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de Merenwijk en het behoud van de 
pont.” Het zijn woorden die James 
tijdens ons gesprek vaker aanhaalt. 
Maar het blijft niet bij woorden 
alleen. James startte de afgelopen 
jaren diverse acties om de pont en de 
situatie eromheen te behouden dan 
wel veiliger te maken.

Rondje om de Kaag
In 2006 wilde de gemeente Teylingen 
het pontje definitief verplaatsen van 
de Zijldijk naar Tengnagel. “Men 
wilde dat er een rondje om de Kaag 
gewandeld kon worden. Halverwege 
de route moesten  passagiers dan over 
met de pont. Dat plan was gedoemd te 
mislukken. Met de bezoekersaantallen 
die ik bijhoud, kon ik aantonen dat  
er nauwelijks wandelaars zijn die  

Vlietlandbrug
De Vlietpont vormt jarenlang de 
verbinding tussen Voorschoten en 
recreatiegebied De Vlietlanden. 
James: “De pont bleek eind jaren 
negentig niet langer houdbaar. Op 
dagen met mooi weer, wilde iedereen 
uit Leidschendam en Voorschoten 
oversteken richting De Vlietlanden. 
Het was gewoon te druk: lange 
wachttijden en de boot hield het niet.” 
James kijkt weg en schudt zijn hoofd 
bij de herinnering. “Het was echt een 
gevaarlijke situatie. Ik startte een actie 
voor een brug. Mijn vrouw – ik was 
toen nog getrouwd – verklaarde mij 
voor gek: ‘Je zaagt de tak door waar je 
op zit James! Als die brug er komt heb 

met de pont willen oversteken.”
En in 2010 onderzocht de gemeente 
Teylingen de mogelijkheid voor 
het aanleggen van een jachthaven 
in de Broek- en Simontjespolder. 
Samen met de Actiegroep Ommetje 
Merenwijk trok James op, om het 
natuurgebied te behouden. Hij 
schreef bezwaarschriften en zamelde 
handtekeningen in. Dankzij de hevige 
protesten – ook vanuit de wijk – werd 
het plan afgeblazen.

In 2014 sloot de gemeente Leiderdorp 
het nieuw aangelegde fietspad door 
de Boterhuispolder af. In de maanden 
mei tot juni (broedseizoen) mocht er 
niemand in het gebied. James: “Ik 
merkte direct dat het aantal passagiers 
op de pont afnam. De mensen namen 

je geen werk meer.’ Maar ik zette door.” 
James, aldoor de rust zelve, is ineens 
fel: “Het ging niet om mij, maar om de 
veiligheid.” 
De brug, gedoopt de Vlietlandbrug, 
komt er uiteindelijk. En op 9 mei 1992 
vaart de Vlietpont voor het laatst.

Het verhaal van James wordt 
onderbroken door de ober die de 
Griekse tapas komt brengen. James 
kijkt verbaasd naar het bord: “Is 
dit alles?” Met de belofte dat het 
hoofdgerecht snel komt, verlaat de 
ober onze tafel. James, galant als hij 
is, laat mij eerst opscheppen en vertelt 
verder. 
“Dezelfde wethouder die mij eind 

de verderop gelegen Zijlbrug.” Mede 
door een handtekeningenactie 
van James werd de maatregel 
teruggedraaid en nu is het fietspad 
weer jaarrond open.
En in 2019 zijn, op verzoek van James, 
twee nieuwe verkeersborden geplaatst 
aan de Zijldijk om het autoverkeer 
te waarschuwen voor overstekende 
fietsers. 

De avond nadert zijn einde. James 
peinst er niet over om de rekening 
te splitsen. “Een dame hoeft niet te 
betalen.” James buigt zich over de 
tafel en kijkt mij met zijn donkere 
ogen indringend aan. “Ik wil nog één 
ding kwijt. Je kunt actievoeren met 
wapens of met een pen. Ik kies voor 
het laatste. Pennen zijn wendbaar en 
daardoor gevaarlijker dan wapens. 
Je schiet veel sneller raak. Ik ben en 
blijf een Partizaan, strijdend tegen 
onrecht.” Een foto van Hanny Schaft, 
verzetsvrouw en communiste hangt 
als blijvende inspiratie in de kajuit van 
zijn Zijlpont. 

jaren tachtig aan mijn baan hielp, 
schiet opnieuw te hulp. Hij regelt voor 
mij en de pont een plekje op de Zijl: de 
boot wordt omgedoopt tot Zijlpont.” 
Daar vaart James tot op de dag van 
vandaag, dagelijks in de periode van 
1 maart tot 1 oktober. “Ik vaar sinds 
april 2021 onder de vlag van Teylingen, 
maar de boot hoort in Leiden vind 
ik. Hij ligt daarom in de winter in een 
Leidse stalling.”

Lager wal
James doet zijn werk met plezier en 
overgave. “Mensen denken dat mijn 
werk saai is maar dat is het niet. Ik heb 
heel veel contact met mensen.” James 
lacht, spreidt zijn armen en zegt: “Ik 
ken iedereen!” Als het rustig is verricht 
hij onderhoud aan de boot. “Ik heb een 
systeem uitgevonden, de ‘windfighter’, 
waarmee ik automatisch kan 
aanmeren en afvaren zonder aan lager 
wal te raken. Een unieke uitvinding 
waar ik het patent op heb. Ik kan 
in mijn kajuit blijven en hoef geen 
trossen of lijnen meer uit te gooien. 
Dat werkt sneller en veel veiliger. Ik 
testte mijn systeem, met windkracht 
acht, voor het eerst op de Tengnagel. Ik 
stond, middenin de storm, te juichen 
als een klein kind omdat het werkte! 
Een voorbijganger die mij bezig zag 
belde de politie. Hij dacht dat ik gek 
was geworden”, grinnikt hij.

In de zomermaanden is James continu 
aan het werk. Tijd voor pauzes is er 
niet. Het werk moet doorgaan. “In de 
winter haal ik alle pauzes in en vertrek 
ik naar Noorwegen. Daar woont mijn 
vriendin. In oktober word ik voor het 
eerst opa, dat vind ik geweldig!” Hij 
glundert.
Het hoofdgerecht, een schotel met 
diverse soorten vlees, komt op tafel. 
“Dit is beter”, lacht James de ober toe. 
“Weet je”, zegt hij dan, ineens weer 
serieus: “Ik doe dit werk niet voor 
mijzelf. Ik doe het voor de mensen, 

‘Mensen denken dat mijn werk saai is,  
maar dat is het niet. Ik heb heel veel contact met 

mensen en ik ken iedereen!’

James

INTERVIEW
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Aan de rand van de Merenwijk, tegen het spoor aan, staat een bos vol eetbare 
planten, struiken en bomen: Voedselbos Okkerheide. Een bos voor, door en 
met wijkgenoten. Boswachter en initiatiefnemer Tim Seegers was altijd al 

geïnteresseerd in het verbouwen van voedsel, maar het aanleggen van het 
voedselbos had ook nog een hoger doel: “Ik wilde een band opbouwen met mijn 

directe leefomgeving, ik wilde aarden op de plek waar ik woon en leef.”

T im is zeven jaar geleden samen 
met zijn vrouw hier komen 
wonen. “Mijn vrouw is in de 
Merenwijk opgegroeid en haar 

ouders wonen hier nog steeds dus ik kende 
de wijk al wel”, vertelt Tim. “We woonden 
eerst in Amsterdam, maar omdat we onze 
kinderen graag in een rustige groene 
omgeving wilden laten opgroeien besloten 
we te verhuizen en hebben we gekozen voor 
de Merenwijk. Toen ik hier net woonde 
kende ik nog weinig mensen en wilde ik 
heel graag aarden op deze nieuwe plek. Zo 
is het idee voor het voedselbos ontstaan. 
Het voedselbos heeft ervoor gezorgd dat ik 
me veel meer thuis ben gaan voelen. Voor 
mij betekent het dat ik contact heb met de 
mensen uit de buurt en uit de hele wijk, 
maar ook dat ik een band kan opbouwen 
met het land, met de plek waar je samen 
bent met anderen.”

Wortelschieten
“Ik voel me nu echt thuis”, zegt Tim. 

“Vroeger kon ik langer van huis weg, nu 
heb ik veel sneller heimwee en ben ik altijd 
nieuwsgierig naar wat er in het bos gebeurt. 
Ik wil dan graag snel weer aan de slag. 
En dat is volgens mij ook wel wat we als 
mens te doen hebben in deze tijd, dat we 
gewoon weer teruggaan naar de plek waar 
we wonen, dat we een band opbouwen met 
onze leefomgeving en daarvoor zorgen. Het 
is mooi dat ik door het voedselbos zelf dus 
ook meer ben gaan wortelschieten.”

Oogsten doen we samen
“Het voedselbos is openbaar terrein, het 
is van de wijk en het is toegankelijk voor 
iedereen. Iedereen mag meedoen; proef 
en pluk, maar laat genoeg over voor de 
volgende. Oogsten doen we samen en 
iedereen is welkom om mee te helpen op 
onze regelmatige werk- en oogstdagen. Dit 
is echt een gemeenschappelijk project: we 
hebben een vaste kern van tien vrijwilligers 
uit de wijk, maar op werk- en oogstdagen 
zijn we altijd met meer. Dan komen ook Te
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‘Het voedselbos  
leert je anders kijken naar  

de natuur’
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mensen uit andere delen van de stad, of 
zelfs uit andere delen van het land, om mee 
te helpen”, aldus Tim.

Respect voor de natuur
Het mooie van het voedselbos, vindt Tim, 
is dat je anders leert kijken naar de natuur 
en naar onze plek op aarde en dat je leert 
respect te hebben voor dieren en planten. 
“Het idee dat de mens losstaat van de 
natuur kunnen we beter laten varen. Door 
in het voedselbos te zijn en te werken kun  
je goed ervaren dat we een onderdeel zijn 
van het bos, wij hebben ook een specifieke 
rol. Het voedselbos geeft ons heel veel en 
het is belangrijk dat we ook iets teruggeven, 
dat we goed zorgen voor het bos”, zegt Tim.
“We zijn een soort organische symbiose 
met de natuur en planten verwachten ook 
iets van ons terug. We hebben tijdens het 
aanleggen en verzorgen van het voedsel- 
bos geleerd welke gewassen we het beste 
bij elkaar kunnen zetten, dus als je een 
aardappel plant, plant er dan ook een bes, 
een wilg, een noot en citroenmelisse bij.
Planten zijn echt hele sociale wezens, je 
kunt ze niet los van elkaar zien. Ze willen 
graag in een gemeenschap leven, ze  
hebben baat bij elkaar en groeien samen 
gelukkiger op. We hebben ook geleerd 
dat we het bos een impuls om te groeien 
kunnen geven door regelmatig te snoeien. 
Met dit hout en blad bedekken we de  
bodem rondom vruchtbomen en voeden  
we het bodemleven. Zo wordt de grond 
ieder jaar levendiger en vruchtbaarder.”

Vite Maritata
“Wat we in het voedselbos doen lijkt 
vernieuwend, maar is eigenlijk al heel oud: 
we verbouwen in het bos bijvoorbeeld onze 
druiven op de manier waarop de Etrusken, 
een volk van voor de Romeinse tijd, dat 
deed. Ze zagen in hun bossen dat de ranken 
van de druivenplant in de bomen groeiden 
en zo profijt hadden van de bescherming 
van de boom. Ze kopieerden deze vorm 
van groeien naar hun velden en noemde 
dit Vite Maritata, oftewel de getrouwde 
druif. En dat is een gelukkig huwelijk, want 
een druif hoort niet alleen te staan en een 
boom ook niet, ze vormen samen met de 
andere planten een gemeenschap. Vroegere 
volkeren wisten dat het belangrijk is goed  
te kijken naar wat de natuur al weet; 
ze gingen met zorg en respect met hun 
leefomgeving om.”

‘De kinderen waren zo  
enthousiast, dat we de opleiding  

tot jonge voedselboswachters  
hebben bedacht’

Tim

Onze afspraken: 
• Blijf op de paden

• Oogsten doen we gezamenlijk
• Weet wat je plukt! Niet alles 

is eetbaar
• Pluk met mate. Dan kunnen je 

buren ook meegenieten
• Geen plek om honden uit te laten

WELKOM

Een jonge voedselboswachter krijgt van de imker les over bijen.

Elk seizoen zijn eigen sfeer.

Door te snoeien krijgt het bos een impuls om te groeien.

Boswachters in opleiding
“Op 1 januari van dit jaar hebben we een 
subsidie gekregen, waarmee we heel veel 
nieuwe planten en gewassen hebben 
gekocht die allemaal in het voedselbos 
moesten worden geplant. Maar omdat we 
door de coronabeperkingen niet met een 
groep volwassenen bij elkaar mochten zijn, 
hebben we aan de kinderen uit de buurt 
gevraagd om ons daarmee te helpen, zij 
mochten immers wel bij elkaar zijn. Het 
is mooi om te zien dat kinderen het heel 
vanzelfsprekend vinden om verschillende 
planten dicht bij elkaar te planten. 
Volwassenen kunnen daar heel anders op 
reageren, die vinden dat dan vreemd, alles 
zo dicht op elkaar. De kinderen die ons die 
dag zo goed hebben geholpen waren zo 
enthousiast, dat we de opleiding tot jonge 
voedselboswachters hebben bedacht. En die 
groep bestaat inmiddels uit dertig kinderen. 

We komen vier keer per jaar met alle 
jonge boswachters in het voedselbos bij 
elkaar, zodat we ieder seizoen samen 
kunnen beleven. In het voorjaar stond 
de bijeenkomst in het teken van de bijen: 
een imker hier uit de buurt heeft zijn 
bijenkasten in het voedselbos staan en hij 
heeft de kinderen van alles laten zien en 
laten proeven. Hij heeft de kinderen ook 
geleerd dat bijen niet eng of gevaarlijk zijn, 
als je ze maar met respect behandelt”, aldus 
Tim.

Jostabessen
“Ik vind het belangrijk dat kinderen 
al jong leren hoe je goed voor het land 
kunt zorgen. Mijn twee dochters groeien 
met het voedselbos mee op: voor hen is 
het heel normaal dat we ‘s zomers voor 
schooltijd naar het voedselbos gaan om 
een broodtrommeltje te vullen met bessen 
of vruchten”, vertelt Tim. “Dan zitten ze 
in de klas met een trommeltje vol ‘rare’ 
jostabessen en daar zijn de andere kinderen 
dan heel nieuwsgierig naar. En dat werkt 
aanstekelijk, want die nieuwsgierige 
kinderen komen die bessen dan graag 
bekijken in ons bos. Kinderen zijn in het 
Okkerheide Voedselbos heel erg op hun 
plaats, ze vinden het fijn om er te zijn en er 
worden tegenwoordig zelfs kinderfeestjes 
gehouden.” 

‘Het idee  
dat de mens 

losstaat  
van de  
natuur  

kunnen we  
beter laten 

varen’

Tim

GROEN
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Zomer

In alle seizoenen van het jaar 
heeft de Merenwijk veel moois 

te bieden. Hobby-fotograaf 
Ingrid Gussen legde de 

schoonheid van ieder seizoen 
vast voor Merenwijk Magazine.

I n 1967 studeerde ik af als dokter. Nog geen 
week later kon ik als waarnemer al aan de slag 
bij een oude gerenommeerde geneesheer. Ik 

moest zijn ochtendspreekuur om zeven uur in 
het St-Elisabeth ziekenhuis aan de Hooigracht 
gaan doen. Ik heb het geweten. Ver voor zevenen 
stond er buiten voor de portier al een lange rij 
te wachten. Ik werd letterlijk voor de leeuwen 
gegooid. Een kaartsysteem had mijn baas totaal 
niet. Om half tien moest ik wijken voor de chirurg. 
Louter dankzij de nimmer aflatende hulp van de 
nonnen van de Heilige Elisabeth uit Breda heb ik 
het gered. 

In de waarneming maakte ik kennis met de 
eerste bewoners van de Arendshorst en de 
Condorhorst in de Merenwijk. In mijn jeugd had 
ik in dit polderland vreselijk veel plezier gehad. 
En toen de eerste huizen op de dijk aan de Zijl 
te koop kwamen waagde ik de stap. Ik deed 
mijn patiënten in de stad over aan een collega 
en begon helemaal opnieuw: in een praktijkhuis 
dat tegen ons huis was aangebouwd. Het werd 
huisartsenpraktijk Stokroos 1. Het liep storm, 
zo ook de enorme hoeveelheid blubber en zand 
die door de nieuwe patiënten naar binnen werd 
gelopen.

Tegelijk met mij begon ook visboer Klaas met 
zijn viskarretje. Op vrijdagmiddag bespraken 
wij onze vorderingen. Onze handel groeide 
gestaag. Het ging zo hard dat er een groot 
gezondheidscentrum werd gebouwd. Rob van 
Leeuwen, Ymte Groeneveld en Jan Verhagen 
werden goede collegae en fijne vrienden. Het 
was in het begin echt wel buffelen, omdat 
ik veel tijd spendeerde aan bevallingen en 
sportgeneeskunde. Het werd een tijd vol emoties. 
Vreugde bij een nieuw kind in een gezin. Intens 
verdriet bij de wanhopige familie waar een kind 
was overleden. De rillingen lopen me nog altijd 
over mijn lijf wanneer ik terugdenk aan zo’n drama. 

Jarenlang was assistente Bea het aanspreekpunt 
in de praktijk. Ludiek was zeker dat ik na de eerste 
vorstdagen het ijs achter mijn huis keurde. Als 
de dokter er niet doorzakte was dat het sein 
voor een groot schaatsfeest. Nog altijd zie ik die 
machtige Amerikaanse basketballers, die voor 
een blessure kwamen, thuis met mijn kinderen op 
hun nek. Eerst aten ze mee en dan brachten ze de 
meiden naar bed. Wat een feest. Elco Brinkman 
was mijn buurman. Als hij om half acht als 
minister van Volksgezondheid door de chauffeur 
werd afgehaald was ik al een half uur bezig. De 
chauffeur moest op zijn bevel hard toeteren als ze 
langsreden. Mooi toch.

De praktijk werd te klein. Samen met Kees en 
Marga van der Meer en later Cees van Schie, 
richtten we de groepspraktijk ’t Joppe op in het 
oude gebouw van de Spar. Met de apotheek 
een baken van medische gedrevenheid aan 
de rondweg. Was best wel wennen, maar het 
liep van het begin af aan geweldig. Ik ben nu 
vijftien jaar weg en de meeste collegae uit het 
gezondheidscentrum zijn ook gestopt. Een nieuwe 
generatie doet het geweldig. Als ik nu voor 
Stokroos 1 en ’t Joppe sta komen vanzelf weer 
de herinneringen aan die geweldige tijd dat ik 
hier heb gepraktiseerd. Ik wens de jonge dokters 
en hun medewerkers alle succes. Heb nog een 
grote wens: Zorg, als dat enigszins mogelijk is, dat 
iedere patiënt zijn eigen dokter te spreken krijgt. 
Want uiteindelijk worden ze niet voor niets als 
huisarts aangesproken. 

De eerste huisarts 
in de wijk

‘ Ik keurde na de eerste vorst 
het ijs achter mijn huis. Als de 
dokter er niet doorzakte, was 
dat het sein voor een groot 
schaatsfeest’
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Bewoners van de Merenwijk kunnen iedere woensdagavond bij  
Resto VanHarte terecht voor een heerlijk en goed betaalbaar driegangendiner. 

Het sociaal buurtrestaurant is gevestigd in buurthuis Op Eigen Wieken. 

O nze vestiging van Resto VanHarte 
is onderdeel van een landelijke 
organisatie die zich inzet voor alle 
mensen, voor wie eenzaamheid en 

uitsluiting op de loer liggen”, vertelt gedreven 
horecamanager Claudia Braxhoofden. “Heel 
belangrijk is de inzet van vrijwilligers: de 
keuken wordt gerund door ons geweldige team 
met koks Ibrahim en Yordana en chef-kok 
Jarco. Vandaag staat er kip in een krokant jasje 
op het menu, daar doen we zoete gebakken 
aardappeltjes bij en heerlijke groenten in een 
kokossaus. Het dessert is een combinatie van 
banaan en karamel, met een verassende bite. 
In ons buurtrestaurant bereiden we culinaire 
en gezonde maaltijden, waarbij we altijd oog 
hebben voor dieetwensen en tradities.

We bereiden vijfendertig tot veertig maaltijden 
en daarmee zitten we aan het maximale aantal 
dat we per dag kunnen bereiden”, legt Claudia 
uit. “Deze maaltijden worden door vrijwilligers 
aan onze gasten geserveerd; we zorgen ervoor 
dat de tafels altijd mooi gedekt zijn, met een 

bloemetje en een karaf fris water op tafel. 
De gasten worden bij binnenkomst allemaal 
hartelijk verwelkomd, naar hun tafel gebracht 
en we maken altijd een persoonlijk praatje. De 
vrijwilligers serveren de maaltijden en eten 
gezellig mee met de gasten, wat de onderlinge 
verbinding en aansluiting bevordert. Na de 
maaltijd ruimen de vrijwilligers gezamenlijk 
op en wordt er afgewassen en gepoetst. We 
vormen een hecht team en iedere vrijwilliger 
levert elke week weer een waardevolle 
bijdrage.”

missie
Claudia is heel duidelijk over de missie van 
Resto VanHarte: “We geloven dat iedereen in 
de samenleving erbij hoort. Onze gastvrijheid 
begint altijd bij onze vrijwilligers; we steken 
veel energie in ons team, het welzijn van 
onze vrijwilligers staat centraal. Ze zijn 
allemaal van een ander pluimage en hebben 
verschillende achtergronden. Jarco vindt het 
leuk om zijn professionele ervaring als kok 
over te dragen, Ibrahim werkt bij ons om de 
Nederlandse taal beter te leren en Yordana 
wil graag meer contact met de mensen uit de 
buurt. Door de betaalbare maaltijden en de 
locatie – het buurthuis midden in de wijk – 
zijn we een toegankelijk restaurant. Zo maken 
we het mogelijk dat buurtbewoners bij ons 
komen eten en verbindende en betekenisvolle 
ontmoetingen kunnen aangaan.
We hebben aandacht voor iedereen, ongeacht 
leeftijd, cultuur of maatschappelijke positie”, 
benadrukt Claudia. “Bij Resto VanHarte is 
iedereen altijd van harte welkom!” Te
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Resto VanHarte

RESTO'S
Overal in het land 

komen mensen in 

beweging om zelf 

het heft in handen 

te nemen en onder 

de vlag van Resto 

VanHarte nog meer 

plekken te creeëren 

waar generaties, 

culturen en geloven 

elkaar kunnen  

ontmoeten. 

De Resto's worden 

gerund door een 

klein team van 

professionals, maar 

de echte drijvende 

kracht is de inzet 

van de vrijwilligers. 

Hiermee is Resto 

VanHarte hét recept 

voor een  

betere buurt.

De keuken wordt gerund door koks Ibrahim en Yordana en chef-kok Jarco (midden).
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Perry Vrijburg is al elf jaar 
wijkagent in de Slaaghwijk.  

“Ik mag werken in de mooiste 
buurt van Leiden, waar het 

steeds beter gaat. Dat is 
geweldig, want we willen een 

fijne wijk doorgeven aan de 
volgende generatie.”

 De Merenwijk was niet zijn eerste 
keus toen Perry Vrijburg elf jaar 
geleden solliciteerde naar een 
functie als wijkagent. “Eigenlijk 

wilde ik naar Oegstgeest. Ik werd gebeld door 
mijn teamchef. Hij zei: Perry ik wil je graag 
hebben, maar niet in Oegstgeest. Zo kwam ik 
in de Merenwijk terecht.” Perry startte met 
zijn werk in november 2010 op het basisteam 
Leiden-Noord. “Ik reed eerst twee maanden 
mee met de surveillancedienst om het 
gebied en de bewoners te leren kennen. Je 
gaat van zo’n wijk houden naarmate je meer 
mensen ontmoet. En dankzij mijn collega Te
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0900-8844 bellen. Ik word betaald om 
boeven te vangen, dat klopt, maar mijn 
werk is veel breder dan dat. Signaleren 
en adviseren is mijn kerntaak. Ik 
overleg veel met partners en als 
het in mijn agenda past ga ik met 
deze partners samen de wijk in, om 
bijvoorbeeld in gesprek te gaan met 
jongeren. Ik kan de wijk niet in mijn 
eentje leefbaar en veilig maken. Dat 
moeten we echt samen met bewoners 
en partners doen. Dat enkele flats in 
de wijk recent zijn gerenoveerd en 
dat er ondergrondse containers zijn 
gekomen heeft er toe bijgedragen dat 
de leefbaarheid is toegenomen. Maar 
we mogen nog niet met de armen 
over elkaar gaan zitten. Er is op het 
gebied van zwerfafval en verlaten 
winkelwagentjes nog genoeg te doen.”

INVLOED
Perry heeft als wijkagent redelijk veel 
invloed bij de jongeren. “Ik probeer 
hen altijd te motiveren om een goede 
opleiding te volgen en aan het werk 
te gaan. Het komt helaas nog wel 
voor dat een jongere opgehaald moet 

worden om bijvoorbeeld zijn straf uit 
te zitten of een geldboete te betalen. Ik 
kijk soms wel mee of dit invloed heeft 
op zijn werk of studie en hoe dit dan 
het beste opgelost kan worden. Werk 
en opleiding zijn belangrijk voor deze 
jongeren; zo blijven zij op het rechte 
pad.”
Wijkproblemen probeert Perry samen 
met de bewoners en partners op 
te pakken. “Neem bijvoorbeeld de 
oude voetbalkooi. Er kwamen in het 
verleden veel klachten binnen van 
geluidsoverlast. Elke avond moest 
een surveillanceauto langsrijden om 
die jongeren weg te sturen en dan 
ontstond er discussie. Daar zaten we 
niet op te wachten, we hadden genoeg 
ander werk te doen. We besloten dat 
we voortaan om half tien zouden 
langsrijden en zeiden dan: ‘jongens, 
houden jullie er rekening mee dat 

jullie om tien uur weg moeten zijn?’ 
Dan begonnen ze te roepen ‘natuurlijk, 
maar het is nog geen tijd’. Maar eind 
van het liedje was wel dat iedereen om 
tien uur weg was. Zonder problemen. 
Zo kan het dus ook als je een andere 
benadering hebt, mensen aanspreekt 
en verantwoordelijkheid geeft. Het 
begint bij motivatie en respect.” 

LEEFB AARHEID
“We zijn op de goede weg en voor de 
toekomst hoop ik dat de stijgende 
lijn die ingezet is blijft doorgaan. Ik 
roep bewoners op om hieraan mee 
te werken, het is tenslotte hun wijk. 
Als je iets verdachts ziet of als je je 
zorgen maakt: meld het. Dan kunnen 
wij kijken of we er iets aan kunnen 
doen. Je kunt wel denken: ‘ik verlink 
niemand’ of ‘ik trek de voordeur dicht’ 
maar daarmee lossen we de problemen 
niet op. Mensen komen hier wonen 
en denken al snel: ‘oh het is zeker 
normaal om afval op straat te gooien 
en je winkelwagen te dumpen’. Samen 
met Incluzio, jongerenwerk, de wijkbe-
heerders, vrijwilligers en natuurlijk de 
bewoners, proberen wij de veiligheid 
en leefbaarheid gestalte te geven.”
Hij hoopt ook dat bewoners met elkaar 
in gesprek blijven. “Kleine zaken 
zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast of 
een auto die in de weg staat moeten 
mensen samen kunnen oplossen: een 
stukje zelfredzaamheid. En als dat niet 
lukt, kan ik daarin ondersteunen.”
Nog anderhalf jaar en dan zit het werk 
van Perry erop. Dan heeft hij er ruim 
veertig jaar politiewerk op zitten: “Ik 
ga de bewoners, de wijk en de da-
gelijkse routine enorm missen. Met 
mijn teamleiding heb ik al gesprekken 
gevoerd over mijn opvolger zodat ik 
hem of haar in het voorjaar van 2022 
kan introduceren in de wijk.” 

Alles 
voor 
een 

veilige
wijk

Wijkagenten Perry Vrijburg ( links) en Sjaak Caspers bewaken de rust en de orde in de wijk.

Perry gaat 
graag in 

gesprek met 
jongeren uit de 

buurt.

Merenwijkers 
kunnen Perry 

bellen als er iets 
aan de hand is.

Perry

‘Ik kan de wijk niet in mijn eentje  
leefbaar en veilig maken,  

dat moeten we echt samen doen’

Sjaak Caspers was ik snel bekend met de 
wijk.”
De Merenwijk is een gezellige wijk, vindt 
Perry. “Veel mensen die hier vroeger zijn 
opgegroeid, komen later toch weer terug. 
We komen als wijkagenten natuurlijk overal 
in de wijk, maar er is slechts een klein deel 
waar we meer werk aan hebben en waar 
we vanwege de typische wijkproblematiek 
vrijwel dagelijks te vinden zijn. Het gros 
van de mensen woont gelukkig zonder 
problemen en met veel plezier in onze wijk.”
Perry’s werkdag begint met het doorlezen 
van e-mails en dag- en nachtrapporten. 
“Daarna ga ik de wijk in. Als een melding of 
incident opvolging nodig heeft ga ik daarmee 
aan de slag. Onderweg maak ik graag een 
praatje met mensen die ik tegenkom. Iedere 
Merenwijker mag mijn telefoonnummer 
hebben en rechtstreeks contact opnemen. 
Maar voor dringende zaken moeten de 
bewoners 112 of bij minder dringende zaken 
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‘Het is belangrijk om de wijk,  
haar bewoners en de winkeliers  

goed te kennen’

Sjaak

Wie kent hem niet? Sjaak Caspers is als wijkagent 
ook al jaren een bekend gezicht in de wijk. Na dertien 
jaar kent hij zo ongeveer iedereen. “Iedereen kan me 
altijd aanspreken, zo kunnen zaken vaak snel worden 
opgelost.” 

“We lopen even naar de Kopermolen”, 
begint Sjaak direct bij onze ont-
moeting, “want achter de winkel 
van Sultan Ahmet is laatst een trap 
gestolen. Wat de dief niet wist, is dat er 
in het winkelcentrum overal camera’s 
hangen. Op de beelden herkende ik 
de dief en ik heb hem gezegd de trap 
direct terug te brengen. Ik wil graag 
weten of hij dit heeft gedaan. Het is 
overigens niet zo dat als hij de trap 
heeft teruggebracht het hiermee is 
afgedaan, hij krijgt gewoon een dikke 
aantekening achter zijn naam.”

Rondje door de 
wijk met Sjaak 

Bij de winkel aangekomen treffen we 
de zoon van de eigenaar. Hij is blij 
Sjaak te zien: “De trap is inderdaad 
teruggebracht; we zijn heel blij dat 
de diefstal dankzij onze wijkagent is 
opgelost!”

BUITENLUCHT
Het betere speurwerk? “Jazeker, maar 
ik ben ook jarenlang rechercheur in 
Leiden geweest”, zegt Sjaak lachend. 
“Dat was prachtig werk, maar na 
verloop van tijd was ik het binnen 
zitten een beetje beu; ik wilde graag 

auto staat uit te laden. Sjaak begroet 
haar vriendelijk. “Heb je nog wat 
handel?” “Zeker, het gaat goed met de 
zaken”, is de vrolijke reactie. “Maar je 
auto staat wel verkeerd geparkeerd”, 
zegt Sjaak quasi streng. Ze reageert 
met een verontschuldigende en 
uitbundige lach: “We zijn aan het 
uitladen Sjaak, maar we zullen het 
echt nooit meer doen.”

Als we verder lopen zegt de wijkagent: 
“Het is belangrijk om de wijk, 
haar bewoners en winkeliers goed 
te kennen, want als iedereen me 
gemakkelijk kan aanspreken kunnen 
zaken vaak sneller worden opgelost. 
En dat is maar goed ook, want er 
gebeurt altijd wel wat; ik verveel me 
geen moment.”

S CHOOLPLEIN
”We gaan nu even langs een school-
plein; hier heb ik extra aandacht 
voor, omdat op dit plein geregeld 
rottigheid wordt uitgehaald. Het is 
toch ongelooflijk, hier hebben die 
gasten vorige week paaltjes en tegels 
uit de grond getrokken en een raam 
ingegooid. Dan krijg ik een berichtje 
van de directrice van de school en ga 
ik weer wat vaker langs om een oogje 
in het zeil te houden.”

Is er een zaak die je hebt opgelost 
waar je trots op bent? “Ik ben 
natuurlijk trots op iedere zaak die ik 

De diefstal van de trap is, tot opluchting van de 
eigenaar, door Sjaak vakkundig opgelost.

oplos, maar in 2010 is het me gelukt 
om een gebiedsverbod te krijgen voor 
het plein met de gele boog, bij het 
Valkenpad.
Er waren indertijd veel klachten van 
wijkbewoners over een groep jongens 
die best zware delicten pleegden, 
zoals diefstal en dealen van drugs. Er 
waren vechtpartijen en buurtbewoners 
werden door deze groep geregeld 
geïntimideerd. Ik heb een 
bestuurlijk rapport opgesteld voor de 
burgemeester en daaropvolgend is het 
gebiedsverbod er gekomen. Dat was 
toen uniek in de gemeente Leiden: een 
gebiedsverbod buiten de binnenstad. 
Hierdoor konden we die groep weren 
van het plein en als ze zich niet aan het 
verbod hielden, kregen ze een flinke 
boete. Dat heeft toen goed geholpen.”

We lopen langs de voetbalkooi tussen 
flats in de Horsten. “Dit is nou een 
mooi voorbeeld van een voetbalkooi 
waar een nieuwe techniek is toegepast 
om geluidsoverlast te voorkomen. De 
gemeente heeft deze kooi speciaal 
laten ontwerpen. Deze constructie is 
gemaakt met speciale stalen kabels 
die meegeven als er een bal tegenaan 
komt, waardoor je die harde klap niet 
meer hoort. Dat is echt super goed 
gelukt”, legt Sjaak uit. “Maar ik zie nu 
wel dat er een kabel kapot is en dat kan 
gevaarlijk zijn.” Hij maakt een foto en 
stuurt die door naar de gemeente.

“Zo zie je maar”, zegt Sjaak als we 
afscheid nemen, “er gebeuren hier 
soms dingen die niet door de beugel 
kunnen, maar er gaan gelukkig ook 
heel veel dingen goed. Ik doe mijn 
werk nog steeds iedere dag met veel 
plezier, want de Merenwijk is in al haar 
diversiteit echt een hele fijne wijk om 
in te werken.”  

op pad zijn. In 2008 kreeg ik de 
mogelijkheid om wijkagent in de 
Merenwijk te worden en dat heb ik 
toen gedaan.”

Sjaak wijst op de deur van de ingang 
naar de appartementen boven 
de Kopermolen. “Kijk, hier zit nu 
eindelijk een nieuwe deur in, de vorige 
deur kon niet goed dicht. Hierdoor 
was het voor jongeren uit de buurt ’s 
winters een favoriete hangplek, maar 
ze maakten er een rotzooitje van. 
Ik heb contact opgenomen met de 
eigenaar van het pand en de deur is 
vervangen en sluit weer goed. Mooi 
toch?”

DUIVEN
Eenmaal binnen in de Kopermolen 
is er weer iets heel anders aan de 
hand, namelijk overlast van duiven. 
“Een wijkbewoner voerde wekelijks 
de duiven in het winkelcentrum, 

dus daar kwam overlast van”, vertelt 
Sjaak. De duiven zaten gewoon op de 
toonbank bij de bakker en de slager. 
Een van de winkeliers heeft een foto 
van de duivenvoerder gemaakt  en ik 
ben vervolgens thuis langsgegaan en 
we hebben afgesproken dat de duiven 
niet meer in het winkelcentrum 
worden gevoerd. Maar zoals je ziet, 
zitten er toch weer duiven binnen. Ik 
ben bang dat het probleem nog niet 
helemaal is opgelost, dus daar ga ik 
weer achteraan.”

We lopen de Kopermolen weer uit en 
komen langs een winkelier die haar 
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Noa

‘Ik woon hier om de 
hoek, ik kom hier bijna 
elke dag om te skaten. 

Maar er is meer te doen 
in de wijk hoor! In het 

park kun je hangen, 
het winkelcentrum 

heeft lekkere broodjes 
en bij ’t Joppe ga ik 
zwemmen als het  

mooi weer is’

Pim

‘Ik woon vlakbij 
Lammenschans. Ik kom 

speciaal naar de Merenwijk 
om te skaten. We zijn een 

petitie gestart voor een 
nieuw skatepark in Leiden. 

Ik hoop dat daar volgend 
jaar een plan voor komt. Als 
de gemeente dat plan samen 
met ons maakt komt er een 

écht goed skatepark’

Floris

‘Ik kom hier heel vaak. 
In Oegstgeest, waar ik 
woon, kun je nergens 

skaten. Iedereen gaat hier 
goed met elkaar om, we 

maken geen ruzie. Mensen 
komen uit Voorschoten, 

Leidschendam, Voorburg, 
zelfs uit Den Haag om hier 

te skaten’

Skaters
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Wandelen, maar ook stilstaan en om je heen kijken. Een leerzame 
voorjaarswandeling in het Wijkpark met Ant Brandenburg, wijkbewoner,  

natuurgids en wandelcoach.

A nt kent het Wijkpark op haar 
duimpje, tijdens haar opleiding als 
natuurgids bij IVN Natuureducatie 
koos ze het park als haar adoptie-

terrein. “Een adoptieterrein is een gekozen plek 
in de natuur die je gedurende een jaar volgt”, 
legt ze uit. “Ik dacht, hier gebeurt van alles én 
het is ook nog eens lekker dicht bij huis.”

We lopen de bomenspeurtocht, een 
tocht die je tijdens je opleiding hebt 
samengesteld.
“Dat klopt, tijdens de opleiding volg je een 
adoptieterrein en dan is het de bedoeling dat je 
een opdracht over dat terrein doet. Ik heb toen 

een bomenspeurtocht bedacht, een spannende 
en educatieve tocht waarmee kinderen, maar 
ook volwassenen, de verschillende bomen in 
het park leren kennen. De speurtocht staat 
beschreven in een boekje dat voor een klein 
bedrag bij theehuis De Trotse Pauw van de 
kinderboerderij te koop is. Kijk, daar staat 
bijvoorbeeld de ‘spierballenboom’, dat is een 
oude Haagbeuk, een echt sterke boom, die is 
ook onderdeel van de bomenspeurtocht.” 

Het Wijkpark als leerzame plek dus?
“Het is zeker een plek waar je van alles over 
kan leren en niet alleen over de natuur. Ik 
kom hier vaak met schoolklassen van de Brede 
School Merenwijk; dan neem ik een klas en 
de juf een hele dag mee het park in. Ze leren 
dan over natuur, maar ook dat honden niet 
eng zijn, of hoe je het beste in een boom kan 
klimmen. En ik laat ze even stilstaan en om 
zich heen kijken, want als je loopt of rent zie je 
lang niet alles wat er in het park gebeurt.
En stilstaan in de natuur is niet alleen goed 
voor kinderen: naast mijn werk als natuurgids 
ben ik ook wandelcoach, en in dit traject 
neem ik volwassenen mee naar het park. Hier 
kunnen wandelaars ervaren dat wanneer ze 
soms even stilstaan en hun zintuigen goed 
gebruiken, er meer rust in hun hoofd komt. 
Er ontstaat ruimte voor dat andere kleine 
stemmetje binnenin, dat je normaliter niet 
goed hoort. En dat kan bij de wandelaars  Te
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‘Stilstaan  
in de natuur is goed 

voor kinderen  
én volwassenen’

Ant

soms tot verrassende inzichten leiden.”

We doen er dus goed aan om af en toe eens 
stil te staan?
“Dat is sowieso belangrijk, én goed om je 
heen kijken. Sommige planten uit het park 
vallen pas op als je stilstaat en echt goed 
om je heen kijkt. Neem nou de sterhyacint, 
die staat hier onder de bomen, een prachtig 
bolgewas met witte of lila bloemetjes. En daar 
verderop staan de kievietsbloemen, met hun 
purperen of witte gespikkelde klokjes. Deze 
voorjaarbloemen zijn beiden stinzeplanten, 
dat is een bijzondere groep verwilderde 
voorjaarsbloemen. Deze bloemen bloeien 
alleen als er nog geen bladeren aan de bomen 
zijn. Heel veel wandelaars weten niet dat er 
veel van deze bloemen in het park staan. De 
Nederlandse Vereniging voor Veldbiologie gaat 
volgend jaar onderzoek doen naar deze grote 
variëteit aan bloemen in Leiden en heeft de 

natuurgidsen gevraagd om mee te helpen deze 
in kaart te brengen. Ik doe dit in het Wijkpark 
en er staan al heel veel verschillende soorten 
op mijn lijstje.”

Ben je naast natuurgids en wandelcoach 
eigenlijk ook beheerder van het park?
“Nee, gelukkig niet, dat zou te veel werk 
zijn; de gemeente is de beheerder van het 
park. Zij zorgt voor het groot onderhoud en 
bijvoorbeeld ook voor het baggeren van de 
sloten in en om het park. Ik ben vorig jaar wel 
begonnen met een kleine vorm van parkbeheer 
door het starten van een ecologisch project 
waarbij we jonge bomen uit het park weghalen 
om andere bomen meer ruimte te geven om 
goed te kunnen groeien. Deze jonge bomen 
zetten we in een pot en kunnen gratis worden 
opgehaald bij de kinderboerderij. Mooi voor 
de eigen tuin! We letten natuurlijk wel op wat 
voor bomen we meegeven, dus we geven geen 
bomen weg die enorm groot worden, maar een 
aantal gewone beukjes, daar kan je een hele 
mooie heg van maken.”

We stoppen nog even bij een afgelegen 
hoekje in het park.
“Weet je dat hier in de zomer een klein bordje 
staat, een geel bordje voor het behoud van de 
slobkousbijen? Slobkousbijen zijn bijen die in 
de winter in de grond van het park slapen. Op 
deze plek. Voorheen maaide de gemeente dit 
stukje grond in het voorjaar en zomer helemaal 
kaal en dat was niet in het voordeel van deze 
bijen. Deze bijen hebben juist baat bij hoge 
begroeiing. Gelukkig hebben we het op een 
akkoordje kunnen gooien met de gemeente; 
het maaien van dit stukje park is nu uit den 
boze en het bordje is ter herinnering. Het 
bordje staat in de winter bij mij thuis, maar 
vanaf juni staat het weer in ons Wijkpark.” 

In het Wijkpark  
is van alles te leren
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‘Aan het eind van de avond  
willen de meeste aanwezigen zich 

direct inschrijven’

Wim

 W im van Stigt en Cees 
Hugens, werkzaam op 
de afdeling Algemene 
Zaken van de gemeente 

Leiden wonen op dat moment allebei 
in het Morsdistrict in een flat. “Het 
is geen slechte huisvesting, maar de 
wens om in een eengezinswoning te 
wonen is groot”, zegt Wim. “Op een 
dag zeggen Cees en ik tegen elkaar: 
zou het een idee zijn om een perceel 
bouwgrond te kopen en daar, laten we 
zeggen, tien woningen op te bouwen? 
En dat wij daar dan zelf ook gaan 
wonen?” Kapitaalkrachtig zijn de 
heren niet, maar financiering door 

Leids eigendom geworden. Een weg 
is er niet; er ligt alleen een ongelijk 
modderpad. 
Wim en Cees schrikken van het 
aanbod. Het idee om een paar 
honderd vierkante meter te 
bebouwen groeit ineens uit tot een 
bouwproject met een omvang van 
een paar hectaren. “Hoe moeten we 
dat aanpakken? Hoe combineren 
we dit met onze drukke banen? We 
twijfelen lang maar zeggen toch ja. We 
willen allebei zo graag een huis met 
een tuin. Hierna komt alles in een 
stroomversnelling”, vertelt Wim.

Knotwilgen
Wim en Cees richten de stichting 
Eigen Huis op. De stichting 
heeft alleen een bestuur, geen 
leden. Architectenbureau Apon 
en Van der Berg uit Leiderdorp 
wordt gevraagd om een plan uit 
te werken. Dit resulteert in een 
ruime, aantrekkelijke woonwijk 
bestaande uit 424 woningen: 124 
huizen aan de westzijde en 300 
aan de oostzijde van de historische 
polderweg de Broekweg. De 
gemeente Leiden wil deze weg 
handhaven door te asfalteren en 
aan weerszijden knotwilgen te 
planten. Ook de Broekwegmolen 

de wijk. Elke maand komt deze groep 
bij elkaar en laat zich informeren over 
de laatste stand van zaken. Tijdens de 
bouw wordt er elke zaterdag met deze 
groep, de architect en het bestuur een 
ronde gemaakt over het bouwterrein. 
Notaris Karstens wordt als adviseur 
gevraagd en Marjan Verheus gaat 
aan de slag als secretaresse. Wim: 
“Het is haar eerste baan: ze krijgt 
de vuurdoop. Het is geen negen-
tot-vijfbaan. Ze moet dagelijks voor 
advies en hulp op kantoor (een 
informatiecentrum geplaatst in het 
latere Forsitiadal) aanwezig zijn en 
in de avonduren zijn er geregeld 
vergaderingen. Siem van Zandwijk 
krijgt de rol van penningmeester en 
Tim Renzen wordt projectleider. Hij 
werkt voor een kleine vergoeding 
omdat hij het project leuk en 
uitdagend vindt.”

Subsidie
Om belangstellenden te informeren 
wordt het plan in de lokale krant 
gepubliceerd. In de Burcht worden 
twee informatieavonden gehouden 
waar bijna negenhonderd mensen 
op afkomen. De prijsindicatie van 
de woningen ligt op dat moment 
tussen de 70.000 en 74.000 gulden. 
De subsidie van 15.000 gulden zal 
in tien jaarlijkse termijnen worden 
uitgekeerd. Aan het eind van de 
avond willen de meeste aanwezigen 
zich direct inschrijven. “We hebben 
veel te veel aanvragen. Na toetsing 
van de vereiste voorwaarden (inwoner 
van Leiden, gezinssamenstelling, 
gemiddeld inkomen en achterlating 
van een sociale huurflat) blijven 
er helaas nog mensen over. Heel 
ondemocratisch moeten we loting 
toepassen”, aldus Wim.

Ballonnen
Het projectplan wordt ondertussen 
verder uitgewerkt. De bouwblokken, 

een bank en een rijkssubsidie moet 
hen een eind op weg kunnen helpen. 

Veengrond
De twee leggen hun plan voor en 
mogen uiteindelijk op bezoek komen 
bij wethouders Waal en Tesselaar. 
Beiden zijn gecharmeerd van het idee 
en willen graag meewerken. “Maar het 
bouwen van tien woningen vinden 
wij veel te mager. Jullie mogen de 
volledige noordkant (de latere Dalen 
en Duinen) bebouwen.” De noordkant 
van de wijk is op dat moment een 
laaggelegen stuk veengrond. Via een 
grenscorrectie met Warmond is het 

blijft op die manier behouden. De 
woonwijk wordt gekenmerkt door 
een gevarieerd aantal woningtypen: 
doorzon, tuinkamer en meander 
met een variërende gevelbreedte. 
“De gemeente Leiden stelt als eis dat 
de woningen aantrekkelijk geprijsd 
moeten zijn om doorstroming uit de 
huurflats mogelijk te maken. Het Rijk 
kent een subsidie toe in het kader 
van de Regeling Bevordering Eigen 
Woningbezit. Niets staat ons plan nog 
in de weg. Tenminste dat denken 
wij…”
Maar de provincie blijkt plannen te 
hebben om aan de noordzijde van de 
wijk een weg aan te leggen. “Als deze 
plannen doorgaan kunnen we minder 
woningen bouwen, worden de kosten 
hoger en komt de toezegging van de 
subsidie in gevaar. Na koortsachtig 
overleg tussen de gemeente Leiden 
en de provincie wordt de weg 
geschrapt. Vanwege de lage ligging 
eist de provincie wel dat er een dijk 
zonder functie, een zogeheten slaper, 

moet worden aangelegd om mogelijk 
wateroverlast te voorkomen”, aldus 
Wim.

Forsitiadal 
De stichting roept een begeleidings-
groep in het leven, bestaande uit 
vertegenwoordigers uit het bedrijfs-
leven, politiek en belangstellenden uit 

en de duinen
Begin jaren zeventig is er in Leiden een groot tekort aan eengezinswoningen. 

De economische omstandigheden zijn moeilijk en er zijn bouwstops. 
Vergunningen om woningen te mogen bouwen worden mondjesmaat 

afgegeven. 

In de Dalen
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Maarten: “In 2006 waren we voor het eerst in de 
Merenwijk. We wilden in Leiden een huis kopen 
en maakten een rondje. Maar we vonden het hier 
vreselijk en kochten een huis in de Professorenwijk. 
Maar een paar jaar en twee kinderen later werd 
dat te klein en gingen we opnieuw op zoek. De zus 
van Anne-eva had een huis in de Merenwijk gekocht 
en ik ging geregeld langs om te klussen.” Anne-eva 
vult aan: “We zagen het huis van mijn zus voor het 
eerst in november. Het was koud en regenachtig en 
tijdens een wandelingetje waaiden we bijna van de 
dijk. We zeiden tegen elkaar: wat afschuwelijk als je 
hier moet wonen.” 

Het is duidelijk geen liefde op het eerste gezicht. 
Toch woont het gezin inmiddels alweer zes jaar in 
de wijk. Hoe is dit zo gekomen? Maarten: “Tijdens 
het klussen leerde ik de wijk beter kennen en het 
beviel eigenlijk wel. Toen we op een middag samen 
een ommetje maakten zagen we dit huis te koop 
staan. We keken elkaar aan en zeiden: als we íets 
in de Merenwijk kopen, dan moet het dit huis zijn. In 
januari 2015 kregen we de sleutel.”

Een grondige verbouwing start. In de zijgevel komen 
ramen zodat het uitzicht ook in de woonkamer te 
bewonderen is. Op de zolderverdieping komt een 
Frans balkon en de ramen op de eerste verdieping 
worden verlaagd zodat de kinderen vanuit hun 
slaapkamers naar buiten kunnen kijken. De 
grindbalk gaat uit de gevel en wordt vervangen 
door baksteen. “De constructeur die hiervoor 
een berekening moet maken bekijkt ons huis 
hoofdschuddend: ‘Dit is slecht gebouwd hoor.’ Onze 
buren in de Professorenwijk verklaarden ons voor 
gek maar wij zagen de potentie van dit huis”, zegt 
Maarten.

“We genieten elke dag van ons huis”, zegt Anne-
eva. “Mensen lopen langs en zwaaien. We hebben 
zoveel aanspraak. Vanuit onze woonkamer zien we 
de koeien, schapen en fazanten. De tuin is vergroot 

door de aankoop van een gemeenteplantsoen. En 
wat ook fijn is, mijn zus en ik passen over en weer 
op elkaars kinderen, dat is makkelijk als je zo dicht 
bij elkaar woont.”

Met de komst van de slager en de visboer in het 
winkelcentrum zijn ze heel blij. “Als we mogen 
kiezen zouden we nog graag een grote, opgeknapte 
speeltuin willen. De kleine buurtspeeltuintjes 
zijn niet uitdagend genoeg.” Maarten vult aan: 
“Mijn wens zou zijn dat langs de hele rondweg de 
stoepen worden doorgetrokken, zodat je nergens 
meer op de weg hoeft te lopen.” 

Genieten in de Dalen

‘Zeker zestig procent van de eerste  
bewoners woont er nog.  

Ons idee wat zo klein begon, is in  
alle opzichten geslaagd’

Wim

indeling van de huizen en infra-
structuur worden steeds verder 
verfijnd. “De badkamers worden in 
kant-en-klare pakketten aangeleverd, 
heel bijzonder in die tijd.” Het slaan 
van de eerste paal volgt enkele weken 
later. “Onder luid gejuich verdwijnt 
deze paal na vier klappen volledig 
in de grond; hij blijkt te kort te zijn. 
Ons plezier is er niet minder om. 
Ondertussen vliegt er een vliegtuigje 
met een banner rond: ‘Stichting Eigen 
Huis’ staat erop. Het is die middag 
feest met muziek, ballonnen, koek- 
en-zopie. De aannemer, Padox uit 
Warmond, gaat uiteindelijk verder 
bouwen met palen van zestien meter.”
Voor de kandidaat-kopers die ingeloot 
zijn wordt er in de Binnenstadswinkel 
aan de Morsweg een gedetailleerde 
plattegrond opgehangen. Iedereen 
kan een woningvoorkeur aangeven 
door het prikken van een vlaggetje. 
Ook kunnen de tegels, keukens en 
dakkappellen worden uitgekozen. 
“Het is in die weken geweldig druk. 
Waar we bang voor zijn gebeurt: er 
worden veel te veel vlaggetjes geprikt 
bij dezelfde woningen. Met een goed 
gesprek en soms een onontkoombare 
loting lossen we dat op.” 
 
Oliecrisis 
Karstens verzorgt de notariële proce-
dure, ook hij werkt tegen gereduceerd 
tarief. De Leidsche Spaarbank biedt 

woningen worden snel via de vrije 
sector alsnog verkocht. 

De bouw vordert gestaag. Eind 1974 
wordt de eerste woning opgeleverd 
en feestelijk in gebruik genomen. 
“Een jaar later zijn alle woningen 
klaar. Het weer is in die tijd zo slecht 
dat de aanleg van de straten geen 
gelijke tred houdt met de oplevering 
van de woningen. Dit ongemak 
wordt gelukkig door alle bewoners 
begrepen. De namen van de straten 
verwijzen naar de natuurlijke ligging 
van de woningen en komen tot stand 
in overleg met de gemeente. Marjan 
Verheus, Siem van Zandwijk, een 
aantal wethouders en de projectleider 
komen ook in de wijk te wonen.” 
In een later stadium geeft de stichting 
opdracht om speelplekken aan te 
leggen in de wijk. Wim en Cees zien 
de wijk uitgroeien tot een leuke en 
kinderrijke wijk. Wim: “Zeker zestig 
procent van de eerste bewoners woont 
er nog. Ons particuliere initiatief, 
ons idee wat zo klein begon, is in 
alle opzichten geslaagd. De stichting 
hebben we in 1985 opgeheven. 
Mijn vriend Cees is helaas in 2008 
overleden maar ik woon zelf nog altijd 
met heel veel plezier in de wijk.”  

een concurrerende hypotheek aan 
van zeven procent. “In een tijd dat de 
rentevoet oploopt naar elf procent is 
dit een heel aantrekkelijk aanbod”, al-
dus Wim. Als gevolg van de oliecrisis 
die tijdens de bouwtijd ontstaat, gaan 
de koopprijzen omhoog naar 72.000 
tot 78.000 gulden, afhankelijk van de 
ligging. Een forse stijging, maar niet 
fors genoeg om de subsidie in gevaar 
te brengen. Tien woningen gelegen 
in het latere Ambrosiadal vallen als 
gevolg van de prijsstijging net wel 
buiten de subsidieregeling. Deze 

In de Dalen ligt een huis waar menig Merenwijker misschien een beetje jaloers 
op is. De woonkamer, uitgebouwd met een serre, heeft een prachtig uitzicht over 
de golfbaan en de molen. De sfeervolle inrichting maakt het romantische plaatje 
compleet. Het is het huis van Maarten en Anne-eva.
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“ Wij zorgen voor droge voeten en schoon water, dat is wat we doen”, zegt hydroloog 
Pieter Buijs-Heine, werkzaam bij Hoogheemraadschap Rijnland. “Voor een wijk zoals 
de Merenwijk, omgeven door water en gebouwd op veengrond, is het beheer van het 
water van levensbelang.” Pieter neemt ons mee op een fietstocht door de wijk, op 
zoek naar gezonde sloten en verdronken duikers. 
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menmengsel. De komende decennia 
is deze dijk weer stevig genoeg om de 
aangrenzende boerderijen te bescher-
men en het zware vrachtverkeer aan 
te kunnen.”

DR OOGTE
Rijnland neemt in 2013 het water- 
beheer van de Merenwijk over van de 
gemeente Leiden. Het waterpeil blijft 
hetzelfde. “Hoewel, soms verhogen 
we het waterpeil iets om periodes van 
droogte op te vangen.” De samenwer-
king tussen de gemeente en Rijnland is 
intensief. “We hebben een gezamen- 
lijke agenda. Als de gemeente een 
oever snoeit heeft dat effect op het 
water. Andersom heeft het effect op de 
oever als wij bijvoorbeeld een water-
peil verlagen. Ook zijn we met elkaar 
in gesprek over aquathermie. Het is 
niet ondenkbaar dat we in de verre 
toekomst woningen gaan verwarmen 
met energie gewonnen uit het water 
van de Kaag.”
Nieuwsgierig geworden naar ver- 
dronken duikers vragen we Pieter 

waar deze te vinden zijn. Op de krui-
sing van de Broekweg en Gooimeer-
laan vinden we een dichtgeslibde 
sloot. De oorzaak vinden we, enkele 
meters verderop, bij de Gamma. “De 
duiker is hier onder het wateropper-
vlak verdwenen. Je ziet het, de hele 
sloot is groen.” Dan komt er ineens 
een kraanwagen aanrijden. Hij rijdt 
naar de vermoedelijke plek van de 
duiker en grijpt in het water. Gaat 
hij de duiker vrijmaken? Helaas. Het 
kraanwagentje grijpt wat zwerfvuil en 
rijdt weg. “Ook belangrijk, maar geen 
definitieve oplossing voor deze sloot”, 
zegt Pieter. 
Hoe kunnen we dit probleem oplos-
sen? “We kunnen het kroos weg-
scheppen maar als het water niet kan 
stromen slibt het volgende week weer 
dicht. Ik roep de bewoners van de 
Bosrode op om contact met ons op te 
nemen als er wegwerkzaamheden aan 
de Gooimeerlaan gepland worden. 
Dan wijzen wij de gemeente en de 
aannemer erop dat ze de duiker onder 
de weg vlot moeten trekken.”  

‘Rivierkreeft is een ongewenste exoot’
Pieter

Waterbeheer
van

levensbelang
WATERVEILIGHEID
Ineke van Steensel is hoog- 

heemraad bij Rijnland. “Als 

waterschap zorgen wij voor 

droge voeten en schoon water. 

Dat zijn onze kerntaken. Daarbij 

hebben wij steeds meer oog 

voor de omgeving. De Zijldijk 

hebben we opgehoogd en 

verstevigd om de inwoners 

van de gemeente Teylingen te 

beschermen tegen het water. 

Inmiddels groeit en bloeit er 

van alles langs de dijk en is de 

Zijldijk een flowerpowerdijk 

waar je ook een bijenhotel kunt 

vinden. Naast waterveiligheid 

is biodiversiteit ook belangrijk. 

Want zonder de bestuiving 

van bijen en hommels zouden 

wij geen groente en fruit 

meer hebben. Voor schoner 

water hebben we ook meer 

biodiversiteit van planten en 

dieren in het water nodig. 

Bewoners van de Merenwijk 

kunnen ook helpen door samen 

te zorgen voor een schone 

omgeving en helder water. 

In de Merenwijk, maar ook 

daarbuiten, zorgen we er dag 

en nacht voor dat overtollig 

water wordt afgevoerd. Als we 

weten dat er regen aankomt, 

voeren we vaak vooraf al 

extra water af. Zo houdt 

iedereen droge voeten. Als er 

bewoners in de Merenwijk zijn 

die zich willen inzetten voor 

natuurvriendelijke inrichting 

dan horen wij het graag, want 

daar dragen wij vanuit Rijnland 

graag aan bij.”

 W e starten bij de kinderboerderij. 
Daar staat sinds een jaar het 
Slootspel: “Dit interactieve 
spel leert kinderen op speelse 

wijze wat een sloot ongezond en vies maakt”, 
vertelt Pieter. “Iedereen begrijpt dat zwerfvuil 
een sloot vervuilt. Hondenpoep, visvoer en 
brood voor eenden doen dit echter ook. Het 
zijn mest- en voedingsstoffen die – wanneer 
het er teveel zijn – zorgen voor algengroei. De 
sloot slibt dicht, het zuurstofgehalte in het 
water neemt af en dieren en waterplanten gaan 
dood. Een ongezonde sloot is dichtgegroeid 
met kroos, de bodem is onzichtbaar en onder 
het wateroppervlak drijven dode vissen. Bel 
ons direct als je dit ziet. In ongezonde sloten 
is nauwelijks diversiteit, je ziet vooral grote 
karpers en larven.”

SILICONEN 
Op de kruising van de Broekweg en ’t Joppepad 
stuiten we op een gezonde sloot. “Het water 
hier is helder en stroomt”, ziet Pieter. Aan de 
waterkant laat hij een zogeheten duiker zien. 
“Een duiker is een koker onder de weg die 
sloten en water met elkaar verbindt zodat het 
kan doorstromen. Deze duiker, gemaakt van 

siliconen is redelijk nieuw en ligt half in het 
water. We willen niet dat een duiker verdrinkt. 
Nee, een verdronken duiker is geen persoon”, 
legt Pieter snel uit als hij onze verbazing ziet. 
“Verdronken duikers liggen onder water en 
functioneren niet goed. Ze raken verstopt door 
bagger, kroos en vuil wat vervolgens niet goed 
kan afstromen naar het gemaal. Bij een gemaal 
halen we rommel er automatisch uit; bij een 
verdronken duiker moet het handmatig of 
met een grijper weggehaald worden.” Dan ziet 
Pieter een rivierkreeft wegschieten. “Deze exoot 
hebben we hier liever niet. Hij graaft holen in de 
oever, die vervolgens af kunnen brokkelen.”

Het gemaal van de Broek- en Simontjespolder 
is de volgende stop. “Dit gemaal pompt over-
tollig water uit het gebied.” Pieter wijst naar 
een zogeheten inlaat, even verderop. “Als het 
waterpeil laag is laten we er water inlopen, dit 
zorgt voor doorspoeling. Stromend water is de 
zuurstoftoevoer voor dieren en planten.” Aan de 
overkant van het water, langs de Zijldijk, heeft 
Rijnland onlangs een project afgerond. “We 
hebben bijna vier kilometer dijk verstevigd. De 
houten palen zijn vervangen door damwanden 
en stenen, de bermen zijn ingezaaid met bloe-

Deze duiker, gelegen in 
de sloot aan ’t Joppepad, 
functioneert goed.

Het Slootspel leert kinderen spelenderwijs wat een sloot ongezond en vies maakt.
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‘Je moet gewoon beginnen, je leert 
vanzelf wat wel en niet goed groeit!’

Remco

 I k ken het fenomeen buurttuinen 
niet eens, tenminste niet bij 
naam. Ik ken wel een aantal van 
de tuinen die de Merenwijk rijk 

is. Zo loop ik graag langs het Voedsel-
bos Okkerheide. De tuin van stichting 
De Haardstee op de kinderboerderij 
heb ik aangelegd zien worden en ik 
pluk geregeld kruiden uit de bak op 
de Bronforel. Maar ik ben verrast dat 
er nog zoveel meer buurttuinen zijn.
Tevens wordt op deze Buurttuinendag 
de nieuwe Genietommetjes-app aan 
wethouder Marleen Damen gepresen-
teerd. Met het doorknippen van een 
lint van kleefkruid opent zij daarna de 
Genietommetjes. Met deze handige 
app kan je kleine ommetjes lopen 
of een hele wandeling door de wijk 
maken. 

Cliviadal
Niet veel verder, maar altijd weer even 
zoeken in de Merenwijk, ligt buurttuin 
Cliviadal. Daar word ik begroet door 
vrolijke muziek, kinderen die cakejes 
verkopen en enthousiaste buren die 
me vertellen hoe ze met elkaar de tuin 
onderhouden. Zeven jaar geleden 
was dit een onooglijke plek met veel 
steen en de fantasieloze struiken die 
je zoveel ziet in de Merenwijk. Het 
kostte initiatiefnemer Edo Elstak – de 
tuin heet ook het Edo Elstak Plein – 
wat moeite om de tuin van de grond 
te krijgen, maar toen de gemeente 
eenmaal overstag ging, heeft de buurt 
veel werk verzet. Bloemen en planten, 
ruimte om elkaar te ontmoeten en 
bakken voor het moestuinieren waar 
aardappelen, bonen en tomaten te 
vinden zijn. Het is met recht een 
buurttuin, want ook de buurtkinderen 
helpen mee. 
Edo kom ik later op de dag nog een 
keer tegen, bij de kerktuin van de 
Regenboog. Ook dat was een rommelig 
stukje groen, waar het vuil welig tierde 
en zwerfafval bleef liggen. Het stukje 
grond werd met hulp van de gemeente, 
subsidiegevers en kerkgangers 
omgetoverd tot een kleurrijke tuin. 
Een plek waar de mensen van de 
Regenboogkerk elkaar in coronatijd 
ook nog konden ontmoeten; buiten, en 
in kleine groepjes uiteraard. 

Stempels
Net onder de Zwartemeerlaan 
door liggen nog drie buurttuinen: 
de moestuin van Stichting Losa, 
buurttuin De Tomaat en buurttuin 
De Oase. Buurttuin De Oase is een 
hele jonge tuin, ze zijn nog maar twee 
jaar bezig, maar het ziet er al prachtig 
uit. Soms moeten ze de voetballende 
buurtjongeren uit de tuin houden, 
maar vandaag niet. Op deze zondag 
zitten een aantal buurtgenoten en de 
initiatiefnemer van de tuin heerlijk 
in het zonnetje stempels uit te delen. 
Met vijf stempels mag je een attentie 
ophalen bij de kerktuin. “Leuk hoor, 
dat stempels verzamelen, dat maakt 
het kind in mezelf bloedfanatiek”, 
roept een buurvrouw die ik tegenkom. 

Mijn tocht langs de buurttuinen 
eindigt bij de kruidenbak van de 
Bronforel, waar de salie prachtig 
bloeit, de oregano woekert en er tips 
gedeeld worden voor het gebruik 
van dragon (lekker over gebakken 
aardappelen). Nu nog een plek in 
mijn eigen tuin vinden voor een 
vrouwenmantel, want ik heb genoeg 
stempels verzameld. Buurttuinen, ik 
vind ze geweldig.  

Magnoliadal
Met een plattegrond op papier en de 
app op mijn telefoon begin ik mijn 
tocht bij buurttuin Magnoliadal. 
De bloemen stralen je tegemoet 
als je via het Broekpad naar het 
basketbalveld loopt. Deze prachtige 
bloementuin is de eerste buurttuin 
van de Merenwijk en bestaat dit jaar 
vijfentwintig jaar. Wethouder Damen 
gaat hier niet aan voorbij en feliciteert 
initiatiefneemsters Ivonne en Marijke 
hartelijk en doet de dames een mooi 
plantenpakket cadeau. De sfeer bij de 
tuin is feestelijk, er hangen foto’s op 
een groot bord waarop je kunt zien 
hoe de tuin in de afgelopen jaren tot 
wasdom is gekomen. Ook kan iedereen 
een berichtje achterlaten in het 
gastenboek.

Klutenpad
Verder op de route kom ik aan bij een 
tuin die tussen het Rietgorspad en 
het Klutenpad is aangelegd en mijn 
favoriet van de dag is. Beheerders 
Remco en Anne zetten zich in 
om de biodiversiteit in de buurt 
te verbeteren met een bijen- en 
vlinderstek. Nadat hij in de buurt 
had gepolst of er belangstelling was, 
startte Remco twee jaar geleden 
met een strook grond waar hij ‘een 
goedkoop mengsel bloemenzaad’ 
van de Action uitstrooide. Een strook 
die is uitgebreid tot een hele hoek, 
vol met bijen- en vlindervriendelijke 
bloemen en planten. Een vijver, een 
composthoop en een mooi bordje 
waarop je kunt lezen dat hier een ‘bio-
diverse strook ontstaat’, maken deze 
buurttuin tot een herkenbare plek.

Toevallig fietst wijkbeheerder John 
van Velzen van de gemeente Leiden 
ook langs. Hij begeleidt vanuit de 
gemeente met veel plezier dit soort 
initiatieven. Het college in Leiden 
wil graag biodiversiteit bevorderen 
en stimuleert mensen die de buurt 
een beetje groener willen maken. Het 
stukje grond is in consigne gegeven, 
dat betekent dat de gemeente wel 
eigenaar blijft, maar het onderhoud 
overdraagt aan het buurtinitiatief. 
Dat ging niet in een keer goed. Tot 
twee keer toe werd het hele veld kaal 
gemaaid omdat er geklaagd werd over 
de wildgroei van gras en planten. Nu 
lees je op dat bordje dat er nog maar 
een enkele keer per jaar gemaaid 
wordt. Er liggen dikke boomstammen 
en er is een hek langs het pad gezet. 
En de composthoop is op verzoek van 
de buurt uit het zicht geplaatst. Als ik 
weer verder wil gaan roept Remco me 
nog na: “Je moet gewoon beginnen, 
je leert vanzelf wat wel en niet goed 
groeit en wat je wel en niet moet laten 
staan!” 

Het is warm. Dat is het eigenlijk de hele week al. Goed groeiweer had 
iemand geroepen. Dus ook goed weer om langs de buurttuinen van de 

Merenwijk te zwerven. Op zondag 20 juni 2021, Open Buurttuinendag, zijn  
de tuiniers aanwezig voor een rondleiding en om vragen te beantwoorden.  

Nieuwsgierig ga ik op onderzoek uit. 

ZWERVEN
langs de buurttuinen

Met het doorknippen van het lint van kleefkruid opent wethouder Damen de Genietommetjes.

EDUCATIE
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  Nieuwsgierig?

GENIETOMMETJES 
Met deze handige  
app kan je kleine 
ommetjes lopen of een 
hele wandeling door 
de wijk maken. 
Volg de audiotour!



‘Ik roep alle  
Leidenaren op 

om mee  
te helpen.  

Zo krijgen we 
een mooi  

overzicht van 
alle plantjes  
die in de stad 

groeien’

André

In het centrum van Leiden ligt de Hortus Botanicus. 
Aangelegd in 1590, is het de oudste botanische 
tuin van Nederland. Sinds 2019 kent de Hortus het 
stoepplantjesproject. André Biemans is de allereerste 
– en tot nu toe enige – stoepplantjesconsulent 
in Nederland: “Iedereen die een vraag heeft over 
stoepplantjes kan bij mij terecht.” 

Stoep

in kaart
brengen 

S toepplantjes zijn plantjes die 
groeien tussen bestrating, langs 
straatranden en fietspaden. Het 

zijn geharde plantjes die prima gedijen 
in hitte en droogte. Is het onkruid? 
“Dat is een kwestie van interpretatie. 
Het woord onkruid is afgeleid van 
ongewenst kruid. Het zijn plantjes die 
op een plek groeien waar je ze niet wilt 
hebben. Op plek A is het prachtig, op 
plek B ongewenst”, zegt André.
Hij kan eigenlijk niet meer normaal 
over straat: “Mijn ogen gaan altijd 
richting de stoep en straatranden. 
Mooie plantjes leg ik vast door er foto’s 

van te maken. Die foto’s en de namen 
van de plantjes worden verzameld in 
een database.” Die database is een lijst 
met plantennamen, locaties en foto’s. 
Leuk voor onderzoekers, saai voor 
de gemiddelde Leidenaar. De Hortus 
heeft daarom aan tekenaar Stephan 
Timmers gevraagd om een grote kaart 
van Leiden te tekenen. Deze kaart is 
te koop in de winkel van de Hortus 
en kan door Leidenaren thuis worden 
opgehangen. Stoepplantjes die je 
aantreft, kun je dan markeren door 
middel van het plakken van stickers op 
de kaart. 

Maar hoe weet je – als niet-bioloog – 
om welk stoepplantje het gaat? André 
heeft een tip: “Via de PictureThis-app 
kun je een foto maken van het plantje. 
De app determineert razendsnel 
om welke soort het gaat. Dit kun je 
vervolgens via de website doorgeven. 
Ik roep alle Leidenaren, zeker ook de 
Merenwijkers, op om mee te doen. 
De Merenwijk is namelijk, door de 
lossere vorm van bestrating, rijk aan 
stoepplantjes. Samen brengen we alle 
soorten in kaart en krijgen we een 
mooi overzicht van alle plantjes die in 
de stad groeien.”  Te
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plantjes 1

2

3

4

5

1.  Duizendblad  
– Achillea millefolium

2.  Akkervergeet-mij-nietje 
– Myosotis arvensis

3.  Kransmuur 
– Polycarpon tetraphyllum

4.  Gehoornde klaverzuring 
– Oxalis corniculata

5.  Muurfijnstraal 
– Erigeron karvinskianus
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  Nieuwsgierig?

STOEPPLANTJES 
Voor meer informatie: 
hortusleiden.nl/ 
stoepplantjesnieuws1
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INGREDIËNTEN
•  1,5 liter water
•  375 gram suiker
•  1 citroen
•  5 grote schermen vlierbloesem
•  ¼ eetlepel wittewijnazijn of appelciderazijn

LET OP

citroen en azijn zijn belangrijk voor zuurgraad! (ter 
voorkoming botulisme) 

BEREIDING
stap 1 Pluk de vlierbloesem aan het einde van een 
droge zonnige ochtend, en kies op basis van de 
geur. Als bij een scherm de individuele bloemetjes 
nagenoeg allemaal goed open staan en je duidelijk 
de geur van de vlierbloesem kan ruiken is het goed. 

stap 2 Los de suiker op in een derde van het water 
en verwarm een beetje om het beter op te lossen. 
Laat het afkoelen en voeg de rest van het water 
toe.

stap 3 Schil de citroen dun (met zo weinig mogelijk 
wit) en pers de citroen uit. Voeg de dunne schillen 
en het sap toe aan het suikerwater. Voeg de 
vlierbloesem toe met zo min mogelijk van de stelen. 
Roer de bloesems goed door.

stap 4 Voeg de azijn toe en roer nog een keer goed 
door. Dek het af met een doek of deksel (tegen 
vliegjes) en laat het 2-4 dagen staan om de gisting 
door de natuurlijk aanwezige gist te starten. Roer 
tijdens deze periode 1 à 2 keer per dag het mengsel 
door om meer zuurstof te mengen om de gist zich 
goed te laten vermenigvuldigen.
Als er kleine belletjes aan de oppervlakte op het 
mengsel zitten is het tijd voor de volgende stap.

stap 5 Giet het mengsel door een kaasdoek of 
theedoek over en daarna kan het gefilterde 
mengsel in schone, goed afsluitbare flessen worden 
gedaan. Zorg dat de flessen goed gevuld zijn, 
maar laat een beetje lucht, zo’n 4 à 5 cm vanaf 
de bovenkant van de hals, aan de bovenkant over. 
Goede flessen om te gebruiken zijn bijvoorbeeld 
halve liter petflesjes of beugelflesjes.

stap 6 Tijdens de rijping is het goed om de flessen 
elke dag even te laten ‘boeren’ om te voorkomen 
dat de druk te hoog wordt. Maak de fles voorzichtig 
heel even open en sluit hem daarna direct weer af. 

stap 7 Na een week of twee is de vlierbloesem-
champagne klaar om gekoeld gedronken te 
worden. De drank is (licht) alcoholisch.  

VlierbloesemChampagne

 TIP 
Laat schermen die nog niet vol in bloei 

staan zitten en ook schermen met al 
veel uitgebloeide ( bruine) bloemetjes 

niet gebruiken. Laat de schermen thuis 
even los liggen. Beestjes die eventueel 
zijn meegekomen op de bloesem gaan  

op deze manier zelf weg. 

De vlier bloeit vanaf eind juni, dus dit is een echt zomers recept!
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Ionica Smeets is hoogleraar science communication aan 
de Universiteit Leiden, zelfstandig wetenschapsjournalist 
en columnist voor de Volkskrant. Ionica woont samen met 
echtgenoot Han, zoon Tex en dochter Rifka in de Meren-
wijk. Haar lievelingsgetal is 1729, ze drinkt geen koffie en 
sportjournalist Mart Smeets is geen familie.Fo
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E igenlijk dacht ik dat ik de Merenwijk 
inmiddels wel vrij goed kende. Maar toen 
kwam corona en volgden er vele weken 

waarin ik de wijk niet verliet en ineens ontdekte 
ik allerlei nieuwe details in die wijk waar ik al 
heel wat jaren woon.

Als ik ’s avonds met mijn zoon maar weer eens 
een rondje liep om toch nog wat frisse lucht 
te krijgen na een dag thuiswerken, kwamen we 
eerst steeds langs dezelfde dingen. Stukje over 
de Broekweg, naar de molen bij de golfbaan, 
langs het Wijkpark naar de Kopermolen. Maar 
op een gegeven moment besloten we dat ons 
leven wel wat meer willekeur kon gebruiken 
en namen we een muntje mee. Bij elke zijweg 
gooiden we een muntje op: kop was we gaan 
erin, munt was we lopen door. Bij een kruispunt 
kozen we eerst de twee richtingen die ons het 
interessantst leken en gooiden dan het muntje 
om daartussen te kiezen.

We belandden op plekken waar we nooit eerder 
waren geweest. We zagen een keukenraam 
waarin schilderijen uitgestald stonden als in 
een galerij. We kwamen bij een overdekt stukje 
stoep waar wel vijf katten zaten die graag 
geaaid wilden worden. We liepen langs een rijtje 
achtertuinen waar de buren gezamenlijk los 
waren gegaan met de sfeerverlichting. Je kunt 
overigens wiskundig bewijzen dat je met dat 
muntje gooien uiteindelijk altijd weer terugkomt 
op je beginpunt, maar dat kan wel vrij lang 
duren. Daarom hielpen wij soms het toeval een 
handje als we wel weer naar huis wilden.

Ook zonder muntje viel er het afgelopen jaar 
van alles te ontdekken in de Merenwijk. Toen 
het vroor veranderde de vijver met stapstenen 
bij de kinderboerderij in een sprookjestafereel 
dat niet had misstaan in de Winter Efteling. Ook 
bleek de golfbaan een puike vijver te hebben 
waarop je mooi rondjes mocht schaatsen als je 
voorzichtig over het gras kluunde.

Het was interessant om te zien hoe de Strengen 
veranderde bij de herinrichting (zoals een 
bevriende bioloog grapte: ‘Ha, hier wordt natuur 
aangelegd!’). Ik wandelde langs de nieuwe 
paadjes en ontdekte dat er ook allerlei oude 
paadjes waren die ik had gemist. Mijn man 
wees me op de twee grafstenen die al een tijd 
verborgen in het riet staan. Nooit eerder gezien, 
wel om stil van te worden.

Het water van de Kaag leerde ik ook op een 
nieuwe manier kennen het afgelopen jaar. 
Toen de zwembaden dicht moesten, kocht 
ik een wetsuit en een zwemboei. Samen 
met een vriend begonnen we te zwemmen 
vanaf het strandje bij ’t Joppe. En nu we ook 
weer baantjes zouden mogen trekken in het 
zwembad, ga ik toch liever het open water in. 
Het is er zo mooi. Bij slecht weer zwemmen 
we lekker veilig langs de Tengnagel terwijl 
de schapen en meerkoeten ons meewarig 
aankijken. Bij goed weer maken we de oversteek 
naar Koudenhoorn en zwemmen we tussen de 
bootjes.

Ik hoop dat we niet meer in lockdown hoeven. 
Maar als het toch weer nodig is, dan doe ik dat 
nergens liever dan in de Merenwijk. 

Altijd iets nieuws

‘ Ik wandelde langs nieuwe 
paadjes en ontdekte dat er 
ook allerlei oude paadjes  
waren die ik had gemist’

COLUMN
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 E do Elstak werkte in de jaren 
tachtig als beroepsmilitair in 
Den Haag. “We gingen in die 
tijd op zoek naar een geschikte 

woning voor ons gezin, bestaande uit 
mijzelf, mijn vrouw Berry en onze vier 
kinderen. Wij keken rond in Oegstgeest, 
Zoetermeer en ook in Leiden. Ik zag de 
Merenwijk voor het eerst toen ik hier een 
collega moest ophalen. Ik zag huizen te 
koop staan en dacht: zou het kunnen, 
hier een huis kopen? In 1986 lukte het. Ik 
ruilde de bossen in voor de duinen en heb 
daar geen spijt van.”
De liefde voor de wijk was er niet direct. “De 
jaren zeventig-bouw waardoor de huizen 
er hetzelfde uitzien is minder mooi dan 
de huidige nieuwbouw, die gevarieerder 
is. Het feit dat je hier altijd verdwaalt 
helpt ook niet. Maar door jezelf in de wijk 
onder te dompelen ontdek je hoe mooi 
en groen de wijk is en groeit de liefde. 
Weet je trouwens dat als je in de wijk de 
rode bestrating volgt je altijd ergens op 
de rondweg uitkomt? Dat heb ik nooit 
geweten, tot een maand of zes geleden. 
Ongelooflijk. Ik woon hier al dertig jaar! Ik 
had het graag eerder geweten, dan was ik 
niet zo vaak verdwaald.” 

Het christelijk geloof speelt een grote 
rol in het leven van Edo en zijn vrouw. 
“Wij hebben een gemengd huwelijk. De 
Regenboog is een van de weinige kerken 
waar wij samen ons geloof kunnen 
beleven. Dat speelde destijds een grote rol 
in onze beslissing hier een huis te kopen. 
Weet je dat er voor ons in dit huis ook een 
gezin met vier kinderen woonde? Soms 
moeten dingen blijkbaar zo zijn. Na al 
die jaren zijn we allebei nog steeds actief 
in de kerk. Ik organiseer onder andere 
al vijf jaar het nieuwjaarsconcert en ik 
onderhoud met een groepje de kerktuin.”

Schoffelen
“Ik vind het leuk om actief te zijn en in 
sociale verbanden mee te doen. Mijn 
oudste dochter wil absoluut niet hier 
in de wijk wonen omdat ze denkt dat, 
door alle activiteiten die ik doe, iedereen 
mij kent. Maar dat valt mee hoor! Het 
organiseren en samenbrengen van 
mensen zit kennelijk in mij. Ik doe graag 
dingen waar andere mensen plezier aan 
beleven. Het is toch leuk om mensen 
te zien genieten? Ik werkte tot aan mijn 
pensioen bij Defensie in de logistiek. Ik 
ben het gewend om dingen te doen, zaken 

“Ik ben geboren in Suriname, opgegroeid in Limburg en Brabant 
en neergestreken in de Merenwijk. Om van deze wijk te leren 

houden moet je er gaan wonen. Dat is gelukt. Ik heb mijn hart 
aan de wijk verpand. Ik heb hier alles.” 

LIEFDE
voor de wijk
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te regelen en te zorgen dat alles klopt. 
Ik wil graag betrokken zijn, niet alleen 
maar consumeren. Ik ben meer een 
leider dan een volger.”
Actief is Edo zeker. Naast zijn inzet 
voor het nieuwjaarsconcert en de 
kerktuin is Edo koorvoorzitter in 
Leiderdorp, stadsgids bij Gilde Leiden 
en secretaris van buurttuin Cliviadal. 
“In 2012 heeft de gemeente Leiden het 
pleintje voor mijn huis aangewezen als 
nieuw parkeerterrein. Met een petitie 
hebben we dit als buurtbewoners 
tegen kunnen houden. We dienden 
een tegenvoorstel in: van het plein 
een tuin maken. In 2015 is het ons 
gelukt. Nu – zes jaar later – is die tuin 
een ontmoetingsplek voor de buurt 
geworden. We doen gezamenlijk 
het onderhoud en organiseren 
activiteiten zoals een barbecue of 
bingo. Buurmannen die op nog 
geen vijftig meter afstand van elkaar 
wonen hadden jaren geen contact met 
elkaar, totdat de tuin er was. Nu staan 
ze samen te schoffelen, dat is toch 
prachtig?”

Doorstroom
“De wijk verandert, dat klopt. De 
ontsluiting van de Slaaghwijk waarbij 
de rondweg is verdwenen, is een 
enorme verbetering. De reputatie 
van de wijk is erdoor verbeterd. En 
de wijk verjongt. Er komen weer 
gezinnen wonen. Dat is de toekomst 
voor de wijk. Wij, ouderen, houden de 
woningen voor de jongere generatie 

via Brabant naar Zeeland fietsen; 
de Grensroute. Weet je wat we ook 
doen? We doen elke ochtend mee aan 
Nederland in Beweging. Noem het 
oubollig, maar het is toch elke dag een 
kwartiertje beweging wat je meepakt. 
En het is gezellig ook, zo samen in de 
woonkamer!”

Zwerfvuil
“Of ik iets zou willen veranderen aan 
de wijk? Nee, er schiet mij niet direct 
iets te binnen. Ik moet ook oppassen 
wat ik zeg; voordat ik het weet zit ik 
weer ergens in een werkgroep”, lacht 
hij. Dan: “Ja, ik weet toch wel iets: 
ik vis geregeld het afval uit de sloot 
naast de kerk. Er zit een bocht in de 
sloot waardoor het zwerfvuil zich daar 
ophoopt. Als ze nou eens die bocht 
eruit zouden halen. Maar ja, dan drijft 
het afval richting de Slaaghsloot of het 
park. Dat wil je ook niet. Misschien 
hebben de lezers van dit magazine een 
oplossing?”

Edo is een gelukkig man. “Ik heb mijn 
vrouw en mijn kinderen. Ons tiende 
kleinkind is op komst. We wonen hier 
prachtig, we wandelen of fietsen vanaf 
ons huis zo de natuur in. Mijn advies 
aan mensen die minder prettig wonen 
in de wijk is het volgende: ‘Roep wat je 
wil in plaats van wat je niet wil. Praten 
over hoe je dingen kunt verbeteren 
geeft positieve energie en brengt 
mensen in beweging. Dan kom je een 
heel eind en is er heel veel mogelijk.”   

bezet. Dat besef ik heel goed. De 
komende jaren moet er daarom 
ingezet worden op doorstroom. 
Ouderen moeten de mogelijkheid 
hebben om kleiner te gaan wonen, 
maar wel in de wijk. Hoogbouw is 
hiervoor niet altijd de oplossing. Ik ga 
echt niet verhuizen naar een woning 
zonder tuin. Als ik in de tuin bezig ben 
maak ik met iedereen een praatje. Dat 
kan niet vanaf een balkon”, aldus Edo. 
“In een wijk moet je niet alleen wonen, 
je moet er ook je ontspanning vinden. 
We moeten het park behouden, 
de wandelgebieden maar ook de 
bibliotheek. Als je de jeugd wilt leren 
lezen moet er een bibliotheek in de 
buurt zijn. Je kunt daar ook mooie 
culturele activiteiten organiseren zoals 
de College Tour. Mijn vrouw en ik gaan 
daar altijd graag heen.” 
Dan gaat zijn telefoon: ineens schalt 
het refrein van Bicycle Race van Queen 
door de kamer. Edo lacht: “Dat is 
de appgroep van mijn fietsclub. We 
gaan morgen weer een rondje rijden. 
Iedereen is zich aan het aanmelden.” 

Waar haalt hij de tijd voor al die 
activiteiten vandaan? “Ach, ik blijf 
graag bezig. Ik ben trouwens ook 
nog een fietstocht naar Santiago de 
Compostella aan het voorbereiden. 
We willen deze tocht al drie jaar 
lang ondernemen maar er komen 
steeds dingen tussen. Ondertussen 
blijven mijn vrouw en ik wel trainen. 
Binnenkort gaan we van Limburg 

‘Ouderen moeten de mogelijkheid 
hebben om kleiner te gaan wonen, 

maar wel in de wijk’’

Edo
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E n dat doet Patty het liefst met haar buurtgenoten 
samen. Daarnaast laat ze zich goed en uitgebreid 

informeren en is ze handig in het vinden van mogelijk-
heden. Groene daken zijn mooi en bevorderen de leef-
omgeving van vogels, vlinders en andere insecten. Ook 
vangen groene daken veel regenwater op, waardoor het 
riool minder wordt belast. 
Patty heeft een mooie achtertuin met een groot terras. 
Ter compensatie van het steen wilde ze graag haar 
daken vergroenen. Ze nam het initiatief om alle buren 
erbij te betrekken. Het hielp dat ze subsidiemogelijk-
heden vond bij de gemeente Leiden en het WOZ-fonds. 
Bijna alle buren reageerden enthousiast, ook de bewo-
ners van de sociale huurwoningen. Door de subsidie 
hoefde niemand een eigen bijdrage te betalen. Op een 
zaterdag in november 2019 hielpen de buurtbewoners 
mee 31 schuurdaken te voorzien van de laag plantjes. 
Een groen dak vraagt niet veel onderhoud. Twee keer 

per jaar mestkorrels strooien en verder de natuur zijn 
werk laten doen. Zelf water geven is ook niet nodig, al-
hoewel ze dat wel hebben gedaan het eerste droge jaar. 
De daken veranderen ook het hele jaar door van kleur. 
Eerst groen en gedurende de warme maanden worden 
de daken steeds geler. “Dan bloeien ook de bloemen”, 
wijst Patty aan. “Zo hebben we het hele jaar een mooi 
uitzicht.” 

Ze staat zelf niet op de foto. Dat laat ze graag over aan 
een van haar dochters. Zij hebben ook geholpen met 
het leggen van de daken, want dat was een echte buurt-
aangelegenheid. Zo versterk je ook het sociale contact 
in de straat. Dat is dan ook de boodschap van Patty: 
“Een goed contact met je buren draagt bij aan je woon- 
plezier. Voor de saamhorigheid in de buurt is het goed 
om met elkaar ergens de schouders onder te zetten,  
dat verrijkt je leven.” 
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Of ze de eersten waren is niet bekend. Zeker is wel dat Patty Verkuylen  
met de groene daken op de schuren in de Iepenrode veel aandacht kreeg. 
Maar daar was het haar niet om te doen. Patty is betrokken bij haar buurt 
en maakt de plek waar ze woont graag een stukje mooier. 

Een            dak

De dochter van Patty op hun groene dak.

DUURZAAM
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Wijkbewoner Wietze van der Werff draagt graag zijn steentje bij aan 
een schonere leefomgeving. Daarom richtte hij het antizwerfvuil-

initiatief Tom Poes op en wandelt hij iedere ochtend met zijn hond én zijn 
zwerfvuilgrijper door de wijk. 

 Wietze houdt ervan de zon te 
zien opkomen: “Tijdens deze 
wandelingen viel het me op dat er 
veel gebruik wordt gemaakt van 

onze openbare ruimtes, maar dat er ook veel 
afval wordt achtergelaten. Daarom besloot ik 
vorig jaar de taak op me te nemen tijdens deze 
ochtendwandelingen zwerfafval op te ruimen. 
Ik vind dat een mooie bijdrage aan een schone 
wijk.”

Sinds vorig jaar gebruikt Wietze tijdens 
zijn wandelingen de app van de stichting 
HelemaalGroen, een stichting die enkele jaren 
geleden is opgericht door een dierenarts uit de 
Achterhoek die met zijn fiets was uitgegleden 
over zwerfafval. “De arme man kon toen 
even niet meer fietsen en is daarom aan het 
wandelen gegaan. Tijdens zijn wandelingen 
viel hem de hoeveelheid zwerfafval op en toen 
heeft hij de HelemaalGroen-app bedacht. Met 
deze app kunnen zwerfvuilrapers bijhouden 
hoeveel kilometers ze lopen en gelijktijdig zien 
wat andere zwerfvuilrapers in Nederland doen. 
En daar hebben zich inmiddels al duizenden 
zwerfvuilrapers bij aangesloten.”

Het gaat erom dat buurtbewoners op een 
vriendelijke manier worden aangesproken 
over hoe we als mens met onze omgeving 
omgaan: “Dat werkt relativerend”, vertelt 
Wietze. “Voor mij staan Tom Poes en de Heer 
Bommel voor de menselijke maat, ze passen bij 

de antizwerfvuil-natuurbeleving. Daarom heb 
ik vorig jaar de Toonder Compagnie benaderd 
met de vraag of ik het logo van Tom Poes 
mocht gebruiken om mijn initiatief in de wijk 
zichtbaar te maken. De Toonder Compagnie 
vond dit een heel goed idee, gelukkig. In 
samenwerking met stichting HelemaalGroen 
is het logo toen verder uitgewerkt. Tom Poes 
en de Heer Bommel zijn afgebeeld in een 
groene cirkel, wat de samenwerking met de 
stichting HelemaalGroen goed benadrukt. 
De buurtbewoners die zich bij het initiatief 
hebben aangesloten dragen allemaal een 
jas met het logo om het antizwerfvuil-
initiatief Tom Poes nog meer op de kaart te 
zetten. Stichting Tom Poes staat voor een 
laagdrempelig netwerk aan de basis van 
de maatschappij, voor een schone wijk, 
ter versterking van de sociale cohesie en 
veiligheid.”

“Hoe mooi is dat”, zegt Wietze enthousiast. 
“We zijn in maart 2020 begonnen met een 
paar mensen, maar de groep is snel gegroeid 
en er zijn nu al vele actieve zwerfvuilrapers 
uit alle delen van de wijk! Iedereen kan 
meedoen met Tom Poes, en met de stichting 
HelemaalGroen. Je kunt een stukje van je 
buurt of wijk adopteren en deze bijhouden met 
de HelemaalGroen-app. Zo kunnen we met 
elkaar een schoon leefmilieu waarborgen.” 
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‘We zijn  
begonnen  

met een  
groepje van  
zes mensen 

en er zijn  
nu al vele  

actieve  
zwerfvuil- 

rapers  
uit alle  

delen van  
de wijk!’

Wietze

Tom Poes
schoon

Initiatiefnemer Wietse van der Werff.

maakt de wijk 
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BUURTINITIATIEF

  

  
  Nieuwsgierig?

HELEMAALGROEN-APP 
Deze handige app 
maakt op een kaart 
direct zichtbaar  
waar jij zwerfvuil  
hebt geraapt. En dat 
motiveert ook anderen!

INTERVIEW



Herfst
In alle seizoenen van het jaar 
heeft de Merenwijk veel moois 

te bieden. Hobby-fotograaf 
Ingrid Gussen legde de 

schoonheid van ieder seizoen 
vast voor Merenwijk Magazine.Te
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De Zonnebloem is al 71 jaar de grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland.  
Met 31.000 vrijwilligers verspreid over 1.100 afdelingen zet de Zonnebloem alles in 

het werk om eenzaamheid onder mensen met een beperking te bestrijden. 

 A ls je een fysieke 
beperking hebt kun 
je niet makkelijk 
zelfstandig de deur 

uit. Vereenzaming ligt dan 
op de loer. Dit proberen wij 
te voorkomen door bezoekjes 
aan huis te doen, dagjes uit te 
organiseren en vakanties aan te 
bieden”, vertelt consulent Mireille 
Dorn. Ook de Merenwijk kent al 
bijna 36 jaar haar eigen Zonnebloem-
afdeling. Circa 21 vrijwilligers zetten zich 
in voor 45 bewoners in de Merenwijk en Leiden-
Noord. Een van de meest trouwe vrijwilligers is Joke van 
den Berg. 

Bezoekvrijwilliger 
“Ik woon al ruim 44 jaar in de Werven”, vertelt Joke. 
“Ruim dertig jaar ben ik vrijwilliger bij de Zonnebloem. 
Ik ben actief als bestuurslid en bezoekvrijwilliger. 
We organiseren bijvoorbeeld uitjes naar het strand, 
varen met de boot of naar een museum. Iedereen uit 
de wijk die minder mobiel of eenzaam is mag mee. Als 
bezoekvrijwilliger bezoek ik de mensen thuis. We drinken 
koffie en hebben een gezellig praatje. Als het kan lopen 
we samen naar bijvoorbeeld het winkelcentrum of de 
kinderboerderij. Mensen genieten daar enorm van.” Met 
de hulp van de Zonnebloemauto zijn ook uitjes buiten de 
wijk mogelijk. “De auto voor onze regio staat in Katwijk.”

Eenzaamheid
Joke roept mensen uit de wijk op om zich te melden bij 
de Zonnebloem. “Een beperking of eenzaamheid is niet 
iets waar mensen zich voor hoeven te schamen. Door 
gebeurtenissen in het leven kan het gebeuren dat er 
plots mensen wegvallen. En zeker als je op leeftijd bent 

komen er niet zomaar weer nieuwe 
contacten bij. Eenzaamheid ligt 

niet aan de mensen zelf; het 
overkomt je.” 

Uitje
De Zonnebloem kan nieuwe 

vrijwilligers goed gebruiken. 
Joke: “Mensen hebben het druk, 

dat begrijpen wij heel goed. Maar 
kun je een of meerdere keren per 

jaar mee met een uitje? Meld je dan bij 
ons aan. Een uitje kost je geen hele dag. 

Wil je bezoekvrijwilliger worden? Dan vragen 
wij of je eens in de veertien dagen tijd kunt vrijmaken. 
Kijk eens of je die tijd kunt combineren met een andere 
activiteit. Heb je een uurtje over na het doen van de 
weekboodschappen of tijdens de zwemles van de 
kinderen? Denk er dan eens over na of je die tijd kunt 
besteden aan een bezoek. Het samen uitlaten van een 
hond of een rondje maken met een kinderwagen is voor 
jou dagelijkse routine, voor onze mensen is het een uitje. 
Alle onkosten voor de vrijwilligers worden trouwens 
vergoed.” 

Op zoek naar auto’s
Tot slot doet Joke een oproep aan alle (taxi)bedrijven 
en mensen met een ruime (gezins)auto. “We zijn hard 
op zoek naar meer vervoersmogelijkheden. Ben je 
beschikbaar om een of meerdere keren per jaar iemand in 
de auto mee te nemen voor een uitje? Neem dan contact 
met ons op.”
De Zonnebloem is een onafhankelijke vereniging. 
Mireille: “Wij zijn afhankelijk van giften, kleine subsidies, 
sponsoring, donaties en de inkomsten uit onze jaarlijkse 
loterij. Zoekt u een goed doel voor uw activiteit? Denk 
dan eens aan ons. 

Joke van den Berg 

Met de Zonnebloem uit 
de eenzaamheid
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Molenaar Ben Hoogduin is er de man niet naar om met een kruiswoord- 
puzzel op de bank te zitten. Alle dagen is hij aan het werk bij en rondom  

de Broekdijkmolen. Doordeweeks onderhoudt hij de naastgelegen golfbaan en 
in het weekend draait hij ‘zijn’ molen.

O pgegroeid in de Broek- en Simontjespolder 
is Ben een ware kenner van het gebied. 
Vanaf begin jaren zeventig hielp hij zijn 
vader bij het werk op de molen, in 1980 

is hij zijn vader opgevolgd en woont hij in het huis 
naast de molen. Sinds een paar jaar is er een tweede 
molenaar bijgekomen, Klaas Wassens. De molen is 
een rijksmonument en sinds 1986 eigendom van de 
Rijnlandse Molenstichting. De molen en het ambacht 
molenaar zijn van zo grote historische waarde dat zij 
een plaats hebben verdiend op de Werelderfgoedlijst 
van Unesco. 

Doet de molen nog dienst als poldermolen?
“Het echte werk is overgenomen door een groot 
poldergemaal. Voorheen waren er drie kleinere 
poldergemalen en deze heb ik tot zeven jaar 
geleden onderhouden, in opdracht van het 
Hoogheemraadschap Rijnland. Dit werk is nu door 
het Hoogheemraadschap overgenomen. Toch draait 
de Broekdijkmolen zeker nog mee; zo hebben we een 
keer na ernstige regenval in één dag dertigduizend 
kuub water weggedraaid. Dat is, om je even een beeld 
te geven, ongeveer vijfhonderd liter water per seconde. 
Dus mocht de elektriciteit in de polder uitvallen, dan 
kan de molen gewoon gaan draaien. Maar dan moet er 
wel wind staan natuurlijk.
Tegenwoordig doet de molen vooral dienst als 
historisch monument. In het weekend en tijdens 
de Open Molendagen is de molen opengesteld 
voor publiek. We krijgen dan bezoek van de echte 

molenliefhebbers, maar er komen ook veel gezinnen 
met jonge kinderen langs. Omdat ik die dagen boven in 
de molen zit, vangt mijn vrouw Mireille de kinderen op 
totdat we ze veilig naar boven kunnen begeleiden.”

Waar moet een goede molenaar aan voldoen?
“Je moet het weer en de wind kennen: een goede 
molenaar voelt weersveranderingen aankomen. Daarbij 
moet je weten wat de verschillende molenstanden bij 
een molen in rust betekenen. Bijvoorbeeld tijdens de 
rouw staat de molen zes weken lang ‘op half 5’. Er zijn 
verschillende standen, zoals de geboorte-, huwelijks- 
en vreugdestand. De molenstanden zijn zelfs tijdens 
de oorlog door de molenaars gebruikt om geheime 
boodschappen door te geven.
Het is heel belangrijk dat je als molenaar nooit van 
je post gaat als de molen draait. De wind kan ieder 
moment van richting veranderen en daar moet je dan 
onmiddellijk de stand van je wieken naar zetten. Om 
dat goed te leren, heeft mijn vader me eens 48 uur lang 
op de wind laten letten! 
Ik ben net een kat met negen levens, maar ik ben bang 
dat die nu ongeveer wel op zijn. Ik heb ooit geholpen 
met het uitbaggeren van de Haarlemmertrekvaart en 
daar kwamen we een paar honderd granaten van een 
halve meter tegen! Tijdens het lossen van de bagger 
kwamen ze voor de dag. We hadden geen idee. Als die 
granaten waren afgegaan tijdens het baggeren, had ik 
dus zo maar in de lucht kunnen gaan.
En een paar jaar geleden ben ik tussen de schoepen 
(de bladen van het waterrad onder in de molen waar- Te

ks
t S

A
S

K
IA

 K
L

A
A

S
S

E
N

 /
 F

ot
og

ra
fie

 S
T

E
FA

N
IE

 U
IT

 D
E

N
 B

O
O

G
A

A
R

D

‘Het liefst ben ik buiten, 
daar is altijd genoeg te doen’
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www.wv-merenwijk.nl
info@wv-merenwijk.nl

@WijkV_Merenwijk

De wijkvereniging;

voor een wijk
waar het

toverwoord
Samenwerking is.

Onderwerpen
in de Merenwijk
die u raken...

Groen en Duurzaam
Duurzaamheid

Energie
Milieu 
- groen
- water

Leefbaarheid
Zwerfvuilacties

Hart in De wijk
Herkenbare plek

Knooppunt 
   - informatie

- winkelen
- participatie

- spinoff
Motor

- economisch
- creatief
- cultureel

zelfreGie
Zelf doen

Gezamenlijk oppakken
- met coöperaties

Actief betrokken
Initiatief nemen

Communicatie netwerk

levensloopbestenDiG
Wonen
Zorg

Welzijn
Ontmoeten
Veiligheid
Vervoer

mee het water vanuit de polder naar 
het boezemwater wordt geschept) van 
de molen bekneld geraakt. Ik heb me 
er – met een boel gebroken ribben – 
gelukkig tussenuit weten te redden. 
Ook ben ik een keer van zes meter 
hoog uit een boom gevallen tijdens 
het onderhoud aan de bomen op de 
golfbaan. Toen was zo ongeveer alles 
wel gebroken. Ik heb weken moeten 
revalideren, maar ik ben gelukkig 
liefdevol verzorgd door Mireille.”

Je hebt de Merenwijk in de jaren 
zeventig letterlijk naar je toe zien 
komen. Kun je je de bouw van de 
wijk nog goed herinneren? 
“Ja, het zand waarop de wijk is 
gebouwd komt uit de Klinken-
bergerplas. Eerst zijn de dijken gelegd 
en vervolgens hebben ze het zand er 
via een grote pijpleiding ingespoten. 
Daarop zijn ze begin jaren zeventig 
begonnen met het bouwen van de 
Horsten. En zo is de wijk stukje bij 
beetje bijgebouwd.

Mettertijd bleek de wijk al snel te 
verzakken door de druk van al dat 
zand op de oorspronkelijke veenlaag 
in de grond. De huizen zelf staan 
op palen in de vaste grond, maar de 
grond eromheen is in de loop van de 
tijd zeker een halve meter ingezakt, 
dus heel veel tuintjes en straatwerk 
zijn de afgelopen jaren opgehoogd.  
Als dat niet was gedaan, zou je zo 
onder de fundering van de huizen 
kunnen doorkijken.”

Wat is er in de afgelopen jaren 
veranderd?
“Mijn vader werkte ook voor de boeren 
uit de polder en hij nam me vaak mee 
de polder in. Waar je ook keek, overal 
was polderlandschap. Als ik hier op 
de dijk stond, kon ik wel zesentwintig 
molens in de omgeving zien. Ook 
wemelde het hier van de hazen en 
heel veel verschillende insecten- en 
vogelsoorten. De huiskatten uit de 
wijk pakken nu alle jonge hazen dus 

‘De mens heeft het voor  
elkaar gekregen om in de laatste 
vijftig jaar de flora en fauna in de 

polder ernstig te verklooien’

Ben

die hazen gaan eraan. De honden 
die niet goed onder appel staan doen 
nog een duit in het zakje: sommige 
honden rennen hier zo het weiland 
in. Ze vangen die hazen misschien 
niet, maar zo worden ze wel continu 
opgejaagd en dat is niet goed voor die 
beesten. Waar hier vroeger ongeveer 
zo’n tachtig hazen zaten, kan ik ze nu 
op twee handen tellen. Ik ben blij dat 
er nog een paar zitten.
Ook het bodemleven in de polder 
is ernstig veranderd, door de 
bio-industrie, door het uitrijden 
van drijfmest en de veranderde 
maaimethode. En als het bodemleven 
zo drastisch verandert, zie je dat terug 
in het verminderde aantal vogel- en 
insectensoorten. Alles haakt in elkaar 
en de mens heeft het voor elkaar 
gekregen om in de laatste vijftig jaar 
de flora en fauna in de polder ernstig 
te verklooien! En wat eenmaal uit de 
natuur verdwenen is, krijg je niet meer 
zo gemakkelijk terug.” 
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Binnen in de molen lijkt de tijd te hebben stilgestaan.



Fleur van den Berg ontwikkelde in 2014 de Wanderen-app. Met deze app op je 
telefoon kun je urenlang heerlijk door de Merenwijk en haar directe omgeving 
dwalen en zie je de wijk met een andere blik. Fleur is kunstenaar en woont zelf 

ook in de Merenwijk.

Andere belangrijke onderdelen van de app zijn 
de bewoners en de verborgen geschiedenis 
van de Merenwijk. Tijdens het wandelen wijst 
de app de wandelaar op bijzonderheden in 
de wijk die normaal niet zo opvallen en wordt 
de verborgen geschiedenis van de Merenwijk 
verteld. “Een geschiedenis waar wij vaak niks 
van weten en waar je meestal ook helemaal 
niets meer van ziet”, zegt Fleur. “Ook worden er 
bijzondere verhalen over bewoners van de wijk 
verteld, bijvoorbeeld over bewoners die in een 
ander land, of in een ander deel van Nederland 
zijn geboren en getogen, maar nu hun plek in 
de Merenwijk hebben gevonden.”

HARTSL AG
De Broekweg en de rondweg verbinden alle 
delen van de wijk. “De Broekweg zie ik als de 

aorta van de wijk, dus als je daar wandelt laat de 
app een soundscape horen, geïnspireerd op een 
hartslag. Bij de rondweg denk ik altijd aan een 
platenspeler, dus daar klinkt een soundscape 
met een rijke verzameling van wijkgeluiden.”
Bij alle onderdelen zijn theatrale verhalen 
geschreven door Pepijn Smit van PS|theater. 
Deze verhalen worden verteld door Tijs 
Huys van het PS|theater. “De verhalen gaan 
bijvoorbeeld over de diepte van ‘t Joppe, 
maar ook alle buurtnamen hebben een 
eigen fantasieverhaaltje gekregen. Alle 
muurgedichten uit de wijk zijn op muziek gezet 
en worden prachtig gezongen door Rian Evers, 
ook van het PS|theater”, zegt Fleur. “Het maken 
van deze app was een heel intensief proces, 
maar gelukkig heb ik samen kunnen werken 
met een geweldig team. We hebben elkaar echt 
versterkt en dat werkte heel inspirerend!”

Wanderen
met een app

Verrassend dwalen
door de wijk

‘Wanderen betekent wandelen,  
dwalen, dolen, je bevinden op een  

bepaalde plek, in een bepaalde toestand 
of in een bepaald gezelschap’

Fleur
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 H et idee voor de app komt 
voort uit een onderzoek dat 
Fleur in 2012 heeft gedaan 
in opdracht van Wijken voor 

Kunst, een Visie op Kunst en Cultuur in de 
Slaaghwijk/ Merenwijk. “De Merenwijk is 
verdeeld in verschillende subwijken en het 
belangrijkste doel van het onderzoek was te 
ontdekken wat de verbinding is tussen de 
verschillende delen van de wijk. Om deze 
verbinding te laten zien ontwikkelde ik 
een app. Deze kun je aanzetten tijdens het 
wandelen door de wijk. Het mooie is dat je 
nergens op hoeft te klikken; de app wordt 
vanzelf actief als je in de buurt komt bij een 
van de duizend onderwerpen die de app rijk 
is. Hiermee is iedere wandeling door de wijk 
weer een verrassing.”

Wanderen is een oud Nederlands woord 
en het betekent wandelen, dwalen, dolen, 
je bevinden op een bepaalde plek, in 
een bepaalde toestand of in een bepaald 
gezelschap. “Het leuke aan de Merenwijk 
is dat je er heel goed kunt dwalen of 
verdwalen. Dat vind ik zelf fijn om te doen, 
zomaar gaan lopen en dan maar kijken 
waar je uitkomt. De vorm van de wijk lijkt 
wat op een bloemkool, maar ook op de 
vorm van onze hersenen. Door deze vorm 
is voor mij het wandelen en dwalen niet 
alleen letterlijk, maar ook figuurlijk het 

onzichtbare zichtbaar maken: kijken met 
een andere blik, dwalen in ruimte en geest”, 
vertelt Fleur.

VOGELS
Een belangrijk onderdeel in de app is de 
natuur. “De Merenwijk is een prachtige 
groene wijk en deze natuur heeft een 
grote verbindende rol. Er zijn twee 
natuurthema’s: het ene deel gaat over de 
vele vogelsoorten die onze wijk rijk is. Je 
gaat dan bijvoorbeeld met een enthousiaste 
vogelaar op pad of de app laat foto’s en 
namen zien van vogels die in de buurt 
zouden kunnen zijn. Het tweede deel gaat 
over natuurbeleving, de eetbare natuur 
en wat je allemaal in de natuur kunt zien. 
De app gaat met de jaargetijden mee, dat 
betekent dat het verhaal of de informatie 
die in de winter wordt verteld, kan 
verschillen met de informatie die je krijgt in 
de zomer.”
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  Nieuwsgierig?

WANDEREN-APP 
Het wanderengebied bevindt zich in de Merenwijk  
en Kagerzoom, Tengnagel, de Strengen en de  
Zwanburgerpolder van Warmond.  
 
De Wanderen-app kan gratis gedownload worden in 
de App Store of Google Play. Het gebruik van de app 
kost wel wat stroom, dus zorg dat je telefoon  
goed opgeladen is, of neem een powerbank mee.



Al bijna vijftig jaar woont het echtpaar 
Paula en Sjaak van der Kwartel in 
de Dalen. Grasduinend in een oud 
fotoalbum komen alle herinneringen 
aan die begintijd weer terug. Sjaak 
begint te zingen – net als Rob de Nijs in 
1980 al zong – ‘Hier heb ik nog een foto 
van heel lang geleden...’

 W e lazen in de krant dat er een project 
ging starten in de Merenwijk. Er was 
een informatieavond in De Mors, dus 
daar gingen we naartoe. Het was er 

hartstikke druk, er waren veel te veel mensen die een 
woning wilden. We hebben ons ingeschreven voor een 
hoekwoning met een tuin. Na de inschrijving kregen 
we een brief waarin stond dat teveel mensen zich 
ingeschreven hadden voor de hoekwoningen. De vraag 
was of we de inschrijving wilden heroverwegen. We 
hebben sterk getwijfeld maar zijn toch bij ons besluit 
gebleven. Een paar weken later kregen we bericht dat 
deze woning voor ons was. Blijkbaar hebben heel wat 
mensen een andere keuze gemaakt na het ontvangen van 
die brief.

De bouw van de Dalen startte op 1 oktober 1973. We 
waren aanwezig bij het slaan van de eerste paal. Geregeld 
gingen we even kijken hoe de bouw vorderde. De bad-
kamer en de gevel werden kant-en-klaar aangeleverd, 
dat was uniek in die tijd. In de wijk in aanbouw stonden 
drie bouwketen: een voor de bouwvakkers, een voor de 
directie van de Stichting Eigen Huis en eentje voor de 
secretaresse. 
Op een dag ben ik die directiekeet binnengelopen en heb 
een melding gedaan: ‘Weten jullie dat de schuren scheef 
staan?’ zei ik. ‘Geen probleem meneer, dat lossen we op’. 
Maar het gebeurde niet. Enkele schuren in de wijk staan 
nog steeds scheef. Die van ons ook. 

NIEMAND SL AND
Het is 24 februari 1974 als we met ons gezin de 
gloednieuwe woning betrekken. Tussen de Horsten en 
de Dalen is het op dat moment nog een niemandsland. 
Er ligt noodbestrating voor het bouwverkeer. Verder is 
er niets dan modder. We doen onze boodschappen in De 
Kooi. We moeten dwars over het bouwterrein om daar te 
komen. Thuis doen we onze laarzen aan en fietsen naar 
de Willem de Zwijgerlaan. Daar doen we onze laarzen uit Te
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en stoppen deze in een plastic zak. We 
doen nette schoenen aan. We moeten 
namelijk naar de bank om geld te 
halen – pinautomaten zijn er nog 
niet – en dat doe je natuurlijk niet met 
vieze laarzen. We doen boodschappen 
en fietsen een klein stukje terug. Op 
de hoek van de straat gaan onze nette 
schoenen uit en doen we de vuile 
laarzen weer aan. Zo fietsen we naar 
huis. Dit doen we maandenlang tot er 
bestrating komt.
In het plantsoen voor ons huis staat 
de schaftkeet van de bouwvakkers. 
Onze zoon Eugène, hij is dan zes, 
sluit vriendschap met hen als hij 
een keer kroketten mag mee-eten. 
‘Kijk, daar wonen mijn ouders. Als 
jullie mijn vrienden worden mogen 
jullie koffiedrinken bij mijn moeder’ 
zegt hij tegen hen. De bouwvakkers 
sluiten een weddenschap af: ‘Wie zal 
er worden binnengelaten?’ Een van 

hen trekt de stoute schoenen aan en 
belt aan: ‘Ik ben een vriend van uw 
zoon. Als vriend mag ik koffie bij u 
komen drinken hoor ik?’ Ik zie de 
gordijntjes in de keet bewegen en 
besluit om het spelletje mee te spelen: 
‘Maar natuurlijk! Komt u binnen.’ De 
man drinkt grinnikend zijn koffie op. 
Eugène doopt de meneer om tot Ome 
Koos en zwaait in de maanden die 
volgen uitbundig naar hem, telkens 
als hij langsrijdt met zijn shovel.

COMBINATIEKL ASSEN
De kinderen hebben hier sowieso 
een geweldige tijd. Ze spelen in de 
zandhopen op het bouwterrein en 
bouwen hutten van het bouwafval. Ze 
gaan naar een schooltje waar nu het 
Valkenpad ligt. Het is een school met 
combinatieklassen. Onze zoon vindt 
het alleen maar gezellig, van leren 
komt niet veel. Als de juf hem met een 
boodschap naar de Cortimarkt stuurt 
koopt hij van het wisselgeld een reep 
chocolade en zegt ‘alstublieft juf, u 
vindt chocolade toch zo lekker?’ De 
juf smelt maar van ons krijgt hij op 
zijn duvel. Het komt uiteindelijk goed 
hoor met hem. Hij woont in Australië. 
Onze dochter blijft dichter in de 
buurt. Zij woont ook in de wijk.
We vinden het nog steeds heel erg fijn 
om hier te wonen. Er zijn bewoners 
van het eerste uur maar ook jonge 
gezinnen. Men zegt dat kinderen 
niet meer buiten spelen, maar daar 
merken wij niets van. Je moet ze eens 
zien racen met hun fietsjes. Weet je 
wat het fijne is? Je hebt in deze wijk 
ruimte, er is weinig autoverkeer. Er 
wonen hier alleen maar aardige en 
leuke mensen, echt waar.
De kozijnen en gevels zijn van 
hardhout. Die moet je bijhouden. De 
eerste jaren zie je elk weekend wel 
iemand op de ladder staan. Schuren, 
verven, aflakken. Een van de mannen 
hier in de buurt heeft hoogtevrees. 
Het duurt wel even voordat hij 
bovenaan de ladder staat! Oh daar 
hebben we dikwijls om gelachen. Nu 
zijn het vaker vakmensen die je ziet. 
De mensen houden hun woning bij. 
Het verpaupert hier niet.” 

 
Alleen 
maar 
 
mensen

‘Enkele schuren in de wijk staan nog 
steeds scheef. Die van ons ook’

Paula en Sjaak

leuke
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Een jubileummagazine is natuurlijk niet compleet 
zonder een uitgebreide terugblik op de afgelopen 
jaren. Inwoners van de wijk werden uitgenodigd in 
hun fotoalbums te duiken en foto’s van vroeger te 
delen. Dat leverde vier gezellige pagina’s op met 
oude kiekjes. Weet u nog?

Het koperen huwelijk van Anneke 
en Ed van der Hart in 1979.  

Foto’s: familie van der Kwartel

Anneliese en Dick Uit den Boogaard 
zijn twintig jaar getrouwd, 1977.   

Foto’s: familie Uit den Boogaard

Kerstmis Hortensiadal. 
Foto’s: familie Uit den Boogaard

Eugène en Ilonka  
van der Kwartel  

komen kijken  
op de bouwplaats.

Foto: familie van  
der Kwartel 

Verjaardagfeestje  
in de tuin van het  

nieuwe huis in 1972.

Een typisch  
jaren zeventig  

interieur. 

Foto’s: familie van  
der Kwartel 

Winterpret in de jaren  
zeventig, op de achtergrond  
de Broekdijkmolen.  
Foto: Joop Kroesbergen

 Uit de       
oude doos
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Aanleg van de rondweg  
eind jaren zeventig.  
Foto: Peter Schipper

Een wedstrijdje touwtrekken in  
de Gamandersloot, 1980.  
Foto: Rina Noordegraaf-Niemeijer 

IJspret te midden van de bouw, eind 
jaren zeventig. 
Foto: Rina Noordegraaf-Niemeijer 

De eerste winkeliers in de wijk: (vlnr) 
Christiaan de Witt, Wim Schröder, 
Koos van der Born,  
Jan van Zijp en Co van Wetten. 
Foto: Van der Born

Van der Born is de eerste lampen-
winkel in de Kopermolen, 1975.
Foto: Van der Born

Aankomst Sinterklaas 
bij de Zijlwijkschool  
in 2001.  
Foto’s: Stefanie  
Uit den Boogaard

IJspret in de wijk eind jaren tachtig.  
Foto: Rina Noordegraaf-Niemeijer 

De bouw van de Dalen en Duinen 
start in 1974.  
Foto’s: Thijs de Laaf

Wielerronde in de wijk. Op de  
fiets Joop Zoetemelk, links 
oud-burgemeester Cees Goekoop. 
Foto: Peter Schipper

Mobiel zwembad, als blauwalg 
zwemmen in buitenwater  
onmogelijk maakt, 2013.  

Foto: Hielco Kuipers
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Al ruim vijfendertig jaar doktert poppendokter Liesbeth van Marion vanuit haar 
praktijk Vlijtig Liesje in de Karpers aan zieke beren en poppen, zodat deze weer in 
goede gezondheid naar huis terug kunnen keren. Eenmaal binnen in de tot winkel 

verbouwde garage kom je ogen tekort: in alle hoeken en gaten staan en zitten 
allerlei poppen en beren.

V an groot tot klein, van oud tot nieuw, de 
poppen en beren hebben allemaal een 
heerlijke plek in de winkel van dokter 
Liesbeth. Op meerdere kledingrekjes 

hangen prachtige bonte poppenkleertjes, allemaal door 
Liesbeth zelf genaaid, gebreid of gehaakt. En het staat 
er vol met doosjes die zijn gevuld met vrolijk gekleurde 
poppenschoentjes of met piepkleine paarlemoeren 
knoopjes. “Wist je dat mensen uit de wijk hier ook 
nog terechtkunnen voor een klosje garen of andere 
kleine fournituren? Want die zijn bijna nergens meer te 
krijgen”, zegt Liesbeth. 

Het eerste wat opvalt bij de praktijk van poppendokter 
Liesbeth, is het grote bord naast de voordeur: te koop 
druivenjam met steranijs en kaneel. Naast de oprit 
staat een kastje met daarin diverse potjes jam. “De 
vruchten in de jam komen uit eigen tuin, allemaal 
biologisch en met een twist in de smaak. Wat ik over 
heb vries ik in, dan kan ik daar later in het jaar nog 
eens jam van maken. Afgelopen kerst heb ik een 
heerlijke kerstjam gemaakt.”

BEHANDELKAMER
Boven de winkel is de behandelkamer van de 
poppendokter: er staan grote tafels die vol liggen 
met poppenarmpjes en poppenbeentjes en de nodige 
reparatiemiddelen. Aan de muren hangen planken vol 
mallen om poppen te maken. Liesbeth: “Naast mijn 
werk als poppendokter maak ik replica’s van oude 
poppen, allemaal van porselein, die ik in mijn winkel 
verkoop.”
Vlijtig Liesje heeft naast het werk in haar praktijk 
twintig jaar lesgegeven in het maken van poppen, 
ontstaan vanuit de poppenhype in de jaren zeventig en 
tachtig. “Ik heb veel vrouwen hier uit de wijk met veel 
plezier lesgegeven. Die vrouwen waren uit de kleine 
kinderen en hadden graag weer wat omhanden. Met 
lesgeven ben ik inmiddels gestopt, maar het dokteren 
gaat door. Er worden gemiddeld vijf tot zes poppen per 
week gebracht of opgestuurd, waarbij reparaties aan 
poppen of beren van kinderen altijd voorgaan.” Te
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‘Ik heb  
veel vrouwen  

uit de wijk  
met plezier  
lesgegeven’

LiesbethMUSEUM
Vier keer per jaar doktert Liesbeth in het 
Oude Ambachten & Speelgoed Museum 
in Terschuur. Liesbeth: “Dat is vooral 
handig voor mensen uit het oosten van 
het land. Ik verricht ter plekke kleine 
reparaties terwijl bezoekers kunnen 
genieten van een prachtig museum. 
Soms moeten poppen of beren mee naar 
de praktijk in de Merenwijk en die stuur 
ik, als ze weer beter zijn, dan per post 
terug naar huis.”

Hoewel Liesbeth het tegenwoordig iets 

rustiger aan doet, heeft ze altijd nog 
genoeg omhanden. “Laatst had ik opeens 
weer een breiprojectje tussendoor, dan 
brei ik handschoenen voor de groep 
vrouwen die iedere ochtend met hun 
honden bij ‘t Joppe wandelt. Vinden ze 
handig bij het uitlaten van de hond,  
van die handschoenen zonder vingers. 
En zodra het weer het toelaat ga ik 
heerlijk fietsen, want dat is ook zo 
mooi aan de Merenwijk, je fietst overal 
zo naartoe: naar het strand of naar 
de bollenvelden, naar de stad of die 
prachtige polder in.” 

‘Reparaties aan  
poppen of beren van kinderen  

gaan altijd voor’

EDUCATIE
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Elisabeth Bosch is 87 jaar en musiceert, schildert en schrijft nog altijd 
gedichten. “Ik ben hier in de wijk komen wonen nadat ik, meer dan 

vijftig jaar geleden, een aanstelling had aanvaard als docent Franse 
taal- en letterkunde en wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden.”
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 Ik woonde in Boskoop en wilde 
graag dichter bij mijn werk wonen, 
dus ben ik indertijd maar eens 
gaan rondfietsen in de Merenwijk. 

Tijdens mijn fietstocht zag ik een 
mooi huis in de Rozen te koop staan: 
ruim genoeg voor ons gezin, met een 
schitterend uitzicht over de Zijl. Bij 
thuiskomst vertelde ik dit direct aan 
mijn man, maar toen hij hoorde wat 
dat zou gaan kosten zei hij: maar dan 
kunnen we nooit meer op vakantie. 
Mijn antwoord was: dat geeft 
helemaal niet, want in de Merenwijk 
ben je altijd op vakantie!”

Naast haar werk als docent is 
Elisabeth ook op andere terreinen 
altijd heel actief geweest. “Ik heb heel 
veel geschilderd, beeldhouwwerken 
gemaakt en ik heb altijd gemusiceerd. 
Met het schilderwerk heb ik in het 
verleden ook veel geëxposeerd, onder 
meer in de Keukenhof, de Pieterskerk 
en de Groenoordhallen.

Ik heb veel werk verkocht, maar 
mijn allereerste aquarel gaat nooit 
de deur uit, daar ben ik gewoon 
te veel aan gehecht. Ik ben ook lid 
geweest van het Leidse Dichtersgilde 
en ik heb twee gedichtenbundeltjes 
gepubliceerd, waarvan er één in 
Frankrijk is uitgegeven. Musiceren 
doe ik nog steeds en ik schilder 
ook nog steeds; al schilder ik 
tegenwoordig, heel modern, digitaal 
op een tablet. Met deze digitale 
schilderijen exposeer ik op Instagram 
en daar zijn mijn kleinkinderen erg 
trots op, want oma heeft meer dan 
duizend volgers!”

Perentaart
Elisabeth vindt het heel prettig 
om in de Merenwijk te wonen. 

“De omgeving heeft me altijd zeer 
geïnspireerd. Ik heb veel bij ‘t Joppe 
en bij de Zijl geschilderd. Het is ook 
heerlijk fietsen in en buiten de wijk, 
tegenwoordig doe ik dit op de duofiets 
samen met mijn fietsmaatjes Joke 
en Oscar. Oscar heb ik in maart 2020 
leren kennen tijdens de College Tour 
die in de wijk wordt georganiseerd. 
Ik heb toen een lezing gegeven 
over de vijftienduizend jaar oude 
grottekeningen van Lascaux en ik 
kom nog steeds mensen tegen die 
me vragen of ik nog eens een lezing 
wil geven. Samen met Oscar of Joke 
fiets ik rondjes in de buurt, of we 

gaan naar Katwijk of Hoogmade. In 
Hoogmade heb je een prachtige tuin 
waar je koffie kunt drinken en waar ze 
heerlijke perentaart verkopen.”
Elisabeth woont met heel veel 
plezier in de Rozen. “Het pleintje 
waaraan ik woon geeft samenhang, 
we houden elkaar in de gaten en 
helpen elkaar waar nodig. En ik word 
ook heel goed geholpen door andere 
bewoners van de wijk, bijvoorbeeld 
door Peter en Chantal Bakx, zij 
runnen bloemenwinkel Corazon in 
de Kopermolen. Dat is echt zo aardig, 
Peter heeft daarnet nog een grote tas 
boodschappen langsgebracht.” 

‘Mijn kleinkinderen zijn erg trots,  
want oma heeft meer dan duizend  

volgers op Instagram’

Elisabeth

‘In de Merenwijk ben 
 je altijd opvakantie
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  Nieuwsgierig?

INSTAGRAM 
Bekijk het werk  
van Elisabeth
op Instagram: 
@elisabethbosch
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Akke Timmermans-Kuiken is voorzitter van Wijkvereniging Merenwijk. Ze is in 
1976 met haar gezin in de Merenwijk komen wonen. De wijk bleek een perfecte 

uitvalsbasis voor het jonge gezin waarvan beide ouders fulltime werkten.
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‘Misschien dat er in de toekomst 
een Merenwijk-buurtgesprek kan 

worden georganiseerd  
met verschillende buurtgroepen’

Akke

 W e wilden graag in een 
rustige groene wijk 
wonen, met scholen 
dichtbij, zodat de 

kinderen zelfstandig naar school 
konden gaan. Mijn man Bert heeft het 
internationaal onderwijs geïnitieerd 
en later gecoördineerd op het 
Rijnlands Lyceum in Oegstgeest en ik 
gaf toentertijd les op de Hogeschool 
van Rotterdam. Via mijn werk voor 
de gemeente Delft belandde ik in 
1993 als deelgemeentesecretaris 
voor het stadsdeel Westerpark in de 
gemeente Amsterdam. Ik heb daar 
een prachtige tijd gehad, ik heb me 
ingezet voor de revitalisering van 
dit gebied met als kers op de taart de 
herontwikkeling en profilering van 
het Westergasfabriekterrein”, vertelt 
Akke.
“Ons huis in de Merenwijk was dus 
een perfecte uitvalsbasis, met als 
bijkomend voordeel dat ik een moes-
tuin kon aanleggen. Het was heerlijk 
om na een lange werkdag even met 
je voeten in de aarde te staan, je kop 
te buigen en te kijken wat er was 
opgekomen, of wat door slakken was 
opgegeten. Daar leer je van, want zo is 
het in het leven toch ook, dat niet alles 
je voor de wind gaat.”

het versnipperde veld van zorg en 
welzijn in de wijk had aandacht 
nodig. De Merenwijk bleek geen 
levensloopbestendige wijk te 
zijn en er was te weinig ruimte 
voor buurtbewoners om elkaar te 
ontmoeten. De informatie over de 
wijk was gebrekkig, het was helemaal 
niet duidelijk wat er allemaal speelde.
Dit motiveerde ons om begin 2017 de 
wijkvereniging officieel op te richten 
en ik heb de rol van voorzitter op 
me genomen. Vervolgens hebben 
we in mei 2017 het Leidse college 
van burgemeester en wethouders 
uitgenodigd voor een rondje door 
de wijk. Daarna was er een receptie 
in het Wijkpark waar bewoners in 
gesprek konden met de burgemeester 
en de wethouders, over onderwerpen 
van aandacht. Daar zijn heel veel 
bewoners op afgekomen en er is veel 
duidelijk geworden over alle wensen 
en behoeften in de verschillende  
delen van de wijk. We hebben als 
wijkvereniging aansluitend een 
samenvatting geschreven in de vorm 
van een visiedocument om richting 
te kunnen geven aan de ontwikkeling 
naar de toekomst.”

de bewoners en zo de politiek 
geconfronteerd met wat er leefde in 
de wijk. Met natuurlijk als prachtige 
uitkomst dat de torens er niet 
gekomen zijn.
De wijkvereniging kan een spil 
zijn bij diverse bewoner- of 
buurtinitiatieven en kan tevens 
inventariseren waar behoefte aan 
is. De thema’s vereenzaming en 
levensloopbestendigheid, groen en 
duurzaamheid zijn hier belangrijke 
voorbeelden van, maar ook de jonge 
gezinnen zijn belangrijk. Zij zijn 
eigenlijk de pioniers en ‘dragers’ van 
nu in de wijk.”

Zijn er naast de wijkvereniging 
inmiddels ook andere 
buurtinitiatieven in de wijk?
“Er zijn buurten die op zichzelf 
activiteiten ontwikkelen voor de 
buurt, bij de Zegges gebeurt dit 
al en zij krijgen via ons een klein 
budget voor eigen activiteiten. De 
Forellen hebben een nieuwsbrief en 
een gezamenlijke buurtapp. Het zou 
mooi zijn als dit breder gedragen 
wordt, desnoods per straat of per 
stukje van de wijk. Het is de kunst 
om in de verschillende delen van de 
wijk het gevoel te bevorderen dat je 
actief kunt meedoen en zo bij kunt 
dragen aan een mooiere samenleving. 
Misschien dat er in de toekomst een 
Merenwijk-buurtgesprek kan worden 
georganiseerd met verschillende 
buurtgroepen, dat zou natuurlijk 
hartstikke leuk zijn. Verrijk jezelf, de 
wereld zit om de hoek. We leven met 
elkaar in een diverse en interculturele 
leefgemeenschap, jong en ouder, 
rijk of wat armer, en het is belangrijk 
om je af te vragen wat je minimaal 
nodig hebt om gelukkig te zijn. Het 
voornaamste hierbij zijn de relaties, 
het omgaan met elkaar, het omzien 
naar elkaar. Juist deze verbinding is 
heel belangrijk.” 

In 2016 was je betrokken bij het 
oprichten van Wijkvereniging 
Merenwijk. Was er een specifieke 
aanleiding?
“De indirecte aanleiding was een 
enquête van de gemeente Leiden 
over het plaatsen van de rotondes in 
de Merenwijk. Bij de enquête zat een 
formulier met vragen over wie wat 
voor de wijk kon betekenen, en op 
welk gebied je ervaring had.
Tot mijn pensioen was ik nog 
niet zo specifiek betrokken bij de 
wijk, ik was druk met mijn werk, 
de Soroptimistenclub en met de 
opvoeding van de kinderen. Maar na 
mijn vijfenzestigste had ik meer tijd 
en wilde ik best wat meer voor de wijk 
betekenen. Ik heb toen aangegeven 
dat ik bestuurlijke ervaring had. De 
gemeente heeft een bijeenkomst 
belegd met alle mensen die zich 
wilden inzetten voor de Merenwijk en 
tijdens deze bijeenkomst bleek al snel 
dat er genoeg speelde in de wijk.”

Wat waren belangrijke punten 
die tijdens deze bijeenkomst naar 
voren kwamen?
“Het achterstallige groenonderhoud, 
de Kopermolen en enkele scholen 
waren aan renovatie toe, maar ook 

Op de flyer van de wijkvereniging 
staat dat samenwerking het 
toverwoord is, wat houdt dat in?
“Betrokkenheid van de wijkbewoners 
is het uitgangspunt in het proces 
van onderzoek en ontwikkeling. 
De wensen van de bewoners staan 
voor ons centraal. We krijgen zicht 
op de meningen en prioriteiten van 
bewoners door wijkbijeenkomsten 
en aantrekkelijke laagdrempelige 
activiteiten te organiseren. Het is 
belangrijk dat men weet dat je als 
bewoner wel degelijk een stem hebt, 

dat je invloed hebt, je moet alleen wel 
de urgentie ervaren dat je het samen 
moet doen.
Enkele jaren geleden zijn er plannen 
geweest voor het bouwen van twee 
grote woontorens aan de achterzijde 
van de Kopermolen. De wijkbewoners 
hebben zich hier samen tegen 
verzet en hebben een krachtige 
actiegroep gevormd; er zijn toen meer 
dan zesduizend handtekeningen 
opgehaald. De wijkvereniging heeft 
aansluitend alle politieke partijen 
uitgenodigd voor een debat met 

‘Betrokkenheid  
is het uitgangspunt’

Wijkvereniging Merenw
ijk

bestaat vier jaar
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De familie Liesting maakt al sinds 
jaar en dag deel uit van de muziek-
scene van Leiden. Vader Theo speelt 
in de straatskaband De Kiloknallers, 
moeder Jantine zingt bij De Kurker-
vrouwen, zoon Jona is zanger en 
gitarist bij De Nachtelijke Escapades 
en jongste zoon Lode, oftewel Big L., 
werkt aan een carrière als dj. 

 Z e wonen heel gelukkig in de Merenwijk: “De 
Merenwijk is eigenlijk ideaal. Jona is ooit 
begonnen met blokfluitles bij BplusC in de 

Merenwijk. En hij heeft in de Regenboogkerk zijn 
eerste blokfluitconcert gegeven”, vertelt Theo. We 
zitten in hun zonovergoten tuin in de Forellen. 
“Daarna had Jona hier in de wijk bij Eric Coen 
Versteeg gitaarles en Lode leerde basgitaar spelen 
bij The Rockschool.” “Die gitaarlessen waren echt 
supergaaf”, vertelt Jona enthousiast. “Ik kon ook 
eindeloos met Eric over muziek ouwehoeren, ik heb 
echt veel van hem geleerd.”

ZOLDER
“Het mooie is”, vult Jantine aan, “Jona is op dezelfde 
manier ook les gaan geven aan kinderen uit de 
Merenwijk, gewoon op zolder.” “Dat is wel super aan 
ons huis”, zegt Jona, “de zolder waar je bijvoorbeeld 
een atelier van kan maken of muziekles kan geven.”

“Ik denk dat de mensen uit de wijk mij wel kennen 
als die hardloper met die gekke oordopjes”, zegt 
Theo. “Ik heb jarenlang hardgelopen bij ’t Joppe. 
Ik speel al vanaf mijn zestiende in bandjes, maar 
heb altijd moeite gehad met het onthouden van de 
teksten, dus oefende ik onder het lopen. Dat hielp 
geweldig. Ik droeg dan van die oordopjes met van 
die klemmetjes, die had toen nog niemand, dus dat 
zag er best raar uit”, grinnikt hij. 

“De Merenwijk is eigenlijk ideaal”, zegt Jona: “Je 
hebt de stad en de natuur heel dichtbij, je loopt 
naar buiten en na honderd meter sta je midden in 
de Nederlandse glorie! In de zomer kun je lekker 
zwemmen in ‘t Joppe en ’s avonds ben je zo in de 
stad om een biertje te drinken en jazzmuziek te 
luisteren.” 
“Het is geweldig om in deze wijk op te groeien”, vult 
Lode aan. “Het is hier rustig en heel groen. Ik heb Te
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als kind uren met mijn vriendjes bij ’t 
Joppe gespeeld, hutten gebouwd en 
door de wijk gedwaald. Ik ken echt alle 
paadjes en weggetjes.”

DE DUKDALF
Jona begon zijn huidige bandje met 
rapper Daniël Meppelink, alias Oddy 
Maple: “Daniël is een vriend van 
Lode en was te gast op een van onze 
legendarische huisfeestjes”, vertelt 
Jona. “Na een paar biertjes heb ik 
tegen hem gezegd, met jou wil ik wel 

een band beginnen! Daniël reageerde 
daar eerst een beetje verbaasd op, 
maar inmiddels maken we alweer 
jaren muziek met elkaar in een 
superswingende Nederlandstalige 
band.”

Jantine heeft jarenlang gezongen in 
de schoolband van basisschool De 
Dukdalf. “Beide jongens hebben op 
deze school gezeten en zo kwam ik in 
contact met een moeder die zangeres 
bij de schoolband Duck D. was. Ze 

vroeg of ik het leuk vond om mee te 
zingen en dat heb ik jaren met heel 
veel plezier gedaan. De band stond 
onder leiding van conciërge Marcel. 
Hij vertaalde allerlei bekende songs 
naar liedjes geschikt voor kinderen. 
Dat was fantastisch.” 

In het gezin is altijd heel veel muziek 
gemaakt. “De jongens zaten als peuters 
al achter de piano. En bij feestjes is 
het vaak een dolle boel. Veel van onze 
vrienden zijn ook muzikant, dus er is 
altijd volop muziek”, zegt Theo.
“Ik denk dat we soms wel voor overlast 
hebben gezorgd”, zegt Jantine 
ietwat bezorgd. “Maar tijdens de 
jaarwisseling bijvoorbeeld, doen de 
buren soms heerlijk met ons mee.”

FEESTJES
“En nu is Lode ook nog hard op weg 
om een geweldige dj te worden”, zegt 
Theo trots. “Dat bassen was het toch 
niet helemaal”, zegt Lode. “En het vak 
van dj vind ik gaaf. Vorig jaar heb ik 
een dj-set gekocht waar ik veel mee 
oefen. En omdat ik altijd veel muziek 
heb geluisterd, gaat het me redelijk 
makkelijk af. Mijn droom is om met 
een grotere, snoerloze dj-set op feestjes 
in de buitenlucht te gaan draaien.”
“Bij ’t Joppe dus”, voegt Jona er 
lachend aan toe: “Want daar worden 
echt geweldige feestjes gehouden!”

Muziek is voor het gezin heel 
belangrijk, maar vriendschap net 
zozeer: ”De vrouwen waarmee ik zing, 
en wij zijn met een groep van elf, zijn 
allemaal vriendinnen van me én van 
elkaar”, zegt Jantine. Theo is het hier 
mee eens: “Ik ben een mazzelaar, 
want al mijn beste vrienden wonen 
in de wijk. En dan heb ik ook nog 
dikke vriendschap met de mannen 
waar ik muziek mee maak, is het niet 
geweldig? We vormen echt de leukste 
band waarin ik ooit heb gespeeld!” 

 
Een 
 
familie

‘Ik denk dat we soms wel  
voor overlast hebben gezorgd.  

Maar tijdens de jaarwisseling doen  
de buren soms heerlijk met ons mee’

Jantine

muzikale
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EEeerrlliijjkk vvlleeeess
vvaann bbooeerr ttoott bboorrdd!! Kopermolen 36 

Leiden 
071 - 3031281
bartens-slagerijen.nl

Barten’s Slagerij 
is uniek in Nederland
• EIGEN BOERDERIJ • EIGEN SLACHTERIJ

• EIGEN WORSTMAKERIJ • EIGEN KEUKEN
• BELEGDE BROODJES  •  BBQ SPECIALIST

• Het Rivierenlander rundvlees komt  van onze eigen boerderij
• Al ons rund- en varkensvlees komt vers uit onze slachterij

• Worsten en vleeswaren komen uit onze ambachtelijke worstmakerij
• Gezonde maaltijden maken we dagelijks vers in onze keuken

• We hebben een broodjescorner en bezorgen belegde broodjes
• We zijn een echte barbecue specialist 

Leiden magazine halve pag.qxp_Opmaak 1  02-08-21  16:16  Pagina 1

Ontdek je groene vingers  
met de tentoonstelling  
Groen Vakmanschap  
te zien t/m 10 oktober

Volg onze groene vakmannen en bestel tickets via hortusleiden.nl

Winter

In alle seizoenen van het jaar 
heeft de Merenwijk veel moois 

te bieden. Hobby-fotograaf 
Ingrid Gussen legde de 

schoonheid van ieder seizoen 
vast voor Merenwijk Magazine.

Fo
to

gr
afi

e 
IN

G
R

ID
 G

U
S

S
E

N

SEIZOEN

JUBILEUM MAGAZINE

81



Ellen van Veelen heeft tientallen boekjes gemaakt over haar 
avonturen in de Merenwijk, waar ze woont vanaf 1996. 

 I k kan niet zeggen dat ik een 
saai leven heb gehad, ik heb een 
heleboel gedaan, heel erg genoten 
en veel dingen beleefd. Nu ik 

terugkijk zie ik duidelijker wat mijn 
doel was: dat was vooral met andere 
mensen in contact zijn, in elkaars 
ogen kijken, samen lachen en in 
vrede leven. Ik doe vaak allerlei gekke 
kunstjes als ik er zelf ook maar lol aan 
heb. Ik ben altijd verbaasd hoe mensen 
reageren op gekkigheid. Samen met 
mijn vriend Maarten heb ik daar veel 
schik om”, zegt Ellen lachend.

“Ik ben bezig met nu, met vandaag, 
en dat er zomaar dingen kunnen 
gebeuren. Ik loop iedere dag een uur 
in het Wijkpark en dan kom ik allerlei 
mensen tegen. Soms kletsen we wat en 
soms niet. Kinderen zeg ik altijd gedag. 
Sommige kinderen kennen me al en 
dan komt er zo’n klein handje uit de 
wandelwagen om me gedag te zeggen. 

Dat is gewoon schitterend, daar ben 
ik heel blij mee. Gewoon even contact 
hebben, even kijken in elkaars ogen.”

“Heb je de hut gezien in het Wijkpark?” 
vraagt Ellen. “Om het jaar knotten ze 
de wilgen aan de Broekweg en dan 
liggen die takken daar een tijdje en dat 
vraagt om iets. Van die takken heeft 
een moeder samen met haar kinderen 
een hut gebouwd. Dan heb je echt een 
schitterend bouwsel, met genoeg licht 
en gratis airconditioning. Dus ik stond 
daar bij die hut, staat daar ook een 
jongetje van een jaar of twee bij en die 
vraagt me of ik weet waar de bel zit. 
Ik zeg nee, ik heb nog geen bel gezien. 
Wijst hij mij een tak aan met een 
uitstulping eraan en dat was dan de 
bel. Dus ik druk op de bel en ik rinkel 
intussen met de bel van mijn rollator. 
Had je dat koppie van dat jochie 
moeten zien.

Te
ks

t S
A

S
K

IA
 K

L
A

A
S

S
E

N
 /

 F
ot

og
ra

fie
 S

T
E

FA
N

IE
 U

IT
 D

E
N

 B
O

O
G

A
A

R
D

In 1996 ben ik in de Merenwijk komen 
wonen en tijdens een wandeling 
met mijn hond kwam ik langs de 
kinderboerderij. Omdat ik een auto-
ongeluk heb gehad kon ik niet meer 
werken, maar ik wilde wel graag wat 
doen. Toen heb ik jaren als vrijwilliger 
op de kinderboerderij gewerkt. Ik 
leerde de kinderen van de scholen uit 
de wijk van alles over de dieren, maar 
ook over elkaar.”

KUIKENTJES
“Ik heb ook gewerkt als gestalt-
therapeut en dan leer je de ander 
vanuit de ervaring”, legt Ellen uit. 
“Dus als ik de kinderen leerde hoe 
kuikentjes geboren worden, liet ik 
ze eerst zelf een kuikentje worden. 
Helemaal in je ei, ga er maar in zitten, 
je bent nog niet wakker. En dan leerde 
ik ze dat ze een klein snaveltje hadden 
met een scherp puntje eraan, waarmee 
ze uit het ei konden komen. En dan 

werden ze allemaal kleine kuikentjes. 
Of ik legde de kinderen uit dat alle 
dieren net zoals alle mensen van 
elkaar verschillen. Een schaap heeft 
bijvoorbeeld een hele andere vacht 
dan een geit. En dan liet ik de kinderen 
aan elkaars haar voelen. En zo leerden 
ze over elkaar, wie ben je, wat doe je en 
hoe zit je in elkaar. En als je weet hoe 
een ander voelt, dan hoef je niet met 
elkaar te klieren. Ik heb de kinderen 
veel kunnen leren over de dieren en 
veel van die kinderen zeggen me nu 
nog gedag als ik ze tegenkom.

Samen met Maarten loop ik al jaren 
iedere dag door de wijk en daarover 

schrijf ik verhaaltjes en gedichtjes. 
Over de dingen die mooi zijn, maar 
ook over dingen die lelijk zijn. Het 
zijn geen gelikte verhalen, het zijn 
verhalen zoals het is. Maar altijd met 
de gedachte om het onmogelijke 
mogelijk te maken. Met mijn mobiel 
maak ik de foto’s en daar maak ik 
boekjes van die allemaal over de 
Merenwijk gaan.

Weet je wat ik leuk zou vinden als je 
dat zou opschrijven? Ik heb ervoor 
gezorgd dat er op de kinderboerderij 
een klein laag toilet is gekomen voor 
kleine jongens, waar ze staand in 
kunnen pissen. Ja, pissen”, grinnikt 

Ellen. “In de bijbel staat, maar dat  
weet echt niemand, dat mannen pas 
echte mannen zijn als ze staand  
tegen de muur kunnen pissen.” 

.....................................................

Gedicht

telkens weer de weg vinden
door brandnetels of fluitenkruid
je gekrenkt voelen
je pijn ervaren
tijd nemen en kijken 
met zachtheid en liefde
het “niet kunnen aanvaarden” 
aanvaarden…
met liefde toegeven in wijsheid
doorzetten met kennis en kracht…
wát echt niet kan, is dé uitdaging
voor een goed begin…
er zijn zoveel wegen naar Rome…
wie wil er nog een cakeje?

14 april 2021

 
‘ Ik ben altijd 
verbaasd 
hoe mensen 
reageren op 
gekkigheid’

Ellen

‘Ik schrijf verhaaltjes en gedichtjes:  
over dingen die mooi zijn  

maar ook over dingen die lelijk zijn’
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Eind jaren tachtig werd architect Fons Verheijen gevraagd de Slaaghwijk in de 
Merenwijk aan te pakken. Vijf jaar later was de rigoureuze renovatie klaar. Anno 

2021 maakt Fons een wandeling door ‘zijn’ Slaaghwijk en zijn boodschap is duidelijk: 
“Het plan is nog niet af. De Ketelmeerlaan moet dicht voor autoverkeer.” 
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Voordat Fons eind jaren tachtig begon met 
tekenen ging hij praten met mensen in de wijk. 
De bewoners klaagden dat er niets was. Het 

winkelcentrum vijftig meter verderop werd door hen 
niet bezocht; de verhoogde rondweg – gelegen tussen de 
wijk en de Kopermolen – vormde letterlijk een barrière. 
Men voelde zich weggestopt. Het beton was grauw, de 
gevels van de flats beklad met graffiti en de liften aan de 
buitenzijden verwaarloosd. Fons had een duidelijke visie: 
de Slaaghwijk moet een dorpje op zich worden. Autoluw 
met veel groen en ruimte om te spelen.  
 
Hart van de wijk 
De Kopermolen vormt het hart van de wijk, met daarop 
een hoge woontoren. “In elke dorpskern leidt een 
toren naar het centrum, dat wilde ik hier ook”, aldus 
Fons. “We begonnen de renovatie met het schilderen 
van de grauwe lifttorens in fris rood-wit.” De liften en 
elektrahuisjes aan de buitenzijden werden naar binnen 
getrokken en bergingen omgebouwd tot woningen met 
tuin. In elke gerenoveerde flatgevel kwam een tegeltje, 
geschilderd door kinderen uit de wijk. “Dat werkte 
fantastisch. Iedereen wilde zo’n tegel: het creëert binding, 
betrokkenheid. Belangrijk, want dan zorg je beter voor 
je wijk.” Drie woningen in de Valkenhorst werden 
gesloopt om plaats te maken voor een onderdoorgang. De 
rondweg werd afgegraven tot straatniveau. “De mensen 
die achter de dijk woonden, kregen ineens een woning 
in het centrum. Geweldig toch?” Aan de gevel van de 
Valkenhorst kwam een stationsklok. “Overgenomen van 

het oude Leiden Centraal”, zegt Fons. Aan de buitenzijde 
van de Kopermolen kwamen winkels. Het marktplein op 
de Ketelmeerlaan werd bestraat én autovrij. Op het plein 
werden vier markante beelden geplaatst. “Over de beelden 
verschillen de meningen. Maar er hebben bewoners voor 
geposeerd, dat weten veel mensen niet. En op de blauwe 
palen onder de beelden staat het verhaal van de renovatie.” 
In 1993 is het project afgerond. Woningbouwvereniging de 
Sleutels startte een campagne: ‘In de Slaaghwijk is het best 
geslaag(h)d wonen’.

Sociale controle 
Fons kijkt tevreden terug op het project maar ziet ook 
pijnpunten. “In de woningen op de begane grond moet 
je mensen huisvesten die van tuinieren houden en die 
veel thuis zijn: dan heb je sociale controle. Nu zijn tuinen 
dichtgetimmerd met hekken en schuttingen, zonde. 
Geschoren hagen geven een mooier straatbeeld en trekken 
bovendien minder afval aan.” Het marktplein is niet 
lang autovrij gebleven. “De winkeliers procedeerden met 
succes. Het plein werd parkeerterrein en de Ketelmeerlaan 
een doorgaande weg”, zegt Fons.
We zijn ruim 25 jaar verder. De Kopermolen is opnieuw 
aan renovatie toe. Fons roept de stedenbouwkundige van 
de gemeente op om contact op te nemen. “Het collectieve 
geheugen is beperkt, men lijkt nu al vergeten waarom 
bepaalde keuzes zijn gemaakt. We moeten terug naar het 
originele plan. Verplicht winkeliers om etalages open te 
houden en maak het marktplein en de Ketelmeerlaan 
autovrij. Geef de bewoners die ruimte terug.”

‘Ketelmeerlaan
moet autovrij’

Architect Fons Verheijen

MERENWIJK 1971 – 2021

84
MERENWIJK 1971 – 2021

84
JUBILEUM MAGAZINE

85

INTERVIEWARCHITECTUUR



“ Als klein jongetje ging ik samen met mijn ouders geregeld op bezoek bij een zieke 
tante, die maar niet beter wilde worden. Toen besloot ik, met het magische denken 
van een klein ventje, om dokter te worden om zo mijn tante beter te kunnen maken.”
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Gezinsteam Merenwijk, het Sociaal 
Wijkteam en andere partijen voor zorg 
en welzijn. We hebben een enorm net-
werk en samen met Gezondheidscen-
trum Merenwijk hebben we een scan 
gemaakt en zo geïnventariseerd waar 
onze wijk behoefte aan heeft.
Na deze scan hebben we een meer-
jarenplan gemaakt, die we met ons 
Wijksamenwerkingsverband ‘Meer 
in de Wijk’ uitvoeren, maar omdat de 
financiering hiervoor nog wel eens aan 
verandering onderhevig is, moet er 
soms wel iets worden aangepast. We 
kunnen wel mooie plannen maken, 
maar als die niet meer worden gefi-
nancierd, wordt het lastig om ze uit 
te voeren. Maar omdat ik er niet van 
hou als de spelregels tijdens het spel 

 Huisarts Kees van der Meer 
glimlacht bij de her-
innering. “Helaas is die 
tante nooit meer beter 

geworden, maar mijn wens om 
dokter te worden is gebleven.” Zijn 
voornaamste drijfveer was dat hij 
heel graag mensen wilde helpen. 
“Mijn vrouw Marga studeerde ook 
geneeskunde en we wilden graag een 
gezin. Gaandeweg ontstond het idee 
om samen een huisartsenpraktijk te 
draaien: eigenlijk het ideale plaatje”, 
vertelt hij.
Hij is inmiddels vierendertig jaar 
huisarts. “Ik ben als huisarts in 
opleiding begonnen bij huisarts Har 
Meijer. Har had toen nog zijn praktijk 
aan huis, maar de praktijk barstte 
binnen enkele jaren uit haar voegen. 
We gingen op zoek naar een andere 
locatie en kwamen terecht in het 
pand aan de Zwartemeerlaan. Onder 
de naam Huisartsenpraktijk ’t Joppe 
houd ik hier vanaf 1993 praktijk en 
zijn we inmiddels uitgegroeid tot 
een soort gezondheidscentrum. We 
werken nauw samen met andere me-
dische disciplines hier in het straatje; 
een psycholoog, een haptonoom, een 
fysiotherapiepraktijk en de apotheek.”

worden veranderd én ik gelukkig wel 
een beetje een bijtertje ben, gaan we 
gewoon door”, zegt Kees. Hij lacht er-
bij, maar je ziet dat het hem menens is.

“Ik heb steeds vaker te maken met 
mondige patiënten en dat is natuurlijk 
prima, maar er zijn ook meer veelei-
sende patiënten die van alles willen: 
‘ik wil een scan’ of ‘ik wil een foto’ en 
dat is lang niet altijd nodig. Mensen 
zoeken op internet naar symptomen 
en vinden dan van alles, waaronder 
ook veel onzin. En dat is soms best een 
beetje ingewikkeld. We hebben met 
elkaar last van de maakbare samenle-
ving”, meent Kees. “De samenleving 
waarin alles gerepareerd kan worden. 
We kunnen ons best doen door gezond 

Veel veranderd
“Wat heel opvallend is”, zegt Kees, “is 
dat er heel veel zorg is verschoven van 
de tweede lijn naar de eerste lijn. De 
zorg voor mensen met astma of hoge 
bloeddruk gebeurde vroeger in het 
ziekenhuis, maar dat is al lang niet 
meer zo. Deze mensen komen nu naar 
de huisarts. Je moet je voorstellen 
dat toen ik als huisarts begon, we ons 
vooral bezighielden met huis-, tuin- 
en keukenproblemen; mensen die 
andere zorg nodig hadden verwezen 
we door naar het ziekenhuis.
Tegenwoordig zijn we als huisarts 
veel meer belast met chronische zorg 
en dat is eigenlijk begonnen met de 
zorg voor patiënten met diabetes. 
Jaren geleden sprak ik met Hanno 

te leven – daar ben ik een enorme 
voorstander van – maar dat geeft nog 
geen garanties. Je moet als mens ook 
geluk hebben en goede genen hebben 
meegekregen. Als dat niet zo is, en dat 
kan het geval zijn, dan heb je gewoon 
pech. En dat is voor mensen soms 
lastig te accepteren.”

Tennis
“Het vak van huisarts is met de jaren 
weliswaar veel intensiever geworden, 
maar in onze praktijk ondersteunen 
we elkaar. En ik kan voor wijze raad 
gelukkig altijd bij mijn vrouw terecht. 
Ze is weliswaar met pensioen, maar 
ze heeft als huisarts alle jaren met 
me samengewerkt, dus ze weet van 
de hoed en de rand. En afleiding, dat 
is ook altijd goed; ik ga graag naar de 
sportschool, speel een potje tennis en 
ik wandel met plezier door de wijk. Er 
zijn zoveel mogelijkheden om te spor-
ten, te zwemmen of te wandelen in 
de Merenwijk. En dat wil ik ook graag 
meegeven aan onze wijkbewoners: ga 
naar buiten en beweeg!” 

Pijl, hoogleraar Diabetologie in het 
LUMC”, vertelt Kees. “Hij voorspelde 
dat we te maken zouden krijgen met 
een enorme toename van mensen 
met diabetesklachten. Helaas is die 
voorspelling uitgekomen en dat komt 
voornamelijk doordat heel veel men-
sen te dik zijn en lijden aan obesitas. 
Omdat de ziekenhuizen deze toe-
stroom niet langer aankonden kwam 
deze zorg bij de huisartsen terecht.”

Verschuiving
“Wat ook sterk is veranderd”, stelt 
Kees, “is dat de problematiek waar we 
als huisarts tegenwoordig mee te ma-
ken hebben, een stuk ingewikkelder 
is geworden. Vroeger gingen men-
sen met een oncologisch probleem 
naar een ziekenhuis waar ze werden 
behandeld en begeleid. Tegenwoordig 
komt een patiënt die is uitbehandeld, 
voor verdere begeleiding en pallia-
tieve zorg naar ons toe. Dit is voor 
een patiënt natuurlijk prettiger en 
persoonlijker.”

Jeugd- en Gezinsteam 
“Daar waar ik vroeger een zelfstandig 
werkende huisarts was, werk ik van-
daag de dag samen met het Jeugd- en 

‘We hebben met elkaar  
last van de  

maakbare samenleving’

Kees

‘Ga naar buiten 
en beweeg!
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Een wijk is pas echt compleet als het een buurthuis heeft. Al in 1972 wordt  
het eerste buurthuis ‘In de Groene Horst’ in de Merenwijk geopend. Tegenwoordig 
kan iedere Merenwijker voor informatie, een persoonlijk advies of een gezellig 
praatje terecht in ‘Op Eigen Wieken’ gelegen aan het Valkenpad. Maaza van Herk, 
woonachtig in de Sperwerhorst, is hier elke dag te vinden.

O p Eigen Wieken is mijn tweede thuis. Ik ben 
er echt even uit als ik hier ben. Ik kan door 
omstandigheden niet meer werken. Als ik 
thuisblijf ga ik veel te veel nadenken en 

piekeren. Hier ben ik lekker bezig. Ik verzorg de tuin, de 
planten, ik zet koffie – die ik zelf nooit drink – en help 
mee waar ik kan. Het buurthuis biedt veel verschillende 
activiteiten aan zoals breien, sport en een inloop. Twee 
keer per maand kan hier worden geluncht of warm 
gegeten. Zie je deze planten? Dat zijn mandarijnpitjes die ik 
gepoot heb.”
Maaza, op de vlucht voor de burgeroorlog in haar thuisland 
Eritrea, woont nu 27 jaar in de Merenwijk. “Ik woon 
driehoog zonder lift, maar nooit van mijn leven ga ik meer 
verhuizen, zei ik toen al mijn spullen eindelijk boven 
stonden.” In haar flat, waar de deur altijd openstaat, voelt 
Maaza zich thuis. “Ik ken iedereen en iedereen kent mij. 
Alle nationaliteiten die je maar kunt bedenken wonen 
hier naast elkaar: Turken, Marokkanen, Dominicanen, 
Ethiopiërs, Somaliërs en Nederlanders. Ik vind dat 
geweldig. Ik praat met iedereen. Het is hier rustig en zo 
mooi groen. Als ik op mijn balkon zit hoor ik de vogels 
zingen. Prachtig!”
Je moet goed voor je omgeving zorgen, vindt Maaza. “De 
Merenwijk is mooi, dat moeten we zo houden. Portaal heeft 

ons gevelplantjes gegeven, die hebben 
we geplant en houd ik ook bij. Samen 
met drie vrouwen maak ik elke week de 
straat schoon. In de zomer, als er veel 
kinderen op straat zijn, zeg ik tegen de 
kinderen dat ze moeten meehelpen. Na 
afloop krijgen ze van mij een ijsje. Ze 
zeggen nooit nee. Mensen van buitenaf 
zeggen dat het hier gevaarlijk is maar 
dat is niet zo. Je moet contact houden 
met je buren, praten met iedereen. 
Kinderen moet je in de gaten houden. 
Dat deed ik vroeger bij mijn eigen 
kinderen al en dat doe ik nu nog steeds. 
Mijn deur staat altijd open, ik wil 
kunnen horen wat er buiten gebeurt. 
Als ik mijn eigen Eritrese koffie zet 
geurt de galerij. Kinderen lopen langs 
en zeggen dat het naar popcorn ruikt.”
De kinderen van Maaza zijn al uit huis. 
Ze zijn uitgevlogen naar andere delen 
van Leiden en naar Den Haag. De hele 
familie, op twee zusjes na, woont nog in 
Eritrea. “Ik mis mijn familie. Altijd. Als 
ik terugkom van familiebezoek heb ik 
een maand lang heimwee. Mijn koffer 
blijft in de gang staan: ‘ik ga weer terug’ 
roep ik dan. Toch is Leiden mijn thuis. 
Ik heb hier mijn eigen plek. Ik wil hier 
nooit meer weg.”
Grote wensen heeft Maaza niet. “Ik 
wil in de toekomst langer naar Eritrea 
kunnen. Dan ben ik in de zomer hier en 
in de winter daar. Dat lijkt mij heerlijk. 
Ik wil een fijn en rustig leven leiden 
zonder ruzie, geweld of oorlog.” Te
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‘Ik woon driehoog  
zonder lift, maar ga nooit 

van mijn leven meer  
verhuizen’

Maaza

TWEEDE THUIS
Ze draagt het niet vaak, maar 

voor het magazine toont Maaza 
zichzelf graag in de Eritrese 

klederdracht.
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  Nieuwsgierig?

‘ Op Eigen Wieken’ is 
op doordeweekse 
dagen open van 
negen tot vijf uur. 
Maaza verwelkomt 
je graag.



Badmintonclub  
Merenwiek
Ook Badmintonclub Merenwiek 
is gestart in de gymzaal aan 
het Valkenpad. Gelijktijdig met 
de verhuizing naar de nieuwe 
sporthal werd de club een 
officiële vereniging. De club telde 
op dat moment zo’n tweehonderd 
leden. Voorzitter Paul Jansen 
Schoonhoven: “Er was in die tijd 
niet veel in de wijk. Je kon lid 
worden van de tennisvereniging of 
gaan voetballen bij Roodenburg. 
Er was sowieso niet veel sport-
aanbod. Hockey, basketbal en 
sportscholen waren er nog niet.” 
Anno 2021 telt de club negentig 
leden en wordt er nog elke week 
enthousiast getraind en gespeeld. 
“Badminton is een snelle sport 
voor jong en oud waar je een 
goede conditie mee opbouwt. 
Je kunt het lang volhouden, ons 
oudste lid is 84 jaar en speelt 
nog steeds. We spelen en trainen 
altijd binnen dus er zijn nooit 
afgelastingen vanwege slecht 
weer. We worden getraind door 
een zeer enthousiaste trainer en 
we spelen via een wisselsysteem. 
Zo speel je steeds weer tegen 
iemand anders. Na afloop van 
een wedstrijd of training wordt 
er gezellig nagepraat in het 
sportcafé. Jaarlijks gaan de 
leden met elkaar uit eten en 
is er een uitje voor de jeugd. 
Kinderen vanaf zes jaar kunnen 
al lid worden. Iedereen is welkom, 
we trainen op dinsdag en 
donderdag.”

Volleybalclub Merenwijk
Volleybalclub Merenwijk is gestart 
in een gymzaal aan het Valkenpad 
in 1975. Na een tussenstop aan 
het Regenboogpad kreeg de 
club haar definitieve plek in de 
sporthal aan het Broekplein. 
Theo Kortenkaas was jarenlang 
de drijvende kracht achter 
de club. Hij was de eerste 
voorzitter en zorgde ervoor dat 
de vriendenclub een officiële 
vereniging werd. 
Tony Peters, lid van het eerste 
uur, is enthousiast over zijn club: 
“We zijn graag sportief bezig 
in een gezellige sfeer. Onze 
club telt zo’n tachtig leden. We 
trainen elke donderdagavond, 
drie van de zes teams doen mee 
aan de Nederlandse Volleybal 
Competitie. Of je nu ervaren 
of een absolute beginner 
bent, iedereen is welkom bij 
ons. Na afloop van de training 
drinken we gezellig een drankje. 
Elk jaar organiseren we het 
Tulpentoernooi waarbij wij clubs 
uit de regio uitnodigen om te 
komen spelen. Door de jaren heen 
hebben wij heel wat bekers en 
andere prijzen gewonnen. Kom 
gerust een keer kijken!” 

Leidse Tennisvereniging Merenwijk
“Volgens ons oudste lid is de tennisvereniging in juni 
1976 gestart. Een groepje Merenwijkers wierf met een 
zogeheten tientjeslidmaatschap genoeg leden om 
een vereniging te mogen oprichten. Het clubgebouw 
was een houten keet”, zegt Jan Koppenhol, voorzitter 
van de Leidse Tennisvereniging Merenwijk (LTV). 
Vanaf de start lagen er acht tennisbanen. Zes 
daarvan zijn verlicht, waardoor er ook ‘s avonds 
gespeeld kan worden.
“Ons tennispark heeft een unieke ligging, met voor- 
en nadelen: vanaf de balustrade kijken bewoners van 
de Merendonk op onze banen en de route naar het 
park is autoluw. Een nadeel is de overlast van licht en 
geluid voor omwonenden. Een tennisser wil nog wel 
eens een harde kreet slaken.” 
LTV is een hechte vereniging met ruim vijfhonderd 
leden. De jeugdafdeling telt er inmiddels honderd. 
Secretaris Kirsten den Heijer: “Elk jaar organiseren 
we het Druiventuin Open toernooi. Tennissers met 
ranking acht of negen spelen dan tegen elkaar. Er 
komen wel tweehonderd deelnemers op af. Het 
is een unieke dag, elk jaar weer.” Het ledenaantal 
groeit, de club is financieel gezond. Blijft er iets te 
wensen over? Jan: “Eerlijk gezegd zou ik wel een 
sportpark aan de rand van de wijk willen. Met acht 
of zelfs tien banen. Allemaal verlicht. Dichtbij genoeg 
om op de fiets naartoe te kunnen, voldoende ver weg 
om volop herrie te mogen maken.” 

Bridgeclub Merenwijk 
“Bridgeclub Merenwijk bestaat 
vijfenveertig jaar. Na wat 
omzwervingen door de wijk 
hebben we een vaste plek 
gevonden in het clubgebouw van 
zwembad De Zijl. We komen elke 
dinsdagavond bij elkaar”, vertelt 
bestuurslid Jan Mensink. “Bridge 
is een snelle sport en je speelt 
het met een partner. Elk potje 
duurt ongeveer zeven minuten, 
daarna wissel je van tafel. Je 
kunt dus na een gemaakte foute 
inschatting snel weer een nieuwe 
poging wagen.” Het ledenaantal 
loopt helaas terug. “Hoewel je 
bridge tot op zeer hoge leeftijd 
kunt spelen haken mensen af 
omdat ze zich te oud voelen 
of ’s avonds de deur niet meer 
uit willen.” Er is dus ruimte voor 
nieuwe aanwas. De club biedt 
cursussen voor iedereen die 
wil leren bridgen. “Mensen van 
alle leeftijden zijn welkom. De 
combinatie van snelheid, tac-
tiek en inschattingsvermogen 
spreekt ook jonge mensen aan”, 
aldus Jan. De club speelt van 
september tot mei. In de zomer- 
maanden is er een stop. “Iedereen 
die interesse heeft een keer mee 
te doen kan zich aanmelden.” 

Golfclub Kagerzoom
Golfclub Kagerzoom bestaat 
ruim dertig jaar. “Vergeleken met 
de andere clubs uit de wijk zijn 
wij nog jong”, zegt bestuurslid 
Ger Tol. Medebestuurslid Ans 
van der Salm: “De meningen 
in de wijk over de golfbaan 
verschillen. Feit is wel dat het 
groen is én onbebouwd. Je kunt 
heerlijk wandelen rondom de 
baan.” De club telt 540 leden 
plus 75 jeugdleden. Een groot 
aantal leden is afkomstig uit de 
Merenwijk. “Ons jongste lid is 
zes jaar, de oudste 94. We zitten 
aan ons maximum, er is helaas 
een wachtlijst. We hebben een 
zeer mooie en uitdagende baan 
met negen holes en achttien 
afslagplaatsen. We zijn trots op 
onze A-status: dat wil zeggen 
dat onze baan aan de hoogste 
kwaliteitseisen voldoet.” 
Een golfbaan met negen in plaats 
van achttien holes is aantrekkelijk: 
“Een rondje spelen kost namelijk 
geen hele dag. We zien dan ook 
dat zogeheten greenfeespelers 
graag langskomen”, aldus Ger. 
“Het idee bestaat nog steeds dat 
golf een elitesport is. Maar wij 
zijn een open vereniging waar  
iedereen met NGF-handicap 
(voorheen golfvaardigheidsbewijs) 
lid kan worden”, vult Ans aan. 
“Dit bewijs is nodig om te voor-
komen dat nieuwe leden met 
een verkeerde techniek gaten 
in de baan slaan.” Ger: “Met de 
Merenwijkers, die we van harte 
feliciteren met hun jubileum, willen 
we graag goede buren blijven. Ons 
terras is open voor iedereen.”
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SportIn 1975 richtte de gemeente Leiden stichting Zijlwijk op, om in de wijk in aanbouw 
sportverenigingen en faciliteiten een plek te geven. Vier verenigingen, die zijn ontstaan 
vanuit deze samenwerking, bestaan anno 2021 nog steeds.

in de wijk
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OVERZICHT 
Kijk voor een volledig 
overzicht van alle  
sportclubs in de wijk  
op de website van 
Sportstad Leiden:
www.sportstadleiden.nl 
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De groep drinkt samen koffie 
en helpt elkaar waar nodig. 
Feesten en verjaardagen 

worden samen gevierd. Voor 
Moederdag is er bij alle leden 
een pasteitje langsgebracht. 
Soms wordt er gekookt en 
samen gegeten. Ook wordt er 
muziek gemaakt en gezongen. 
Edwina: “Elk jaar treden we op 
tijdens het nieuwjaarsconcert in 
de Regenboogkerk. We dragen 
traditionele klederdracht en 
gebruiken originele instrumenten 
zoals een djembé. Dat is zo 
fantastisch. We zingen onder 
andere in het Hindoestaans, 
Chinees en Javaans. Iedereen die 

in de wijk woont en vijfenvijftig 
jaar of ouder is, is welkom 
om zich bij ons aan te sluiten. 
Nationaliteit, man of vrouw, 
samen of alleen, het maakt niet 
uit. Als je alleen maar Nederlands 
spreekt, leren wij je de teksten 
mee te zingen. De groep vergrijst 
– letterlijk”, lacht Edwina: “Dus 
nieuwe leden zijn hard nodig.”  
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Voor elkaar
Edwina Watson en Leonie Pronk zijn geboren onder de Nederlandse 

vlag in Suriname. In de jaren zeventig komen ze te wonen in  
de Slaaghwijk. Beide dames zijn inmiddels met pensioen  

maar stilzitten is er niet bij. Via de Surinaamse groep 'Voor elkaar' 
ontmoeten ze elkaar wekelijks.

In 1971 wordt begonnen met de aanleg van het Wijkpark en de kinderboerderij. De 
start is kleinschalig met een koe, een kalf en een ezel. Anno 2021 is de boerderij 
de grootste van Leiden en zijn er naast koeien en ezels ook paarden, varkens, 
schapen, geiten, kippen, konijnen en cavia’s. Jong en oud kan leren over het 

gedrag van de verschillende soorten en natuurlijk de dieren knuffelen en aaien. 

Edwina Watson Leonie Pronk

Kinderboerderij
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Theehuis De Trotse Pauw is vernoemd 
naar de prachtige pauwen die op de 

boerderij te vinden zijn.
Dana Zwaan knuffelt graag met 
cavia Henkie.  

Roman geniet begin jaren 
negentig vanuit de kinderwagen 

van de schapen.

De hooiberg, 
lammeren en 
biggen in de 
jaren tachtig. 
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FACEBOOK 
Volg Kinderboerderij 
Merenwijk ook op 
Facebook voor leuke 
nieuwtjes: facebook.
com/kinderboerderij-
merenwijk

AANMELDEN 
Aanmelden of meer 
informatie? Neem 
contact op met 
Edwina Watson via de 
redactie.



Al meer dan 
10 jaar geves� gd in 

de Merenwijk!

www.briljantleren.nl info@briljantleren.nl 

• Remedial Teaching
•   Op naar de brugklas
• Studiebegeleiding

• Huiswerkbegeleiding
• Beelddenken
• Coaching

ONDERWIJSTRAININGEN: 

Wij, Peter van Velthoven en Marion Kersten, zijn twee docenten met ruime ervaring in 

het basis en voortgezet onderwijs. Wij bieden onderwijsondersteuning aan leerlingen 

bij wie het leren even niet vanzelf gaat. We zetten de kwaliteiten van onze leerlingen 

in zodat zij weer plezier krijgen in leren. Onze begeleiding is altijd maatwerk.

Briljant Leren adv Merenwijk Magazine_210x138.indd   1Briljant Leren adv Merenwijk Magazine_210x138.indd   1 12-08-2021   21:4412-08-2021   21:44

Kunstschilder Justus Dick Bakhuizen van den Brink werd zeventig  
jaar geleden geboren in Leiden. Hij is al meer dan vijfendertig  
jaar woonachtig in de Merenwijk. “Als mens is het prima wonen in  
de Merenwijk, maar mijn atelier heb ik in de binnenstad.” 

‘Deze wijk heeft 
aanjagers en 
mensen met  
lef nodig, die 

opstaan en gaan 
organiseren’

‘Het zijn altijd  
de creatieve 

geesten en de 
vrijdenkers die 
voor revoluties 

zorgen’

‘ Kunst moet  
gezien worden 
om te kunnen 
prikkelen.  
Als men het niet 
ziet, gaat men 
iets anders doen, 
voetbal kijken 
ofzo’

‘De wijk kan inspireren,  
al moet je er wel naar zoeken. 

Het bos achter de kinder- 
boerderij bijvoorbeeld  is  

prachtig. Het kleurrijke lente-
groen is het allermooist’

‘De gemeente Leiden kwam 
niet over de brug met een 

atelierbeleid. Daarom kraakte 
ik, samen met twaalf andere 
kunstenaars, 28 jaar geleden 
Haagweg 4. Sindsdien is het 

een kunstcentrum. Ik ben 
de oudgediende aldaar, ik 

zit er het langst. Nee, ik heb 
daardoor niet het recht op het 

allermooiste atelier’

Kunstschilder
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De medewerkers van de Bos- en Tuingroep van De Haardstee hebben hun plek 
gevonden bij de kinderboerderij in het Wijkpark van de Merenwijk. De Haardstee is 
een Leidse stichting die volwassenen met een verstandelijke en/of psychiatrische 

beperking begeleidt. Stefan Nijssen is een van de medewerkers van de Bos- en 
Tuingroep en verricht diverse werkzaamheden rondom de kinderboerderij. We 

spraken met hem en met begeleider Robin Mulder over alle werkzaamheden in bos, 
tuin en werkplaats.
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S tefan werkt twee dagen in de week 
bij de Bos- en Tuingroep. Hoe ziet 
zijn werkdag eruit? Stefan: “Ik 
werk een ochtend per week in het 

recreatiegebied in Lisse en in de middag 
gaan we dan terug naar de kinderboerderij 
in de Merenwijk. Daar doe ik allerlei klussen, 
bijvoorbeeld het onkruidvrij houden van het 
terras van theehuis De Trotse Pauw, zorgen 
dat de banken netjes en schoon zijn, of een lik 
verf krijgen. Ik werk ook graag in de moestuin 
en ik help mee in de werkplaats. De ochtenden 
in Lisse doe ik vooral – om het op zijn Oud-
hollands te zeggen – het betere hak- en 
zaagwerk.”
Robin vult aan: “We werken daar in opdracht 
van het Zuid-Hollands Landschap. In overleg 
met de boswachter halen we bijvoorbeeld 
bomen weg die een gevaar kunnen opleveren 
voor recreanten. Dat kunnen flinke bomen 
zijn dus dat is wel het echte zaagwerk. Twee 
jaar geleden waren de essen ziek en we hebben 
toen heel veel bomen moeten weghalen. Het 
is natuurlijk niet leuk dat zoiets nodig is, maar 
het had wel de prettige bijkomstigheid dat we 
toen heel veel hout hadden.”

Kerstbomen
Wat gebeurt er vervolgens met het hout? 
Stefan: “We hebben in Lisse ook een 
werkplaats waar we het hout kloven en laten 
drogen. Als het hout droog is, en dat kan 
wel twee jaar duren, verkopen we het als 
haardhout.
Robin: “We nemen ook grote stukken hout 
mee terug naar de werkplaats in de Merenwijk. 
Daar maken we, ook voor de verkoop, stoelen, 
tafels of mooie kaarsenstandaards van. We 
kopen er ook nog wel hout bij, bijvoorbeeld 
steigerhout, waar we rond de kersttijd grote en 
kleine kerstbomen van zagen en die we dan 
verkopen in De Pauwenveer, het winkeltje bij 
de kinderboerderij.”

De medewerkers van de Bos-en Tuingroep 
vervelen zich dus niet. Stefan: “De ene 
werkdag is de andere niet, er is hier altijd 
genoeg te doen.” Robin: “Dat is zo, en ik zie het 
vooral als mijn taak als begeleider om goed 
op te letten dat de medewerkers ook zoveel 
mogelijk doen wat ze leuk vinden en waar ze 
goed in zijn. Ik geef niet zomaar opdrachten, 
maar overleg met hen en stem met ze af 
wat geschikte taken zijn. Het is belangrijk 
dat ze het leuk vinden en tegelijkertijd hun 
vaardigheden vergroten.”

Dagelijkse structuur
Stefan: “Ik doe heel graag fysiek werk: spitten 
in de tuin, lekker snoeien, hakken en zagen. 
Maar wat ik vooral heel belangrijk vind aan het 
werken bij de Bos- en Tuingroep is dat het me 
dagelijkse structuur biedt. Voorheen werkte 
ik alleen ’s middags in een copyshop. Omdat 
ik daar niet vroeg mijn bed voor uit hoefde te 
komen, ging ik ’s nachts vaak pas rond drie uur 
naar bed. En dat staat dan niet lekker op de 
volgende ochtend.”
Robin: “Structuur aanbrengen en leren 
samenwerken is eigenlijk waar we met 
alle medewerkers aan werken. Vooral het 
samenwerken is heel belangrijk, want dat  
wil onderling nog wel eens schuren.”

‘Lekker spitten, snoeien,  
hakken en zagen’

‘Vooral het 
samenwerken 

is heel  
belangrijk, 

want dat  
wil onderling 
nog wel eens 

schuren’

Robin

NATUUR
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Stefan: “Ik ben een echte aanpakker en kan 
me dan ergeren aan medewerkers die, in mijn 
ogen, de kantjes ervan aflopen.”
Robin: “Iedereen heeft hier een eigen tempo, 
bij sommige medewerkers ben je al blij als 
ze de boodschappen hebben gedaan of een 
gesprekje met je voeren, wat ook heel nuttig 
kan zijn. Voor Stefan zit hier dan ook een 
uitdaging in: leren omgaan met verschillen in 
de groep.”
Stefan: “Ik ben een echte planner, dat heb ik 
van mijn vader, maar soms is het goed om het 
maar gewoon te laten gebeuren; je kunt nu 
eenmaal niet alles in de hand hebben.”

Wat zijn de plannen voor de toekomst? 
Stefan: “Ik heb allerlei plannen: ik ga 
cursussen volgen zodat ik mijn tante kan gaan 
helpen met het opzetten van een praktijk in 
natuurgeneeskunde.”

Robin: “De Haardstee helpt hier ook bij, 
bijvoorbeeld door het maken van een meer-
jarenplan of het inzetten van een jobcoach. 
Medewerkers vliegen niet altijd uit, maar daar 

werken we wel aan. Medewerker Sam is daar 
een mooi voorbeeld van. Sam wilde heel graag 
fietsenmaker worden en werkt nu twee dagen 
per week als fietsenmaker in een fietsenwinkel. 
Andere medewerkers blijven werken binnen de 
stichting, maar wisselen dan bijvoorbeeld van 
werkplek, bijvoorbeeld naar het theehuis.”

Halloweenmarkt
De Bos- en Tuingroep zit een beetje verstopt 
achter de boerderij. Weten de Merenwijkers 
jullie wel te vinden? Robin: “De Merenwijkers 
weten ons steeds beter te vinden, en dat 
komt ook door onze samenwerking met het 
theehuis, het winkeltje en de kinderboerderij. 
We verkopen groenten uit onze tuin in het 
theehuis, houtproducten in het winkeltje 
en we hebben in het verleden samen met 
de kinderboerderij een Sinterklaas- en een 
Halloweenfeest én een Halloweenmarkt 
georganiseerd. Maar het kan altijd beter.”
Stefan: “Het zou fijn zijn als meer mensen 
weten dat we in de zomer verse groenten uit 
onze eigen tuin verkopen, want het is toch 
zonde als dat staat te verpieteren. Misschien 
moeten we daar wat meer aandacht aan 
besteden, bijvoorbeeld met een bord bij de 
ingang van de kinderboerderij.”
Robin: “Hoe meer mensen van ons bestaan 
weten, hoe beter. We zouden ook graag wat 
gerichter opdrachten krijgen, dus het zou mooi 
zijn als mensen weten dat ze bij ons ook op 
maat gemaakte meubels kunnen bestellen.”
Stefan: “En we hebben hier een prachtige 
groentetuin en kas, dus het zou fijn zijn  
als daar nog meer mensen van komen 
genieten.”

STICHTING DE HAARDSTEE

Tot 1979 stond aan de Broekweg een fraaie boerderij  

die vanaf 1941 werd bewoond en gepacht door de familie 

Vulpen. De eigenaresse van de boerderij was Barones van 

Wassenaar. Vanaf 1953 werd het echtpaar Vulpen door 

schenking zelf eigenaar van de boerderij. In 1979 is de  

originele boerderij gesloopt en is de huidige boerderij  

gebouwd, die in 1981 als kinderboerderij werd geopend.  

In de boerderij zijn nu theehuis De Trotse Pauw, winkel  

De Pauwenveer en de Bos- en Tuingroep gevestigd, allen 

onder beheer van stichting De Haardstee.

‘In de zomer 
verkopen  
we verse  
groenten  
uit onze  

eigen tuin’

Stefan
INGREDIËNTEN
•  150 g boter
•  500 ml melk
•  500 g bloem
•  1 zakje gedroogde gist
•  1 ei
•  1 mespuntje zout
•  125 g krenten
•  75 g sukade
•   1 appel, Goudreinet, geschild en in blokjes 

gesneden
•  Zonnebloemolie 
•  1 theelepel geraspte citroen- en sinaasappelschil 

BEREIDING
stap 1 Smelt de boter, verwarm de melk tot 
handwarm en lost de gist, het ei en de boter erin 
op. Roer de bloem en het zout door het beslag. 

stap 2 Wel de krenten en sukade minstens 30 
minuten. Meng de krenten, sukade, citroen- en 
sinaasappelschil en de appel door het beslag. 

stap 3 Laat het beslag 30 minuten rijzen onder een 
vochtige doek op een warme plek. Verwarm de olie 
tot 180 graden. 

stap 4 Doop een lepel in de olie, dit voorkomt 
plakken van het beslag. Schep een lepel uit het 
beslag en laat het beslag voorzichtig in de olie 
glijden.

stap 5 Frituur de oliebollen tot ze boven komen 
drijven, draai een paar keer om met een tang.  

Oliebollenvan Tineke

Kinderen uit de wijk in 1986. Tineke is 
nog net te zien door het keukenraam. 
Als de vlag uithing mochten de 
oliebollen worden opgehaald. 

Tineke Harmsen woont al meer dan veertig jaar in de Merenwijk. In de Rozen staat ze 
bekend als ‘de oliebollenmevrouw’. Jarenlang bakte ze voor de hele straat oliebollen. 
“Ik ben helemaal geen bakker maar oliebollen zijn zo heerlijk. Mijn geheim? Ik doe er 
heel veel vulling in. Zoveel dat het nog nét rijst. De oliebol moet net aan gaar zijn, niet 
rauw van binnen. Daarna bestrooi ik de oliebollen met poedersuiker. Ik heb daar een 
speciale strooilepel voor. Ik bak helaas niet meer voor de hele straat, dat lukt op mijn 
leeftijd – ik ben al 85 – niet meer. Maar als je toevallig in de buurt bent kun je het 
natuurlijk altijd even proberen.”
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En toen opeens, in februari 2021, lag er 
een dik pak sneeuw en waren de sloten 
dichtgevroren. De schaatsen werden 
geslepen, de sleetjes van zolder  
gehaald en de ijspret kon beginnen!

wonderlandWinter
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Aan de westkant van de Merenwijk ligt een compact bedrijventerrein.  
De bloeiende rotonde bij de Hallenweg markeert de entree van het ene gedeelte, 
de schitterende groenstrook langs de Flevoweg de toegang tot het andere 
deel. We kennen als Merenwijkers natuurlijk de Gamma, maar er is veel meer, tot 
internationaal opererende bedrijven aan toe. De moeite waard om te leren kennen.

te stellen voor de bewonerscoöperatie in de 
wijk. Het terrein heeft toekomst. De laatste 
jaren zie je dat weer in de panden wordt 
geïnvesteerd.” Over uitstraling gesproken: bij 
begrippen als energietransitie, verduurzaming 
en klimaatadaptatie hoort ook biodiversiteit. 
Daarom is de OBM voorstander van ruimte 
creëren voor kruiden en bloemen waar dat uit 
het oogpunt van verkeersveiligheid mogelijk is. 
“Rond kruisingen en oversteekplaatsen moet 
je elkaar tijdig en goed kunnen zien. Daar moet 
dus frequent gemaaid worden. Overal elders 
kan het beheer zich richten op biodiversiteit. 
Dat heeft de gemeente langs de Gooimeerlaan 
mooi opgepakt”, zegt Marnix. “Juist die 
combinatie zorgt voor een mooie uitstraling.”

Marnix houdt zich als parkmanager ook bezig 
met de ruimtelijke ordening. “Bedrijvigheid 

O p het bedrijventerrein is een 
ondernemersvereniging actief, 
de OBM, die zich inzet voor de 
ondernemers maar ook voor 

belangen van de hele Merenwijk. Voorzitter 
Gerda Geenjaar en parkmanager Marnix Zwart 
kunnen daar van alles over vertellen. De naam 
Geenjaar komt ons trouwens bekend voor: de 
Hyundai-dealer aan de Hallenweg was tot voor 
kort het bedrijf van echtgenoot Ton Geenjaar. 

Rotonde
Het bedrijventerrein moet een plek zijn om 
prettig te kunnen werken. Daarom investeert de 
OBM in orde, netheid en veiligheid. Dat doen 
ze samen met gemeente, politie en brandweer. 
Gerda vertelt: “Wie op het terrein komt, herkent 
dat ook. De groenstrook van de gemeente zag 

kan namelijk leiden tot overlast, al valt dat 
bij onze kleinschalige bedrijvigheid heel erg 
mee”, zegt hij. “De OBM vindt het belangrijk 
dat we goede buren zijn. Er zijn wettelijke 
afstandseisen, die gelukkig vaak gerespecteerd 
worden. Soms gaat het echter mis als gemeente 
en projectontwikkelaars te dicht bij bedrijven 
woningen willen bouwen. Dan kan er op 
termijn wrijving ontstaan. Dat kun je voor zijn 
door voldoende afstand te houden.” 

Stageplekken
Gerda sluit af: “Op het bedrijventerrein 
werken veel Merenwijkers. Die wonen op 
fietsafstand van hun werk. Waar vind je dat 
nog? Werkgelegenheid, stageplekken en allerlei 
handige adressen zijn in de wijk aanwezig. 
Mooie bedrijven die de Merenwijk veel te 
bieden hebben. Dat moeten we koesteren met 
elkaar.” 

er niet uit, en de rotonde werd zelfs helemaal 
niet ingericht. De rotonde en de Flevoweg-
groenstrook hebben we als OBM geadopteerd 
en ingericht. Die liggen er nu prachtig bij. Ook 
zet de OBM zich in om wildgroei aan bordjes, 
scheve palen en andere verrommeling rond de 
Gooimeerlaan tegen te gaan.” 

Bereikbaarheid
“Ook de bereikbaarheid van de Merenwijk 
staat hoog op de agenda”, vult Marnix aan. 
“De OBM heeft bij de herinrichting van de 
Willem de Zwijgerlaan suggesties gedaan die 
de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid 
van de hele Merenwijk ten goede komen. De 
OBM heeft om deze reden ook gepleit voor het 
herstel van de busverbinding.

Bedrijventerrein Merenwijk is een van de 
bedrijventerreinen in Leiden die voorop 
lopen in de verduurzaming: er liggen 
veel zonnepanelen op de daken”, vertelt 
Marnix verder. “De ondernemers zetten de 
zonnepanelen in voor hun eigen verbruik, 
maar we stimuleren ook om daken beschikbaar Te
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‘Er liggen zonnepanelen op 
de daken’

Marnix

‘Op het bedrijventerrein  
werken veel Merenwijkers. 
Die wonen op fietsafstand 
van hun werk. Waar vind je 

dat nog? ’

GerdaDe waarde van 
bedrijventerrein

Merenwijk
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Huidzorg 
Leiden

Kruidvat

GSM 
Shop

Albert 
Heijn

Hans 
Anders

Big 
Bazar

Primera

Eye Wish 
opticiens

Bakkerij 
Albo

Slagerij 
Welkom

Domino’s 
Pizza

Fresh 
Shoes

Naaiatelier 
de Sterren

Etos 
Hauwert

Corazon 
by B&B 

bloemen

Zeeman

Lidl

Vegro

HEMA

Jessy’s 
jeans

Het 
Stomerijtje

Restaurant 
Panda

Barten’s 
Slagerij

Mia’s 
Eethuis

Sultan 
Ahmet 

Supermarkt

Van 
Beukering 
Makelaars

Het 
Katwijkse 
Vishuys

Apotheek 
tot Hulp der 
Menschheid

Slijterij de 
Druiventuin

Kapsalon 
Schröder

Snackbar de 
Merenwijk

Tijsterman 
Bakkers

Tandartspraktijk 
Merenwijk

Neuteboom 
Kaas-Verswereld

Mondzorgcentrum 
de Molen

Warmpjes 
fashion & 
lifestyle

Eglantier 
Bloemen en 

Planten

Dirk 
van den 
Broek

Berlage 
Kappers

‘t Admiraaltje

Snackbar de 
Koperwiek

Patisserie 
Al-Yassamin Nico 

Do� erho�  
Haarmode

Toko 
Maxum

WINKELIERSVERENIGING 
DE KOPERMOLEN

Feliciteert 
de Merenwijk 

met het 

50 jarig
bestaan!

In Winkelcentrum 
De Kopermolen vindt u meer 

dan 50 winkels die een mooie diversiteit 
aan producten en diensten bieden.

De combinatie van ambachtelijke aanbieders en De combinatie van ambachtelijke aanbieders en 

bekende ketens zorgen ervoor dat u hier alles vindt bekende ketens zorgen ervoor dat u hier alles vindt 

voor uw dagelijkse en minder dagelijkse aankopen. voor uw dagelijkse en minder dagelijkse aankopen. 

Tel hier onze gratis parkeerplaatsen, zorgverlenende Tel hier onze gratis parkeerplaatsen, zorgverlenende 

bedrijven en een gevarieerd horeca-aanbod bij op bedrijven en een gevarieerd horeca-aanbod bij op 

en u heeft alles op shopgebied binnen handbereik. en u heeft alles op shopgebied binnen handbereik. 

Wij heten u van harte welkom bij één van Wij heten u van harte welkom bij één van 

onze winkels. Graag tot ziens!onze winkels. Graag tot ziens!

winkelcentrumdekopermolen.nl
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 Schoonheidssalon 

Arendshorst 1 
2317 CP Leiden 
www.wennecare.nl 
06-14392640

Schoonheidsspecialiste 
Visagiste 
Pedicure 

WenneCare

Leonie Wenneker

Al 50 jaar...

De koning 
te rijk in de  

Merenwijk
Veel geluk & voorspoed  

in de toekomst!

Zodat u verder kunt.

L

B E L E E F  
B I N N E N
&
B U I T E N !

  W W W . B E L E E F B I N N E N E N B U I T E N . N L

I N T E R I E U R  E N  T U I N
S T U D I O

 

H I L D E  R E I C H G E L T  0 6 4 0 1 6 8 4 9 7
I N T E R I E U R A R C H I T E C T  E N  T U I N O N T W E R P E R

     V E R B I N D I N G  T U S S E N  H U I S  E N  T U I N

 linkedin.com/company/blij-moment-tekst-advies/ 
 www.blijmoment.nl

Specialisten in eindredactie

0715232300

CONTACT & INFO

WWW.HUISMANLEIDEN.NL

SHOWROOM & WERKPLAATS

WILLEM DE ZWIJGERLAAN 417

2315 AW LEIDEN

HUISMAN TWEEWIELERS 
WIL AL HAAR KLANTEN 
FELICITEREN MET HET 50 
JARIG BESTAAN VAN DE 
MERENWIJK!

Planning van inkomen, vermogen en nalatenschap
Oplossingen in hypotheken, beleggen, verzekeren

Drs. Mario van Teijlingen CFP®
Klimroos 9

2317 GB  Leiden

06 295 506 91
mvanteijlingen@yourfinancials.nl



VAN DER 
VORM


