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V A N  D E  R E D A C T I E  

 

’t Is weer voorbij, die korte winter. Er was maar heel kort 

schaatspret en ook niet lang strenge vorst. Gelukkig was er 

in februari wel weer eens voldoende sneeuw om de hele 

Leidse Hout vol te zetten met sneeuwpoppen. 

Nu nestelen de ooievaars, zingt de lijster ’s morgens vroeg 

en dartelen de heggemussen en pimpelmeesjes achter elkaar 

aan. Lente! Langer licht! Leven! 

 

De redactie is ook weer met frisse moed begonnen. Heel blij 

zijn we, dat Friso Hogendoorn uit de Fagelstraat vanaf deze 

editie de tekening van de voorplaat verzorgt. We waren bang, 

dat zijn eerste thema erg moeilijk zou zijn om uit te beelden, 

maar Friso deed het gewoon! 

 

Het thema van deze krant is “Een duurzame buurt”. Daarover 

wordt al enige tijd gebrainstormd door een werkgroep, waar-

van alle leden afkomstig zijn uit de Fagelstraat. Een aantal 

van hen heeft diverse, voornamelijk technische, kanten van 

het onderwerp belicht. Uw redacteuren hebben het anders be-

naderd, bijvoorbeeld kritisch, vanuit de visserij, vanuit de 

keuken en de tuin en onze vaste buurtcolumnist stuurt ons 

allemaal de boom in! 

 

Daarnaast de vaste rubrieken: bestuursnieuws, het ketting-

interview, oud papier etc., de kalender van de zondagmid-

dagconcerten in De Leidse Hout en een drietal oproepen voor 

vrijwilligers bij diverse activiteiten die daar plaats vinden. 

De nieuwe wijkagent stelt zich voor en het Sociaal Wijkteam 

zet nog eens op een rijtje wat zij voor ons kunnen en willen 

doen. 

 

Het thema van de zomereditie, die kort voor de grote vakan-

tie zal uitkomen, is “Water”. Dat is niet alleen waterbeheer, 

maar ook waterplezier, zoals zwemmen en zeilen, minder be-

tegeling en meer watertonnen in de tuinen, hoe vaak en hoe 

lang douchen we, drinken we ons spotgoedkope water uit de 

kraan of kopen we dure pakken en flessen “bronwater” dat 

vaak veel zout bevat en peperduur is, vijvers met vissen en 

kuipen met waterplanten, huppelwater, koningswater, he-

melwater, kortom: een complete waterval! 

 

Als u daarover iets wilt schrijven: graag! Stuur dan uw bij-

drage uiterlijk 1 juni naar redactieraadsheer@hotmail.nl 

 

Namens de redactie wens ik u veel 

leesplezier met deze Raadsheer, 

gezellige Paasdagen en een 

heerlijk voorjaar! 

 

Janny van Nieuwkoop  
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»DE RAADSHEER« in kleur?  

Op papier is dat helaas onbetaalbaar.  

Maar in de online versie via www.raadsherenbuurt.nl zijn wel 

alle foto’s in kleur. Alle Raadsheren vanaf december 2007 

kunt u daar vinden en nog eens nalezen. Foto: Janny van Nieuwkoop 

Paasboeket 

mailto:redactieraadsheer@hotmail.nl
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Update vanuit het bestuur 

Karlijn Broekhuizen 

Wat er allemaal speelt rondom duurzaamheid in de 

buurt, kunnen betrokken buurtbewoners u vast veel be-

ter vertellen dan wij. In het kader van schoenmaker blijf 

bij uw leest: de zaken die spelen vanuit het bestuur: 

 

Onlangs ontvingen we van een buurtgenoot een oproep 

voor een gezamenlijke aanpak van meeuwenoverlast.  

Heeft u tips, adviezen of ideeën?  

Meld het ons op webmasterraadsherenbuurt@live.nl 

 

Vanuit onze buurt volgt bestuurslid Roos Toxopeus de 

ontwikkelingen op de voet omtrent de verplaatsing van 

het busstation naar de Zeezijde. Als er nieuws te mel-

den is, zetten we dat op de website www.raadsheren-

buurt.nl en/of Nextdoor. Dat geldt ook voor ontwikke-

lingen omtrent Nieuweroord of Endegeest. Zie hier-

voor de button ‘Ontwikkelingen’. 

 

Regelmatig krijgen wij verzoeken om onze buurtbewo-

ners te vragen of zij - hetzij met de gemeente, hetzij met 

een maatschappelijke organisatie - mee willen praten 

over bijvoorbeeld een groenere wijk, de Burgertop in 

Leiden of over gemeentelijk speeltuinenbeleid. Houd 

ook hiervoor vooral de website in de gaten.  

 

Herhaalde oproep voor degenen die het gemist hebben: 

“In 2016 heeft er geen automatische incasso plaatsge-

vonden van de contributiegelden voor de Vereniging 

Raadsherenbuurt. Omdat we natuurlijk wel willen blij-

ven voortbestaan en activiteiten willen blijven organi-

seren, verzoeken wij u om het contributiebedrag voor 

2016 zelf over te maken. Het basisbedrag per hoofdbe-

woner bedraagt € 10,00 en het bedrag per huisgenoot is 

€ 2,00. U kunt uw contributie betalen door het bedrag 

over te maken op rekening NL31 INGB 0004 1936 45 

t.n.v. Vereniging Raadsherenbuurt, Leiden.”  

 

Sinds kort staat dan eindelijk het bibliotheekkastje op 

het Rozenpleintje. Leuk als u er af en toe een boek in 

zet of liever: er eentje pakt om in het zonnetje een 

boekje te lezen (of thuis, dat mag natuurlijk ook). 

 

Op 27 april is het vanaf 16.00 uur weer tijd om de 

kleedjes uit te rollen en rond datzelfde Rozenpleintje 

Koningsdag af te sluiten. We hopen op mooier weer 

dan vorig jaar, zodat u gezellig met elkaar een drankje 

kunt drinken en een toost kunt uitbrengen op onze ko-

ning. 

 

We wensen u een mooi voorjaar en mocht er iets zijn, 

weet u ons te vinden. 

 

Het bestuur van de Raadsherenbuurt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:webmasterraadsherenbuurt@live.nl
http://www.raadsherenbuurt.nl/
http://www.raadsherenbuurt.nl/
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Ketting-Interview 

Nelleke Burger, Rijnsburgerweg 
 
1. Wanneer en waarom ben je in de Raadsheren-   

buurt komen wonen ? 

Ik ben samen met mijn ex-echtgenoot in 1968 hier 

komen wonen. Wij hadden woonruimte nodig omdat 

er een baby op komst was.... Een studievriend 

woonde al in dit huis, dat vroeger aan studenten ver-

huurd werd. Een deel van de bovenetage kwam leeg 

met een keuken en 2 kamers, en na een paar maanden 

kwam de gehele benedenetage leeg, met voor- en 

achtertuin! Een paar jaar later konden wij het hele 

huis kopen dus... Een heel leven wonen wij al in deze 

buurt! En het bevalt zo goed dat wij hier nog steeds 

wonen! 

 

2. Wat is het mooiste originele  

detail in je huis ?  

De schuifdeuren op de beneden-

etage!  

 

3. Wat is je favoriete buurt- 

activiteit ?  

Wandelen of lekker rennen met 

de hond. Vaak kom ik leuke men-

sen tegen en als het zo uitkomt 

maken we een praatje. 

 

4. Als de Raadsherenbuurt € 50.000 zou krijgen om

 de buurt te verbeteren of te verfraaien, hoe zou  

jij dat dan doen ?  

Ja, daar moet ik eens even over nadenken.... Eigen-

lijk ben ik heel erg tevreden met hoe het hier er uit 

ziet, en de buurt verbeteren..... Ik zou het op dit mo-

ment niet weten. 

 

5. Hoe ga je naar je werk en hoe lang doe je daar   

over ?  

Ik heb de pensioengerechtigde leeftijd al een paar 

jaar geleden bereikt, mijn dagen worden nu gevuld 

met de zorg voor onze kleinkinderen; ik heb nog een 

oude moeder waar ik in elk geval 1x per week langs-

ga en vroeger werkte ik o.a. als voetreflextherapeute, 

dit ben ik blijven doen, zij het iets minder frequent. 

Dus naar mijn werk gaan is er niet meer bij, maar als 

ik ergens naar toe ga gebruik ik het liefst mijn fiets. 

 

6. Wanneer en hoe heb je voor het laatst gebruik    

gemaakt van wat Leiden aan cultuur te bieden   

heeft ?  

Ik hou erg van de Leidse musea, volgens mij was 

mijn laatste museumbezoek aan het Von Siebold-

huis, met een prachtige tentoonstelling op de boven-

etage. 

 

7. Welke krant lees je, op welk moment van de dag 

en hoe lang doe je daar over ?  

Wij hebben een weekendabonnement  op de NRC 

maar eigenlijk is mijn leven zo vol dat ik zelfs aan 

kranten lezen weinig toekom, helaas. 

 

8. Wat komt spontaan bij je op als je het thema  

(Een duurzame buurt) van deze Raadsheer leest ?

Duurzaam.... Ja..... Zuinig zijn met energie, nieuwe 

energiebronnen ontdekken, duurzaam bouwen en  

verbouwen, maak je tuin weer groen in plaats van  

betegelen, maak je dak groen, daar zijn allerlei  

mooie ideeën over te vinden, nog meer zonnecollec-

toren op de daken, deel je auto met je buren, of  

maak een site voor de buurt met adressen waar je je 

auto te leen of te huur aanbiedt, bomen zijn er na- 

tuurlijk nooit genoeg, organiseer voor de buurt kle- 

dingruilacties, hiervoor is "nextdoor" natuurlijk een 

prachtig initiatief. 

 

9. Welke vraag zou je zelf willen stellen ?  

En natuurlijk willen we ook je antwoord graag  

vernemen. 

Nou... Tegenover ons huis aan de Rijnsburgerweg is 

onlangs het complex Nieuweroord gesloopt, er is een 

prachtig nieuw plan gekomen om te gaan bouwen, 

maar ergens maak ik me toch een beetje zorgen. Ik 

loop daar achter, in het Bos van Bosman, ook heel 

graag mijn rondje met de hond en geniet zo van dat 

kleine stukje natuur.... Als ze dat maar heel willen 

laten.....! 

 

10. Wie mag de volgende vragenlijst beantwoorden  

en waarom heb je haar / hem gekozen ?  

Mariette Bos, zij woont in de Johan de Wittstraat en

is een vriendin van mij.
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OUD PAPIER ACTIE (OPA) 
 

Plaatsen Ophalen 

donderdag 6 april 2017 maandag 10 april 2017 

donderdag 4 mei 2017 maandag 8 mei 2017 

donderdag 1 juni 2017 maandag 5 juni 2017 

donderdag 6 juli 2017 maandag 10 juli 2017 

 

 

Plastic afval  

bij de Pauluskerk 

De oproep in de Raadsheer van december 2016 

heeft gewerkt: er hangen sindsdien geen ontsie-

rende zakken plastic meer aan de hekken.  

Dank namens alle medewerkers!  

Jottem  

en de doppen 

De laatste keer dat uw ver-

slaggever dopjes ging bren-

gen bij Jottem aan de Nach-

tegaallaan, vertelde een leid-

ster dat er inmiddels door de 

cliënten 60.000 kilo dopjes 

en doppen waren ingeza-

meld. Nog maar 5000 kilo te gaan en er kan een 

blindengeleidehond of een hulphond worden ge-

kocht en opgeleid voor dat fantastische werk. Blijf 

dus vooral sparen en brengen. Niet alleen kleine 

dopjes zijn toegestaan, ook deksels van bekers 

yoghurt en kwark en grote doppen van wasmidde-

len mogen er nu bij. Dan gaat het nog sneller! 

 

 

?? Ik zie, ik zie…??

Na rouw en beraad over de geringe tot zelfs totaal afwezige animo om de oplossing van de zoekfoto of de buurt-

vraag te vinden, heeft de redactie besloten om de rubriek voorlopig stop te zetten. 

Als iemand daar net zo bedroefd over is als wij, laat het ons weten. Want wij willen wel, maar de lezers moeten 

ook willen. We wachten af: redactieraadsheer@hotmail.nl 
 
 

Noteer deze data alvast op uw kalender 

of in uw telefoon. Er staat sinds dit jaar 

een veel grotere container in de Johan 

de Wittstraat, maar die was in februari 

en zeker in maart beslist niet vol. Bren-

gen dus naar OPA, al uw papier en kar-

ton! 

mailto:redactieraadsheer@hotmail.nl


E E N  D U U R Z A M E  B U U R T  

6  De RAADSHEER  nr. 1  – April 2017 

 

Duurzaamheid – wat is dat? 

Gijsbert van Es, Fagelstraat 

Het woord ‘duurzaamheid’ is een containerbegrip – en 

daarmee een beetje een vaag woord. In feite gaat het om 

drie dingen: 

 

1. Energie-omslag. ‘Dag steenkool, dag aardolie, dag 

aardgas!’ Om onze kinderen een toekomst op deze aarde 

te geven, gaan we binnen één generatie 

stoppen met CO₂ en andere broeikas-

gassen ‘uitbraken’ in de atmosfeer. We 

moeten wel, om een leefbaar klimaat 

op deze planeet te behouden. 

 

2. “Vergroenen”.  Gebruik van biologische grondstoffen 

is beter dan van chemische. Biomaterialen kunnen elk 

seizoen opnieuw groeien; chemische delfstoffen zijn ein-

dig en vervuilend als je ze na gebruik in hoge concentra-

ties dumpt. Dat heet: een bio-based economie. 

Een groene leefomgeving is ook beter en gezonder dan 

een versteende. In groene dorpen, buurten, steden kun-

nen we de klimaatverandering beter opvangen: bij zowel 

wateroverlast (door hoosbuien) als ‘hittestress’  (bij hit-

tegolven). ‘Groen’ is ook goed voor de voedselketen van 

mensen, dieren, planten; deftiger gezegd: voor de biodi-

versiteit. Bovendien, zo blijkt uit praktijkonder-

zoek over de hele wereld: een groene leefomge-

ving nodigt uit tot buiten zijn, wandelen, be-

wegen, elkaar ontmoeten; het helpt  

tegen fijnstof, het haalt de broei-

kasgassen uit de lucht, kortom: 

groen houdt ons gezond! 

 

3.  Hergebruik. Onderzoekers en ondernemers ontwikke-

len volop nieuwe technieken en productiemiddelen om 

een einde te maken aan ‘de wegwerpmaatschappij’. De 

tijd is (bijna) voorbij dat we grondstoffen één keer ge-

bruiken en daarna op de vuilnishoop 

dumpen en/of verbranden. Afval 

bestaat niet: met slimme oplossin-

gen kunnen we grondstoffen tel-

kens weer opnieuw gebruiken.  

Reduse, reuse, recycle!  

Dat heet: de circulaire economie.  

 

Het klinkt misschien abstract, maar in onze eigen buurt 

zijn we al een heel eind op de goeie weg, als één van de 

groenste buurten van Leiden, waar we al gewend zijn een 

groot deel van ons afval gescheiden in te leveren en waar 

we ons nu voorbereiden op het ‘afzweren’ van aardgas 

en benzine als onze energiebronnen. Zeker, ‘nog een 

lange weg te gaan’, maar gelukkig hoeven wij in de 

Raadsherenbuurt niet ‘bij nul te beginnen’.  

 

De Werkgroep Duurzame Raadsherenbuurt wordt ge-

vormd door 8 bewoners van de Fagelstraat, te weten: Jos 

Biemans, Gijsbert van Es, Jacqueline Malliee, Kees 

Olsthoorn, Bill Thomson, Dominique Visser-de Cuyper, 

Thibaut Visser en Fred Voogd.  

 

 

 

 

 

 
 

Tiny Tree Houses 

Nico Koek, buurtcolumnist 

Tussen de takken van een ceder in Grezzana vlakbij Verona hangt 

op zes meter hoogte een ‘casa sull’arbero’ , een boomhuis. Het 

moet een verrassing zijn geweest, toen de examencommissie een 

paar jaar geleden dit afstudeerproject van de jonge architect Jacopo 

Gozzi in de tuin van zijn huis kwam beoordelen. Het boomhuis 

meet 26 vierkante meter en het is voorzien van riolering, een brede 

glaswand en een groot terras. Er is licht, water, gas, verwarming, 

internet en wifi. In een interview licht Gozzi zijn jongensdroom 

toe. “Is er een mooiere plek  dan die prachtige ceder in je tuin? “, 

zegt hij. En “ een prachtige  kans voor een gezelschap van vrien-

den die staan te popelen om de handen uit de mouwen te steken!”                                                                                                                                                                               



E E N  D U U R Z A M E  B U U R T  

7  De RAADSHEER  nr. 1  – April 2017 

 

De jonge Jacopo had een team om zich heen verzameld, waarin elk van de teamgenoten zijn specifieke vakmanschap 

kon ontplooien. Zelf leverde hij samen met een ingenieur het ontwerp en de structuur van het bouwwerk. Een tim-

merman, een elektricien en een loodgieter zorgden voor het technisch handwerk. Enkele ‘arrampicatori’ of ‘klim-

mers’, zo beschrijft Jacopo trots,”hingen daar boven in de touwen om balken tussen de takken te bevestigen”.  

Gozzi  werd op slag beroemd met zijn ontwerp. Hij vormde samen met andere jonge architecten uit Verona een 

groep, de ‘TreeTop Builders’ genaamd, die in een jaar nog vijf andere ‘case sugli alberi’ in elkaar zetten. Soms zijn 

dat luxe boomhutten, zoals je die -in een eenvoudiger versie voor kinderen- ook bij ons in de buurt wel kunt aantref-

fen. Maar vaker nog bouwden de ‘TreeTop Builders’ complete toeristenhuizen, als onderdeel van een agriturismo of 

een Bed&Breakfast. Jacopo Gozzi  prijst zijn ontwerpen aan  als voorbeelden van ecologisch en duurzaam bouwen, 

als integratie van een bouwwerk in de natuur.                                                                                                

Maar toen de groep het project Architettura Sostenibile’ (duurzame architectuur) startte in een natuurpark in de Val-

pantena-vallei, kwam er toch wat kritiek los. Want in de tiny tree houses is ook wel metaal en plastic verwerkt. En 

voor het vervoer van al het bouwmateriaal en de voorzieningen in de boomhuizen moesten extra wegen door de 

natuur worden aangelegd. Dat had dan trouwens als voordeel dat dan de toekomstige gasten ook met de auto hun 

hooggelegen huis konden bereiken (!).  De critici benadrukten dat dit alles wel een stevige aanslag op de natuurlijke 

ambiente vormde. 

Als we nu in het kader van de duurzame Raadsherenbuurt ook overgaan op het bouwen van zulke tiny tree houses, 

dan kunnen we dus terugvallen op de ervaringen in Italië. Misschien moeten we Jacopo Gozzi uitnodigen, met hem 

naar De Leidse Hout wandelen en wat geschikte bomen uitzoeken. Dat is een mooi begin. En tijdens die wandeling 

kunnen we dan met z’n allen het lied van Annie MG Schmidt aanheffen in een iets aangepaste versie:  

 

Ik heb een tante en een oom, 

die zitten in een eikenboom, 

een eikenboom in Leiden. 

Ze hebben zelf van eikenhout, 

daar in die boom een huis gebouwd, 

hoogste geluk van beiden! 
 

 

                                                                     

Wat hebben de redacteuren  

met duurzaamheid?  

 

Anne Sanderink schrijft heel bevlo-

gen: Duurzaam leven staat voor mij 

voor bewust omgaan met eigen, an-

dermans en gezamenlijk bezit. Het 

staat voor bewust consumeren: voor 

elke aanschaf bedenken of deze echt 

gewenst en/of noodzakelijk is, maar 

ook wat de levensduur ervan is. Het 

staat voor inspanningen doen ter be-

houd van de aarde als gemeenschap-

pelijke verantwoordelijkheid. Het 

staat voor mij ook voor respectvol 

omgaan met elkaar; werken aan 

duurzame relaties. Ook denk ik aan 

het duurzamer met mijn lichaam om-

gaan: bewuster bezig zijn met wat ik 

eet en drink. 

Ik ben niet het type dat op het vlak 

van duurzaamheid grote initiatieven 

ontplooit, maar meer iemand die in 

het dagelijks leven bewust duurzaam 

wil zijn. Voorbeelden daarvan: mini-

maal autogebruik en maximaal fiets- 

en OV-gebruik, milieuvriendelijke 

verf, vaak vegetarisch eten, afval-

scheiding, ook aankopen doen bij 

kringloopwinkels, een plaid pakken 

in plaats van de temperatuur verho-

gen, de verwarming niet aan in het 

hele huis (en de deuren dicht), op-

laadbare batterijen, groene stroom, 

woningisolatie, energiezuinige lam-

pen, letten op waterverbruik, etens-

resten bewaren en daarmee "restjes-

dag" vieren, etc.  

Minstens eenmaal per jaar gaan we 

als gezin kringloopshoppen. We se-

lecteren een aantal kringloopwinkels 

en gaan tussen de winkelbezoeken 

ergens lunchen. Elke keer komen we 

met leuke of handige aankopen thuis, 

variërend van boeken, serviesgoed, 

keukengerei tot een koffer, kleding 

of cadeautjes. 

We hebben een tijd gebruik gemaakt 

van Greenwheels; ideaal. De auto 

staat vlakbij geparkeerd en geen last 

van APK, reparaties, etc. Helaas was 

de Greenwheelsauto niet geschikt 

voor onze toen reisziektegevoelige 
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kinderen. We stopten met Green-

wheels en schaften een type auto aan 

waarin de kinderen veel minder snel 

reisziek werden. Maar zodra de kin-

deren volwassen zijn en onze auto 

aan het eind van z’n leven, keren we 

terug naar Greenwheels. 

 

Annet van der Velden schrijft: Mijn 

eigen ervaringen met duurzaamheid. 

Al een jaar of 25 eet ik biologische 

groente en fruit van de Kieviet. De-

zelfde leverancier die een aantal 

buurtgenoten, waaronder mijn col-

lega-redacteur Hans bedient. Vlees 

eten we steeds minder, wel wild. Ik 

ga ervan uit dat het wild een prima 

leven heeft gehad voordat het op 

mijn bord komt. Vis vind ik heerlijk, 

ik eet het graag. Maar na het inter-

view voor dit nummer met Joep Bes-

selink heb ik besloten alleen nog vis 

uit de Noordzee te eten en dan alleen 

als die duurzaam gevangen is. 

Best duurzaam zou je denken. He-

laas, reizen vind ik erg leuk. Regel-

matig zit ik in een vliegtuig. En dat is 

heel erg slecht voor het milieu. Een 

andere collega-redacteur Anne reist 

bewust niet of minimaal met het 

vliegtuig. Dat is veel beter. 

Okay, en dan ons huis. De verwar-

ming staat vaak laag, als we thuis zijn 

zetten we ‘m aan. En dan niet zoals 

bij Dominique Visser waarbij de ver-

warming standaard op 16 graden 

staat, maar lekker warm op 20. Ons 

huis heeft een rieten dak en zonnepa-

nelen kunnen daar niet op. Ai, dat is 

dus ook geen optie. 

De auto tot slot is ook niet zo milieu-

vriendelijk. Nog even sparen en dan 

komt er een elektrische variant! 

 

Hans Rohlof ziet positieve, maar 

ook wel een paar negatieve punten: 

Ja, hoe gaan wij om met het zorgen 

voor een beter milieu? Wisselend, 

zou ik durven zeggen. Als je ons ver-

gelijkt met de familie Visser-de 

Cuyper (zie elders in dit nummer) 

zijn we verkwisters, met onze warme 

binnentemperatuur. Maar aan de an-

dere kant: we hebben al vijftien jaar 

geleden een grote zonneboiler op ons 

dak laten zetten, en acht zonnecellen. 

Die laatste zijn nu wel aan vervan-

ging toe onderhand. Dat scheelt in 

het energieverbruik. En alles in huis 

is geïsoleerd: ramen, dak, vloer. 

Maar nog niet met het nieuwste 

HR++ glas: dat zal wel lastig worden 

met de originele kozijnen en schuif-

ramen. Verder hebben we onlangs 

een hybride auto aangeschaft, die he-

laas wel dit jaar weer duurder is ge-

worden door onbegrijpelijke ingre-

pen van de overheid.  

Maar de creatieve bezigheden van 

Paulina vragen wel weer wat energie. 

De nieuwe keramiek- en glasoven 

heeft zelfs 3,5 kW nodig, en heeft on-

langs zelfs een elektriciteitsgroep op-

geblazen. Gelukkig wordt hij spaar-

zaam gebruikt.  

Verder gebruik ikzelf in de stad altijd 

de fiets, en naar Amsterdam meestal 

de trein. Dat scheelt brandstof, en is 

dus duurzamer, ook voor mezelf: ik 

blijf er fitter bij.  

Vakanties zijn de laatste jaren wel 

verder weg, en daarvoor hebben we 

wel een vliegtuig nodig. Met de fiets 

naar China is slechts voor weinigen 

weggelegd, en zoveel tijd hebben we 

ook weer niet.  

Aan de andere kant eten we gezonde 

plaatselijke groentes van de Kievit, 

en vermijden we aardbeien te kopen 

in de winter. Maar we zijn wel weer 

vlees- en viseters, al is het niet elke 

dag. 

Je zou kunnen zeggen: we zijn onder-

weg, en laten soms steken vallen. 

Vandaar dat de actie ‘Ga goed’ aan 

mensen zoals ons besteed is: je staat 

weer eens stil bij vervuiling en een 

beter milieu. Iets dat anderen elke 

dag doen! 

 

Janny van Nieuwkoop: Afvalschei-

ding is vanzelfsprekend. Ik haal zelfs 

het papier van een blikje maiskorrels 

af. En oud ijzer gaat eens in de zoveel 

tijd naar het Waardeiland. Plastic 

doppen gaan naar Jottem, GFT in de 

eigen compostton, koffieprut over de 

tuin. Er staat een grote regenton in de 

tuin; daarvan drinken alle planten in 

huis en als het soms echt nodig is, 

ook de tuin. De kikker vindt het ach-

ter de ton heel fijn, koel en vochtig. 

Voor restafval hebben wij een kleine 

container en het gebeurt regelmatig, 

dat die maar eens in de 4 weken aan 

de straat staat. Douchen doen we niet 

zo lang als “die jeugd van tegen-

woordig” en ook niet iedere dag; 

“wasbakken” is helemaal niet erg. 

Zonnepanelen op ons half schuine, 

half platte dak zijn niet zo eenvoudig. 

En, shame on me, de bovenetage is 

niet geïsoleerd; dat mogen de vol-

gende bewoners ooit doen. Wel heb-

ben we inmiddels beneden overal en 

op de 1e etage aan de achterkant dub-

bel glas. Zoals Hans al zei: HR++ is 

niet te combineren met onze kozijnen 

aan de straatkant. Dus geen subsidie 

gekregen. Onbegrijpelijk, omdat de 

overheid juist oude huizen zo graag 

geïsoleerd zou zien. De CV heeft een 

24 uurs programma, want eerlijk ge-

zegd vind ik een warme badkamer ’s 

winters erg lekker en we staan toch 

meestal niet vroeg op. Overdag 19,5 

graden, maar ’s nachts 11 graden, als 

we weg zijn ook. Dan bevriest er niks 

in de winter en wordt er geen energie 

gevraagd in de zomer. Uiteraard 

spaarlampen waar dat mogelijk is. 

Altijd op de fiets of lopend naar m’n 

werk gegaan, nu nog altijd de bood-

schappen op de fiets. Je weet al snel 

precies hoeveel er in beide fietstas-

sen past. Nee, geen aardbeien in de-

cember (die smaken trouwens ner-

gens naar), geen snijbonen uit Ma-

rokko, geen pruimen in januari. 

Nooit eten in de vuilnisbak, kliekjes 

zijn lekker! Het aspergeseizoen komt 

er weer aan. Ik wacht tot er veel aan-

voer is, schil dan flinke porties en 

stop die in de vriezer: het hele jaar 

door af een toe een smulpartij! Met 

boontjes precies hetzelfde. Zo spaar 

ik niet alleen de eigen portemonnee, 

maar ook het milieu, want boontjes in 

de winter komen echt niet uit onze ei-

gen volle grond, dus hebben gevlo-

gen. Overigens: diepvriesgroenten 

mogen wat mij betreft wel; die zijn in 

het hoogseizoen geoogst in eigen 

land en de diepvrieskasten zijn te-

genwoordig stukken milieuzuiniger 
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dan vroeger. Blijft vlees. Tja, touché, 

ik koop nog vaak vlees, vind het ook 

lekker en ben gewend om ermee te 

koken. Het besef is er wel, maar de 

uitvoering nog niet. Kan ik nog met 

goed fatsoen door de buurt lopen? 

 

Jeroen Hiemstra is duidelijk in zijn 

mening:  Duurzaamheid; van het 

woord alleen al gaan mij de haren 

recht overeind staan. Het is m.i. één 

van de meest misbruikte modewoor-

den van de laatste jaren. Ik zie wel 

degelijk het nut in van verantwoord 

energiegebruik, maar dan vooral om 

minder afhankelijk te zijn van landen 

in het Midden Oosten of van Rus-

land. Op het persoonlijke vlak ben ik 

er natuurlijk wel mee bezig: afval 

scheiden, led lampen, geen apparaten 

onnodig aan laten staan. Verwarming 

niet te hoog, een uur voordat je gaat 

slapen de thermostaat laag zetten. En 

de fiets gebruiken voor bijna alles 

binnen een straal van 5 kilometer. 

E.e.a. proberen wij ook over te bren-

gen op de kinderen, alhoewel het kor-

ter douchen er nog niet zo in zit… 

Het restaureren van oude motoren en 

auto’s, één van mijn hobby’s, zou je 

kunnen zien als het ‘duurzaam’ ma-

ken van voertuigen. Een aantal loopt 

op lpg, schoner dan de gemiddelde 

auto van een paar jaar oud. En als je 

gaat kijken naar de levensduur van 

die voertuigen, kan je nog twisten 

over de efficiëntie van een veel jon-

ger vervoermiddel (als je de totale le-

venscyclus bekijkt).   

 

Ton Staphorst gaat graag een zon-

nige zomer tegemoet: Ik ben er een 

voorstander van om te gebruiken wat 

Moeder Natuur ons heeft gegeven. 

Het heeft even geduurd, maar sinds 

20 oktober vorig jaar heb ik zes zon-

nepanelen op het dak liggen. De 

buurtinitiatieven die eerder waren 

aangekondigd, duurden mij te lang. 

Ik ben niet geschikt om te wikken en 

te wegen wat het beste is, hoe je de 

goedkoopste panelen kan aanschaf-

fen en te bedenken of je privé of col-

lectief panelen plaatst. Mijn besluit 

was genomen en dan moet het vorig 

jaar al zijn uitgevoerd. Nou ja, bij 

wijze van spreken dan. 

Natuurlijk wil ik vanaf dag 1 de opti-

male opbrengst hebben. Ik kijk elke 

dag hoeveel Moeder Natuur mij heeft 

gedoneerd. Dag 1 gaf een heel goede 

opbrengst, maar de dagen daarna wa-

ren teleurstellend. Ik kan dat niet uit-

staan, niet zozeer omdat terugleve-

ring van stroom een heel klein voor-

deeltje oplevert, maar vooral omdat 

ik de natuur naar mijn hand zou wil-

len zetten. Ik heb al de meest fantas-

tische ideeën gehad om tot een ho-

gere opbrengst te komen: spiegels op 

het dak om schaduwen van obstakels 

op het dak te elimineren en de stralen 

te richten op de panelen, schoorste-

nen wit verven, panelen anders posi-

tioneren. Uiteraard geef ik mijn ge-

voelens steeds door aan de leveran-

cier van de panelen. Die zal wel gek 

van mij worden. En als ik dan maar 

steeds hoor ‘wacht nou maar even af’ 

gaan mijn stekels helemaal overeind 

staan.  

Tot mijn grote verbazing was er een 

dag of wat geleden een ommekeer. 

Het was een stralende dag, de zon 

stond in een gunstiger hoek en voilà, 

de opbrengst was meteen de hoogste 

vanaf het begin. Dat geeft hoop voor 

de toekomst. Ik ben nog steeds niet 

overtuigd dat het keerpunt is bereikt, 

maar mijn ongeduld is toch wel iets 

afgenomen. 

Het geeft een warm gevoel, je eigen 

energie opwekken. En verder: als ik 

trouwe vriend Muis uitnodig om 

naast me te komen zitten, kan de ver-

warming een graadje lager! 

Ik schrijf mijn stukje op 23 februari, 

de dag van de storm met windstoten 

tot 130 kilometer per uur. Als ik nou 

eens een windmolen(tje) in de tuin of 

op het dak zou kunnen zetten, of als 

er een Raadsherenmolen zou kunnen 

komen… Wat zouden wij daarvan 

kunnen genieten. Voorlopig is as he-

laas nog steeds verbrande turf! 

 

Fanny Amann en duurzaamheid 

Anne Sanderink 

Toen ik kennismaakte met de nieuwe buurtbewoners Fanny Amann, Jérôme Buchler en hun dochtertje Line (zie bij 

de Familieberichten) bleek dat het beroep van Fanny aansluit bij het themanummer Duurzaamheid. Reden om daar 

wat verder over door te praten. 

Fanny vertelt: 

Mijn beroep is het optimaliseren van de energie-efficiëntie van nieuwe gebouwen, zoals kantoren, flats en bejaar-

denhuizen. Ik intervenieer soms ook bij renovaties. Als het oorspronkelijke bouwplan niet voldoet aan de normen 

uit de Franse regelgeving kan ik suggesties doen voor aanpassingen. Mijn cliënten zijn grote Franse bouwbedrij-

ven. We werken als een team om de beste balans te vinden tussen kosten – vaak het belangrijkste criterium – en 

CO2-emissies. 

Ik heb de afgelopen jaren gewoond in New Delhi en Singapore. Helaas is duurzaamheid in deze landen niet het 

hoofddoel van de projectontwikkelaars. In Singapore zijn er sommige pilotprojecten van duurzame gebouwen en de 

staat stimuleert projectontwikkelaars, maar ze gedragen zich niet ecologisch verantwoord. In Europa kennen we 
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milieubeleid al zo lang, dat het onderdeel is geworden van ons dagelijks leven. In Singapore denken de meeste 

mensen er niet eens aan om alle deuren dicht te doen als de airconditioning aan staat. 

In India hebben we ook een paar voorbeeldprojecten gezien. maar ik denk dat, gezien de uitdagingen waar India 

zich eerst mee moet bezighouden, de ontwikkeling van duurzame gebouwen veel tijd zal kosten. 

De manier van omgaan met de problematiek verschilt van land tot land. In Azië wordt isolatie over het hoofd ge-

zien, omdat de resultaten niet van buitenaf zichtbaar zijn. Ze bedekken de buitengevel liever met planten. 

In Frankrijk is de isolatie van bestaande gebouwen tegenwoordig een belangrijk aandachtspunt. Bovendien worden 

er meer en meer duurzame energiebronnen gebruikt. 

Privéwoningen zijn niet mijn specialisme, maar ik denk dat de eerste stap naar een duurzaam huis de verbetering 

van isolatie is. De ramen, het dak en de muren zijn met name verantwoordelijk voor energieverlies. De fabrikanten 

van CV-ketels hebben de laatste tijd grote vooruitgang geboekt. Een moderne thermostaat, een hoogrendementske-

tel of warmtepomp kunnen je energieverbruik sterk verminderen. 

 

 
 

Rurale 

duurzaamheid 

Ton Staphorst 

Vlak achter mijn huis staan mijn troetelkinderen te pron-

ken. Intimi weten dat dit de hortensia’s zijn. Sinds jaar 

en dag geven zij van het late voorjaar tot het najaar heel 

veel bloemen. Elk voorjaar, als de oude bloemen wegge-

snoeid moeten worden, tel ik hun aantal. Ik raak de tel 

kwijt. Het zijn er in elk geval meer dan tweehonderd. De 

plek waar zij staan is ideaal, schaduwrijk, vochtig, af en 

toe wat namiddagzon. Mijn hortensia’s worden vertroe-

teld, elke dag krijgen zij het overgebleven kookvocht van 

aardappelen, rijst, pasta en peulvruchten. Maar dat is nog 

niet alles. Ik ben zo gek om steeds koffieprut en theezak-

jes te deponeren te midden van de hortensia’s. Als het 

regent, wil ik wel eens een koffiefilterzakje met inhoud 

richting de planten werpen. Mijn worp is niet altijd even 

trefzeker, er belandt wel eens een zakje aan de struiken 

in plaats van onder de struiken. In een vochtige periode 

bieden de hortensia’s de aanblik van een opgetuigde 

kerstboom, tot grote hilariteit van sommige bezoekers. 

De filterzakjes fungeren als kerstballen. Een groot voor-

deel is dat het papier lekker kan opdrogen en de ge-

droogde zakjes kunnen prima bij het oud papier. Het 

leukste is natuurlijk wel dat de afgedankte bloementros-

sen voor nieuwe compost zorgen. 

Tuinafval blijft ter plaatse, niets wordt afgevoerd. Nou 

ja, zo af en toe wil ik wel eens wat zevenblad in de rest-

container gooien. Het tuinafval belandt steevast op de 

composthoop. Een systeem voor composteren heb ik 

niet. Ik probeer zo mogelijk wat diversiteit aan te bren-

gen. Takken zijn prima geschikt om er gemaaid gras tus-

sen te gooien. Het leuke van mijn composthoop is dat 

egels er gek op zijn; in de zomer zie 

ik geregeld vertegenwoordigers 

van de stekelhuidigen door de 

tuin banjeren. Gesnoeide braam-

struiken gaan in een apart com-

postvat. Voor groenteafval heb 

ik ook een compostvat.  

In bepaalde opzichten ben ik 

zelfvoorzienend. Als ik plan-

ten moet verpotten, is er altijd voldoende 

compost beschikbaar. En de planten gedijen uitstekend. 

De oleanders staan nu binnen te overwinteren, over een 

paar weken gaan zij weer naar buiten, in een grotere pot 

en uiteraard met compost uit de tuin erbij. Ik verheug me 

er nu al op, nog meer zoet geurende bloemen en nog meer 

insecten. 

Ik meldde al, niets uit de tuin gaat via de voordeur naar 

elders. Het omgekeerde is wel het geval, zij het inciden-

teel. In het kader van de overdracht van dierenzorg aan 

buurtgenoten, neem ik standaard de verzorging van 

Happy en Flora op me. Na een week kijken broer en zus 

dwergkonijn me vragend aan: ‘kan er iets aan onze la-

trine worden gedaan?’ Natuurlijk kan dat, in een vloek 

en een zucht is het hok verschoond en de uitwerpselen 

staan gereed om te worden afgevoerd. Naar wat? Goede 

vraag. De groencontainer staat in de onmiddellijke nabij-

heid, dus het ligt voor de hand om de zooi daarin te de-

poneren. Dat heb ik wel gedaan, maar ergens kwam er 

toch een schuldgevoel op: wat zonde om de mest (want 

dat is het natuurlijk) weg te doen. Wat bruikbaar is, moet 

naar mijn overtuiging ook zoveel mogelijk worden be-

nut. Dus tijdens mijn zorgperiodes belandt de afval van 

Happy en Flora op mijn composthoop. En met succes, 

getuige de groeispurt van mijn planten!  

Everybody Happy!! 
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Samen energie inkopen  

is schoner én goedkoper 

Gijsbert van Es, Fagelstraat 
 

Tot onze vaste lasten behoort de maandelijkse rekening voor gas, licht en water. Onlangs dacht ik: dat kan vast 

goedkoper wanneer we met zoveel mogelijk buurtgenoten een collectief contract afsluiten met een energiebedrijf. 

En: kunnen we dan, in één en dezelfde beweging, meteen bijdragen aan een daling van de uitstoot van broeikasgas, 

wanneer we zo’n contract afsluiten bij een ’groen’ energiebedrijf? 

Klopt deze gedachte? Ik keek wat rond op internet en kwam een onderzoek tegen van de Consumentenbond. Wat 

zijn de ‘schoonste’ energiebedrijven? Deze: De Unie, Pure Energie, Qurrent, Vandebron en Greenchoice. ‘Schoon’ 

wil hier zeggen dat ze 100% groene stroom leveren, opgewekt door zon en wind; plus ‘gecompenseerd gas’, wat 

wil zeggen dat ze investeren in bosbouw, voor de noodzakelijke CO₂-opname. 

Meteen heb ik alle vijf deze bedrijven een e-mail gestuurd, om een offerte te vragen. Van twee kreeg ik een reactie, 

van Greenchoice en Vandebron (... slechte service dat die andere niet reageerden...). Wat bleek? Het maandtarief in 

alleen al deze twee offertes ligt ruim 20% lager dan wat wij nu betalen (bij Nuon). Dit scheelt echt honderden eu-

ro's per jaar! Schone energie is goedkoper dan vuile energie – had ik niet gedacht... 

Na ontvangst van deze offerte heb ik een tweede mailtje aan beide bedrijven gestuurd. Daarin heb ik de vraag voor-

gelegd of ze ervaring hebben met ‘buurtinkoop-coöperaties’ en of het maandtarief dan nóg scherper zou kunnen? 

Antwoord: ‘Ja, die ervaring hebben we, en we sturen graag iemand langs om erover te komen praten.’ 

Ik kan het nog niet helemaal geloven; zit er nog een addertje onder het gras? Maar als het écht zo is, hoeven we 

helemaal geen zonnepanelen op onze eigen daken te leggen, of andere ingewikkelde ingrepen te doen...!? Gewoon 

gezamenlijk overstappen naar een schoon energiebedrijf: een win-/win-/win-situatie – winst voor onze portemon-

nee, voor de atmosfeer en voor de authentieke aanblik van onze fraaie buurt (die we dan niet met zonnepanelen 

verstoren...). 

Meedoen? Ik besprak dit met onze wijkambassadeur, Thibaut Visser. Wil hij deze actie ’trekken’? Ja, dat wil hij 

graag! Belangstelling? Meer weten? Meedoen? Meld je bij Thibaut!?, via duurzaamboerhaave@gmail.com. 
 

 

 

mailto:duurzaamboerhaave@gmail.com
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Zonnepanelen kopen of  

zonnepanelen delen? 

Kees Olsthoorn, Fagelstraat 

Wat komt er zoal kijken bij de aanschaf van zonnepanelen? 

Veel mensen zijn bezig met verduurzaming en als onderdeel 

daarvan de aanschaf van zonnepanelen. Het begint dan met 

de vraag of je dak geschikt is. Zowel het type dak als de ori-

entatie zijn van belang. Om daar achter te komen kan je zelf 

de zonnepanelencheck (link) via Internet doen.  Deze check  

is echter vrij grof. Bij ons bleek er een onbekend object (een 

zonneboiler) en een schoorsteen in de weg staan om een 

goede beoordeling te maken. Wij hadden er niets aan. Dan 

moet de offerte van de leverancier uitkomst bieden. Laat in 

ieder geval meerdere offertes maken want er zijn nogal wat 

verschillen in resultaat. De leverancier inspecteert ook het 

dak, via Internet (Google Earth, vergelijkbaar met de zonne-

panelencheck) of via een persoonlijk bezoek. Bij ons leverde 

een viertal offertes nogal tegenstrijdige informatie op. De ene 

leverancier meende 8 zonnepanelen te kunnen plaatsen, een 

ander vond ons dak volkomen ongeschikt voor plaatsing. De 

een vond plaatsing op een dakkapel verantwoord, de ander 

niet want de dakkapel zou het gewicht niet kunnen dragen. 

Voorlopig geen panelen op mijn eigen dak. Ik ben benieuwd 

naar ervaringen van andere buurtbewoners. 

Let ook op of de dakbedekking niet aan vervanging toe is. 

Vernieuw dat eerst voordat je panelen erop gaat plaatsen. 

Als je dak geschikt is waar moet je dan nog op letten? 

Vergelijk je budget en je eigen stroomverbruik met het aantal 

te plaatsen panelen. Het is uit milieu-oogpunt natuurlijk het 

beste om zoveel mogelijk panelen te plaatsen. Financieel is 

het echter minder gunstig om op jaarbasis meer stroom te pro-

duceren dan jezelf verbruikt. Het overschot kan je niet salde-

ren met je eigen verbruik en wordt door de energiemaatschap-

pij tegen een lager tarief vergoed (ca. 8 eurocent per kWh; 

normaal tarief ca. 23 eurocent).  

Welke panelen wil je kopen: blauwe met een opvallende Alu-

rand, zwarte die minder opvallen, oprolbare panelen (minder 

gangbaar en met een lagere opbrengst) of een hybride zonne-

boiler/zonnepaneel? Ook moet je nog een omvormer hebben, 

die de gelijkstroom vanuit het paneel omzet in wisselstroom 

die uit je stopcontact komt. Dit is een relatief duur onderdeel 

dat mede de opbrengst van de opstelling bepaalt. Valt er scha-

duw op één of meer van je panelen dan heb je meerdere mi-

cro-omvormers of optimizers nodig om te voorkomen dat de 

gehele productie van de in serie geschakelde reeks wegvalt. 

Overigens kan je de 21% BTW over de aanschaf en de instal-

latie bij de belastingdienst terugvragen. Veel informatie over 

zonnepanelen is te vinden op de website Zonnepanelen.net. 

Je kunt eventueel gebruikmaken van de collectieve inkoop 

van zonnepanelen door onder meer de Vereniging Eigen Huis 

in samenwerking met de Consumentenbond, Energiecollec-

tief.nl, Collectievezonnepanelen.nl (in samenwerking met 

Zuid-Hollands Landschap) en SamenZonneEnergie (een 

groepsaankoop van zonnepanelen die wordt georganiseerd 

door gemeenten in Zuid-Holland in samenwerking met 

iChoosr) .  

Zonnepanelen delen ofwel stroom opwekken op andermans 

dak. 

Als je dak niet geschikt is of als je die lelijke dingen niet op je 

eigen dak wilt of als je de aanschaf en het onderhoud allemaal 

te ingewikkeld vindt, dan bieden zonnepanelen op andermans 

dak wellicht een goede mogelijkheid om te investeren in 

duurzame energie.  

Tot een aantal jaren terug bestond eigenlijk alleen de moge-

lijkheid om je bij een lokale energiecoöperatie aan te melden 

of met buurtbewoners een zonnepark aan te leggen op een ge-

schikte locatie in je eigen buurt (de zogenaamde postcode-

roos).  Voorwaarde hierbij is dat een coöperatie wordt opge-

richt en dat de coöperatiedeelnemers eigenaar zijn van de pa-

nelen. Deze constructie kost nogal wat tijd en moeite maar 

heeft als voordeel dat je over de opgewekte stroom geen ener-

giebelasting hoeft te betalen.  

Zonnepanelendelen en SolarGreenPoint  bieden de mogelijk-

heid om zonnepanelen te kopen die elders, ook buiten de post-

coderoos, worden aangelegd. Iedereen kan hier aan meedoen, 

je kan je eigen energieleverancier behouden. Over de gepro-

duceerde stroom wordt wel energiebelasting berekend. Ove-

rigens biedt SolarGreenPoint  ook projecten aan met belas-

tingvoordeel omdat ze vallen binnen de postcoderoosrege-

ling. 

Inmiddels zijn er ook energiebedrijven die hun klanten zon-

nepanelen op zonneparken te koop aanbieden. Vrijopnaam is 

een nieuwe energieleverancier. Dit bedrijf maakt geen ge-

bruik van de postcoderegeling en je betaalt over de opge-

wekte stroom dus energiebelasting.  

Zonnehub is een initiatief van Eneco. Deelname is beperkt tot 

klanten van Eneco die in de buurt van de zonnepanelen wo-

nen. Deze klanten (“Hubsters”) profiteren dan wel weer van 

het belastingvoordeel.   

Meer informatie over de verschillende vormen van zonnepa-

nelen delen vind je op de sites van de genoemde projecten. 

Daarnaast zijn er nog enkele kleinere projecten die gebruik 

maken van  crowdfunding. Samenvattingen en vergelijkingen 

van de diverse initiatieven staan in het recente oktobernum-

mer van het magazine van de Vereniging Eigen Huis en op 

de internetsites van bijvoorbeeld de Stichting Natuur en Mi-

lieu, MilieuCentraal en RTLZ finance.
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Waterbeheer in de Raadsherenbuurt  

Thibaut Visser, Fagelstraat 

Waterbeheer – of watermanagement – is in Nederland vooral bekend geworden in 1997 toen onze toen jonge prins 

er in begon te werken. Heel toepasselijke keuze, want Nederland was en is een van de toplanden als het over water 

gaat. Watermanagement kent vele aspecten en staat centraal in elke duurzame samenleving. Water is nodig voor de 

planten en dus voor ons eten. Daarnaast hebben we schoon water nodig om te drinken en gebruiken we het om 

schoon te maken en om een deel van ons afval af te voeren (sanitatie). Binnen verschillende organisaties heeft Wil-

lem Alexander zich ertoe gezet om wereldwijd watermanagement en de velerlei problemen rond water en gezond-

heid aan te kaarten. Dit zal ik hier ook proberen te doen voor onze buurt. 

De basis van watermanagement is de 

hydrologische cyclus, of de water-

kringloop. Dit is misschien iets dat u 

zich nog kan herinneren van de les-

sen aardrijkskunde. Water valt neer 

op aarde in de vorm van regen. Deze 

regen stroomt via de oppervlakte en 

via de grond naar beekjes en rivieren 

die uiteindelijke uitmonden in de 

zee. Daar verdampt het water weer 

tot wolken, die het water dan weer 

laten vallen als regen over land. (Als 

u zich toevallig ooit heeft afgevraagd waarom de zee zout is, is dit proces het antwoord. Zouten worden vervoerd 

als het water naar de zee stroomt, maar blijven achter bij de verdamping.)  

Dit is de natuurlijke cyclus. Het geheel wordt een stuk gecompliceerder in een stad, waar mensen gebruik maken 

van het water. Voor het waterbeheer zijn er in Nederland allerlei instanties en installaties die ons hierbij helpen. Zo 

krijgen wij ons drinkwater uit de kraan van Dunea, die het water deels op natuurlijke wijze schoonmaakt in de dui-

nen tussen Monster en Katwijk. (Wist u dat Nederland het enige land is ter wereld dat veilig en gezond kraanwater 

levert zonder chloor?). Wij gebruiken dit water en spoelen het daarna door naar de riolering dat wordt onderhouden 

door de stad Leiden. De riolering vervoert het vuile water naar de zuiveringsinstallatie. De zuivering wordt dan 

weer gedaan door het waterschap Hoogheemraadschap Rijnland, die het schoongemaakte water weer naar de rivier 

brengt. Het waterschap zorgt ook voor de onderhoud van de dijken en pompen, zodat wij veilig tot wel 6 meter on-

der de zeespiegel kunnen wonen. Dit gebeurt allemaal in een goed gestroomlijnde samenwerking tussen al deze 

partijen. 

Ons waterbeheer-systeem staat echter voor verschillende uitdagingen. Zo komen er steeds meer mensen in de rand-

stad wonen en zoals alle bewoners hebben deze schoon water nodig en produceren ze vuil water dat schoonge-

maakt moet worden. Daarnaast is de riolering die we gebruiken grotendeels meer dan 60 jaar oud en is dus aan ver-

nieuwing toe. De derde belangrijke druk komt door de verandering in ons klimaat. In de afgelopen decennia merk-

ten we al een toename in het aantal hevige regenbuien en de verwachting is dat dit met de opwarming van de aarde 

alleen maar verder gaat toenemen. Dit brengt ook meer water in onze rivieren, die het water ook moeilijker kwijt 

kunnen door een stijging in het zeeniveau. Uitdagingen genoeg dus! 

Gelukkig weten we al op veel uitdagingen een oplossing. Zo zijn er in Nederland al veel aanpassingen gedaan on-

der het programma ‘Ruimte voor de Rivier’, zodat de rivieren veilig meer water kunnen veroveren naar de zee. 

Ook leiden heeft een plan voor klimaatadaptatie, waarin vooral gewerkt wordt om meer regen te kunnen opvangen 

en overstromingen te beperken. Zo is er bijvoorbeeld naast het Pesthuis al een nieuw waterreservoir gemaakt. Bij 

hevige regen kan hier water tijdelijk worden opgeslagen. Een ander voorbeeld bij ons in de buurt is de nieuwe op-

slag en pomp bij het fietspad op de Rijnsburgerweg, vlak bij het station. 

Voor de buurt kunnen we zelf als bewoners ook bijdragen. Zo kunnen we onze omgeving weer zo natuurlijk moge-

lijk maken, door waar mogelijk bestrating te vervangen door groen. Zo kan meer water door de grond geabsorbeerd 

worden en wordt de riolering ontlast. Dit kan ook door het plaatsen van een groen dak. Bijkomende voordelen van 

het extra groen zijn het koelend effect in de zomer en een toename in biodiversiteit. Daarnaast kunnen we ook goed 

zorgen voor het riool dat nu ons regenwater en afvalwater moet afvoeren. Dit betekent dat we geen stoffen in het 
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riool moeten stoppen die daar niet in thuis horen, zoals vetten en olie uit de keuken. Deze lijken onschuldig omdat 

ze vloeibaar zijn na het koken. Echter, zodra ze in het riool terecht komen, of zelfs al in het huis samenkomen met 

andere waterleidingen, worden ze hard en blijven ze aan de rand van de buizen plakken. Dit vermindert de ruimte 

voor het water en verhoogt daardoor de kans op overstromingen! Het is beter om dit vet met een doekje in de vuil-

bak te doen, of olie op te vangen in een fles. Dit kan zelfs gerecycleerd worden als het wordt gebracht naar de Spar 

of de Hoogvliet in de stad (of in Rijnsburg, red). Van het vet in deze ophaalpunten wordt biobrandstof gemaakt. Zo 

zie je maar dat waterbeheer veel meer is dan alleen water! Willem Alexander heeft het watermanagement deels 

moeten neerleggen, maar ik ben nog maar net begonnen. Zit je met een vraag over water, dan help ik graag. 

Thibaut (duurzaamboerhaave@gmail.com)  
 
 

Over duurzaamheid in de vis 

Annet van der Velden 

Joep Besselink heeft een visgroothandel in Scheveningen, het 

Seafood Centre. Ik praat met hem over duurzaamheid in de vis 

en dan vooral over de in Nederland gevangen vis. Dat 

gaat over het vangen van de vis en over alles wat erbij 

komt, zoals transport, verpakken enz. Aldus Joep. Een 

klein college over de wijze waarop vis gevangen wordt. 
Nederlandse vissen uit de Noordzee worden op 3 manie-

ren gevangen: 
 

1. Een dieselboot heeft een groot net achter zich aan. De 

boot geeft vol gas en het net sleept over de bodem van 

de zee. Gevolg: veel visvangst maar, de bodem wordt 

vernield en er is veel bijvangst. Kortom, erg vervui-

lend en slecht voor het milieu en niet duurzaam. 

2. Vissers varen en gooien een net uit. Het net blijft net 

1 meter boven de grond hangen en zend elektromag-

netische golven uit. De vis schrikt, gaat omhoog en 

komt in het net. De bodem wordt niet beschadigd. De 

vissen hebben geen last van de elektromagnetische 

pulse maar kunnen door het binnenhalen van het net 

beschadigen. Kortom: een beetje duurzaam. 

3. Vissers varen met een boot met een kleine motor de 

haven uit en gooien een net uit. Het net zakt naar be-

neden. De visser wacht een paar uur en haalt dan het 

net weer op. De visser vangt minder maar kwalitatief 

betere vis. De bodem wordt niet beschadigd en de vis 

ook niet. Dit is de meest duurzame manier om vis te 

vangen. 

Joep koopt iedere dag op de visafslag in Scheveningen 

zijn vis. De vissers die ‘s nachts op de Noordzee hebben 

gevist, verkopen daar hun vis. Hij verkoopt voornamelijk 

duurzaam gevangen vis. De vis die bedoeld is voor de 

binnenstad van Den Haag wordt vervolgens in een elek-

trische auto geladen en zo bij de klant afgeleverd. De vis 

die vervoerd moet worden door de rest van Nederland 

gaat in auto’s met zonnepanelen op het dak om met de 

dan vrijkomende energie de vis te koelen. Dat betekent 

dat de klanten super verse vis krijgen. 

Deze zomer zal in Scheveningen een elektrische scooter 

de strandtenten bedienen die op mooie dagen waarop de 

strandtenten heel druk zijn, extra bestellingen plaatsen. 

 

Dit klinkt goed, de regels zijn streng en de Nederlandse 

visbranche werkt mee in de zoektocht naar de meest duur-

zame vis. Maar hoe zit dat met vis die ergens anders in de 

wereld gevangen wordt? De herkomst van de vis is lang 

niet altijd goed te herleiden. Zalm wordt veelal gekweekt 

met antibiotica en roze garnalen komen vaak uit China en 

worden ingevroren en later ontdooid om vervolgens weer 

te worden ingevroren. Niet echt een prettig idee, vind ik. 

 

Over Joep Besselink: Samen met zijn vrouw Claire en 

hun kinderen Ade (8jaar), Jip (6jaar) en de tweeling Ole 

en Kaat van 2 woont hij in de Johan de Wittstraat. Op het 

dak van zijn huis prijken allang zonnepanelen. 

Binnenkort geeft Joep een presentatie voor de gemeente 

Den Haag om te laten zien hoe duurzaamheid in de vis 

werkt. Over duurzame visvangst uit de Noordzee en de 

distributie erna. 

 

 

 

mailto:duurzaamboerhaave@gmail.com
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Een kritische blik 

op duurzaamheid 

Jeroen Hiemstra 

Als zoon van een werknemer van die gloeilampenfabriek 

uit het zuiden des lands, is het besef van duurzaamheid mij 

met de paplepel ingegoten. Mijn vader stond begin jaren 

tachtig aan het hoofd van een productgroep die de eerste 

‘energy saving’ lampen ontwikkelde, de zogenaamde 

spaarlamp.  Geen enkele andere fabrikant van verlichting 

had er in die tijd oren naar, te duur in de aanschaf, te log (de 

eerste series hadden een jampotformaat), en van de over-

heid was er in die periode ook geen enkele steun. In die tijd 

was de benzine nog loodhoudend, diesels hadden geen 

roetfilter, afval werd amper gescheiden en de grootste angst 

onder de Nederlandse bevolking was (naast de kruisraket) 

de ‘zure regen’ die de bossen zou verwoesten (daarna ove-

rigens nooit meer wat van gehoord). Ondanks het gebrek 

aan medewerking hebben ze in de jaren daarna als bedrijf 

de spaarlamp wereldwijd tot een enorm succes gemaakt… 

Hoe anders is dit tegenwoordig; je kunt de krant niet open-

slaan of op TV of de sociale media en je wordt doodge-

gooid met kreten als ‘duurzaamheid’, ‘energie besparing’, 

‘slimme meters’, of ‘groene stroom uit windmolens’. De 

politiek komt met de ene na de andere ‘milieu’ maatregel 

die de burger op kosten jaagt, als braafste jongetje van het 

Europese klasje. Om maar te zwijgen over bepaalde voor-

stellen van politieke partijen met het woordje ‘groen’ in 

hun naam. De discussie over het milieu wordt m.i. teveel 

op een drammerige manier gevoerd; minder suiker, minder 

vlees, minder vervuilende auto’s. Als alle nieuwe auto’s 

per 2025 (verplicht, een voorstel van bepaalde politieke 

partijen) ge-elektrificeerd zouden zijn in Nederland, ben ik 

heel benieuwd hoe lang de rijen bij oplaadstations gaan 

worden. Tesla eigenaren staan nu al vaak in de laadstation-

rij te wachten. 

Natuurlijk moet je nadenken (en handelen) om ervoor te 

zorgen dat je een schoon en duurzaam milieu hebt.  Maar 

begin bij jezelf, pak niet telkens de auto voor korte ritjes, 

ook niet als het even slecht weer is. Consumeer met mate, 

eet producten die uit de buurt komen en op een milieuver-

antwoorde manier zijn geproduceerd. Ga eens wat dichter-

bij huis op vakantie, er is in de regio genoeg moois te zien. 

Probeer apparaten eerst te repareren in 

plaats van ze direct te vervangen, en als 

er dan iets kapot is, dump het dan niet 

in een container in bijvoorbeeld de 

Van Oldenbarneveltstraat (waar ge-

beurd!), maar lever het af in de milieu-

straat. Een kleine moeite!  

Tweedehands 

zonnepanelen en 

omvormer plaatsen  

Fred Voogd 

In het voorjaar van 2016 hoorde ik van een collega dat hij 

2e hands zonnepanelen had gekocht en hiermee een instal-

latie met omvormer had samengesteld om energie op te 

wekken met de mogelijkheid van terug levering aan de 

energieleverancier. Ik was hierin bijzonder geïnteresseerd 

en wilde hier ook wel in investeren en een bijdrage leveren 

aan de verduurzaming. 

Ook door mijn achtergrond in elektrotechniek ben ik hier 

verder in geïnteresseerd geraakt. 

Via mijn collega kreeg ik contacten voor het aanschaffen 

van 2e hands zonnepanelen en omvormer.  

De zonnepanelen, die 5 jaar op daken van boerderijschuren 

in Duitsland hebben gelegen, zijn ingewisseld voor nieu-

were exemplaren die een hogere opbrengst hebben. In 

Duitsland kan je na 5 jaar kennelijk weer opnieuw subsidie 

aanvragen. Op Marktplaats heb ik gezocht naar montage-

bakken en bijbehorende montage-onderdelen. Verder heb 

ik nog extra kabels laten maken om de verbinding van en 

naar de zonnepanelen op het platte dak te kunnen maken. 

In totaal heb ik 4 zonnepanelen geplaatst met een piekver-

mogen van 160 Watt per paneel van het merk Sharp. De 

omvormer is van het merk Mastervolt en kan maximaal 

600 Watt leveren. Dat is tevens het maximale vermogen 

dat teruggevoerd mag worden via een bestaande wandcon-

tactdoos. Komt het terug geleverde vermogen boven de 

600 Watt, dan moet er een aparte groep voor aangelegd 

worden. 

Het gewicht aan grind of stenen dat ik in de bak moest doen 

als ballast was niet direct duidelijk, maar de 60 kg per bak 

bleek uiteindelijk afdoende bij de recente storm van 23 fe-

bruari. 

Als dakdoorvoer kon ik een afgedopte oude uitlaat van een 

vorige CV ketel gebruiken. 

De omvormer is van een oude generatie en kan ik niet via 

WIFI of netwerk (UTP) kabel aansluiten; dat kan met de 

modernere omvormers wel en dan kan je op je mobiel, lap-

top etc. bekijken wat de opbrengst is. 

Met de 4 gedateerde zonnepanelen haal je niet de opbrengst 

die je met moderne zonnepanelen zou halen, maar ik heb 

toch het gevoel iets bij te dragen aan de verduurzaming met 

lage investeringskosten. 

Verwachte levensduur van de zonnepanelen is 20–25 jaar, 

na 5 jaar is het rendement nog prima, en de installatie kan 

op een zonnige dag nog ongeveer 0.5 KWatt/uur (terug) le-

veren. 
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Duurzaam tot op het bot 

Interview met Dominique de Cuyper 

Hans Rohlof 
 
‘Wij proberen er elke maand een schepje bovenop te leggen’. Dominique de Cuyper, die sinds 1996 met haar man Leo Vis-

ser en hun kinderen (inmiddels het huis uit) in de Fagelstraat woont, heeft het hierbij over hun duurzame manier van leven. 

Ik word heel vriendelijk ontvangen in hun verrassend ruime en lichte huis.  

 

Wat bedoel je daarmee? 

We zijn eigenlijk al twintig jaar geleden meer gaan letten op hoe wij als gezin het milieu belasten, en hoe we dat kunnen gaan 

verminderen. Zo hebben we toen het dak geïsoleerd, en de vloer, en we hebben dubbel glas genomen. Maar we blijven bezig. 

Onlangs hebben we overal in het huis het oude dubbelglas vervangen en HR++-glas aangebracht, in nieuwe kozijnen. Die 

zijn weliswaar van kunststof, maar dat is een offer wat we ervoor hebben gebracht. Nu blijft de sneeuw zelfs liggen op onze 

erker, wat aangeeft dat de warmte echt binnenblijft! 

Het komt natuurlijk ook omdat onze zoon Thibaut bouwkunde ging studeren met als specialisatie duurzaamheid. Hij heeft 

een groot aantal tips gegeven. Zo vond hij dat we beter eerst binnen wat konden veranderen voordat we zonnecellen op het 

dak zouden aanbrengen: het effect daarvan is groter. Overigens gaan we wel ooit zonnecellen installeren.  

Sinds tien jaar hebben we bijvoorbeeld de verwarming binnen op 16 graden, als we thuis zijn. In de herfst moeten we daar 

een paar weken aan wennen, maar dan gaat het goed. Als we tv kijken of een boek lezen doen we een warme trui aan, of een 

deken over ons heen. En we zoeken telkens naar nieuwe zaken, gaan nu bijvoorbeeld spaarkoppen op de douches installeren.  

 

Het is inderdaad niet warm hier, maar eigenlijk voel je dat niet goed. 

Als we gasten hebben doen we de verwarming wel hoger, hoor! Maar jij wilde het ook voelen!  

Verder eten we vegetarisch. Dat doen we omdat het houden van koeien en varkens een enorme belasting voor het milieu is. 

We zijn niet zo principieel, eten buiten de deur wel soms vlees of vis, als we bij vrienden zijn of soms in een restaurant. Je zou 

ons flexitariërs kunnen noemen. Maar we zijn helemaal gewend aan vegetarisch eten, de kinderen ook. Onze jongste zoon 

Cedric, die eerst toch een verstokte vleeseter was, is zelfs nu de meest fanatieke van ons allemaal.  

Ook met elektriciteit letten we op. Mijn man heeft een meter die alle apparaten kan doornemen. Zo hebben we onlangs een 

oude koelkast vervangen die veel stroom gebruikt.  

En we delen onze auto met onze kinderen. Wat reizen betreft: we gaan graag met de trein, maar als we bij familie in België 

moeten zijn, hebben we toch wel een auto nodig. En geen elektrische, want die hebben helaas nog een te beperkte actieradius. 

Als er elektrische auto’s met een grotere bereik beschikbaar komen, zullen we de eersten zijn om er één aan te schaffen. En 

we gaan wel vliegen, maar dat compenseren we dan met het kopen van een boom.  

 

Jullie zijn uit België afkomstig. Ik associeer dat land niet direct met duurzaamheid, maar met grote auto’s en grote huizen in 

buitengebieden.  

Het is grappig dat je dat zegt. Thibaut heeft juist in Leuven veel aandacht gekregen voor dat vak, en het is een belangrijk 

issue daar. Je hebt dus mogelijk een wat ouderwets idee van Belgen! Overigens wonen we al sinds 1989 in Nederland. We 

hebben natuurlijk wel wat zaken uit onze cultuur meegenomen, zoals gastvrijheid, en zijn heel blij met het eetclubje hier op 

vrijdag. 

 

Hebben jullie veel aan luxe moeten opofferen voor zoals je nu leeft? 

Neen, vinden we niet. Wat wij doen, is echt geen opgave. We letten gewoon beter op. Wel zou de gemeente nog meer kunnen 

faciliteren, zoals een bak voor plastic, en een vergunning om de boomspiegels te beplanten hier in de buurt. We zijn wel heel 

blij met het project ‘Ga goed’, waar Leiden zich bij aangesloten heeft, en waarvan Thibaut nu wijkambassadeur is. 

 

Zijn er ook dilemma’s? Zou jij bijvoorbeeld glas-in-lood verwijderen zoals in het huis van de interviewer zit? 

Dat vind ik een moeilijke. Je moet natuurlijk niet het karakter van een huis opofferen. Maar misschien is er een manier om 

dat beter te isoleren. Ik zou dat aan de wijkambassadeur vragen, die gratis in te roepen is. Ons eigen huis was al behoorlijk 

gemoderniseerd, dus daar viel niet zoveel aan te verpesten.  
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Hoe komt het dat in de werkgroep enkel Fagelstraatbewoners zitten? 

Is jullie straat soms meer milieubewust? 

Neen, dat is volkomen toevallig. Op de bijeenkomst vorig jaar waren 

er veel bewoners ook van andere straten, maar die zitten toevallig niet 

in de werkgroep. We zouden de andere bewoners wel toejuichen, als 

ze deel gaan nemen. 

 

Dank je wel voor het interview, Dominique. Ik ben weer veel wijzer 

geworden! En wel wat koudere botten, toch ook!  

Ja, je gaat het wel merken na een tijd. Maar wij zijn dat helemaal ge-

wend. Soms merk ik niet eens dat ik de thermostaat die overdag als we 

werken op 14 graden staat, niet wat hoger heb gezet.  

 

In mijn eigen huis aangekomen, vind ik het belachelijk warm met zijn 20 graden, maar ook toch wel behaaglijk. Wat is dat 

toch, dat wij aan die temperatuur gewend zijn geraakt? In 1920 was de gemiddelde temperatuur in Nederlandse woningen 

ook ongeveer 16 graden! 

 

 

Alsnog een verkeersdrempel  

Frank Pot, Fagelstraat 

Op Valentijnsdag passeren Marianne Reijnhoudt en haar 

dochter Rajika, op weg naar De Leidse Hout voor een 

frisse neus, de versgelegde klinkers op de Van Slinge-

landtlaan. Marianne merkt op dat het toch wel jammer is 

dat er niet van de gelegenheid gebruik is gemaakt om een 

drempel te maken. Het is een drukke oversteekplaats en 

auto’s zijn geneigd op het lange stuk toch harder dan 30 

te rijden. Op de terugweg worden de dames aangesproken 

door één van de stratenmakers, Peter Mink. ”‘Wat zei u  

nou, mevrouw?” (…) “Tja, een drempel, dat staat niet in 

het bestek, maar het zou wel logisch zijn. U kunt meneer 

Zeger van der Groep van de gemeente bellen.” Die kan 

niet zo snel worden gevonden door de telefoniste van de 

gemeente, maar Peter heeft gelukkig een mobiel nummer 

van hem. “Tja, een drempel, dat staat niet in het bestek, 

maar ik wil het wel in de groep gooien. De Verkeersdienst 

moet er dan ook naar kijken”. Ongeveer een uur later belt 

Van der Groep Marianne: “Ik heb het werk op die plek 

stilgelegd en er komt een drempel.” Als Marianne even 

later ter plekke gaat kijken komt Van der Groep er net 

aanfietsen. De klinkers worden weer verwijderd en er is 

materiaal besteld voor een drempel. Dankzij de oplettend-

heid en actie van Peter. Een dag later is er natuurlijk kof-

fie en taart voor Peter en zijn collega’s stratenmakers. 

Zijn reactie: “Dat heb ik in de 26 jaar dat ik dit doe nog 

nooit meegemaakt.” Een mooi voorbeeld van wat er beter 

kan gaan als uitvoerende medewerkers ook zelf contact 

met de burger zoeken en mee mogen praten over het be-

stek. Later blijkt dat er ook op de andere kruisingen als-

nog een drempel is gemaakt.  De gemeente heeft een 

goeie beurt gemaakt in onze wijk.  

 

Duurzaamheid? Ook straatklinkers moeten tegenwoordig 

aan eisen van duurzaamheid voldoen en kunnen (voor een 

deel) van hergebruikt materiaal zijn. In Leiden wordt 

daarover vast nagedacht, maar het staat nog niet in het 

Werkplan Programma Duurzaamheid.  
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Zondagmiddagconcerten in De Leidse Hout 

OPROEP: 

Op dit moment zijn er nog 

niet genoeg vrijwilligers om 

tussen 12.30 en 16.00 uur te 

helpen met het podium en de ruimte voor het pu-

bliek inrichten (en weer opruimen), een pauze-

drankje voor de muzikanten verzorgen, program-

mafolders ronddelen en (voor wie dat wil) het pu-

bliek en de muzikanten toespreken 

Als u een paar zondagmiddagen wilt helpen, geef 

u dan op: 

hendrikswerner@hotmail.com (06-50526176) 

 

 

 

 

Vanaf 13.30 tot 15.30 uur in De Waterlelie 

4 mei Heart and Soul 

21 mei Schlüsserstädter Musikanten 

Mila 

28 mei The Looters 

7 mei KenG3 

4 juni Sing in Tune 

11 juni Nieuw Leven 

Franciscus Band 

18 juni Werkmans Wilskracht 

25 juni Leidse Koorschool 

Jeugd Symfonieorkest Rijnstreek 

2 juli Viswijvenkoor 

9 juli Aisling 

Echo der Duinen 

23 juli Ordinary Herry Shoppers 

30 juli Ols Rhine Jazz band 

6 augustus Leo’s Drugstore 

13 augustus Senioren Salon Orkest  

All Sounds  

20 augustus Divertimento 

27 augustus Dansorkest DATE 7-2-7 

3 september Leids Harmonie Orkest 

10 september Blue Friends Jazzband 

17 september Harmonie Voorschoten 

 

 

Voor meer informatie over de concerten, programma-

wijzigingen en –aanvullingen of afgelasting bij slecht 

weer: www.vriendenvandeleidsehout.nl  

 

mailto:hendrikswerner@hotmail.com
http://www.vriendenvandeleidsehout.nl/
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De nieuwe wijkagent  

stelt zich voor  

Jeroen Hiemstra 
 

Sedert enige maanden is er een 

nieuwe wijkagent in onze buurt 

werkzaam.  

Zijn voorganger, Harold Kroep, heeft een andere functie 

gekregen binnen de Leidse Politie organisatie.  Hij werk 

nu als operationeel expert/wijk bij wijkteam Leiden 

Noord, de redactie van de Raadsheer wenst hem veel 

succes in zijn nieuwe job! 

Ervaren agent Mick Hoogervorst is met veel plezier be-

gonnen aan zijn taak. Hoogervorst heeft ruim twintig jaar 

ervaring bij de politie, eerst als wijkagent in Den Haag 

in het team dat o.a. de Schilderswijk tot zijn werkgebied 

heeft, later als motoragent en als rechercheur.  

Nu is Mick Hoogervorst alweer tien jaar aan het werk bij 

team Noord van de Leidse politie.  

Zijn werkgebied omvat naast de Raadsherenbuurt ook 

het Noorderkwartier en de wijk Groenoord. Agent Hoo-

gervorst heeft gedeeltelijk Marokkaanse roots, en is 

daarom goed thuis in de manieren hoe je met jongeren 

van andere etnische achtergronden moet omgaan.  

Aandachtspunten voor onze wijk zijn o.a. het verkeer en 

de vele scholieren in de buurt (ook in die combinatie, 

veiligheid voorop!).  

Verder heeft de politie ook aandacht voor misstanden in 

de Leidse Hout.  Overlast van hangjongeren zal niet wor-

den getolereerd, gepakt worden met een jointje zal direct 

een HALT verwijzing opleveren, niet eerst een waar-

schuwing.....  Want zoals Hoogervorst zegt; ‘je kunt 

linksaf gaan of rechtsaf’. 

Hij vraagt buurtbewoners waakzaam te zijn en contact 

op te nemen met de politie als er iets verdachts wordt 

geconstateerd.  Gewoon 0900-8844 bellen of 112 als er 

een acute situatie is.  

Na het gesprek springt agent Hoogervorst op zijn fiets en 

gaat op weg naar een school in de buurt om te spreken 

over het probleem van pesten in de klas. 

 

 

In Memoriam Jeanne Kimmijser 

Hanneke en Wolter Mooi 
 

Op 21 februari jl. overleed op 82 jarige leeftijd onze markante buurvrouw, Jeanne Kim-

mijser. 

Ze heeft meer dan 50 jaar in haar woning aan de Johan de Wittstraat 9 gewoond en volop 

van haar huis en onze woonwijk genoten. 

Ze woonde hier met haar gezin, haar kinderen groeiden in onze buurt op. Jeanne was lange 

tijd heel actief in de tenniswereld, zowel actief tennissend als organiserend en besturend. 

Zo bouwde ze een grote vriendenkring op, in en buiten de Raadsherenbuurt. Ze was breed 

geïnteresseerd in de mensen om haar heen en in de maatschappij. Een paar kranten werden 

dagelijks gespeld en de politiek werd op de voet gevolgd. 

Wij kenden haar sinds 2000. De kinderen waren toen al het huis uit. We hebben gezien dat ze geleidelijk aan door 

diverse aandoeningen steeds minder kon doen. 

Tuinieren en genieten van de tuin lukten gelukkig lange tijd. 

Er is een periode geweest dat we haar konden helpen met ondersteunende activiteiten, zoals het doen van boodschap-

pen. De laatste maanden was er steeds meer professionele hulp nodig, en die werd ook geboden. Dankzij die zorg, 

maar zeker ook door de zorg en aandacht van haar kinderen, kon zij in haar huis blijven wonen, vrijwel tot het einde. 

Op 27 februari nam een grote groep van familie, vrienden en kennissen afscheid van haar in het Groene Kerkje in 

Oegstgeest en Villa Beukenhof. 

Een warm, mooi en indrukwekkend afscheid, na een lang en betekenisvol leven.
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Allerzielen   

Carolien Kruyff,  
Rijnsburgerweg 

 

Beste Buurtgenoten, 

 

In 2015 en 2016 heb ik met veel enthousiasme en veel voldoening de herdenkingsbijeenkomst Allerzielen in De 

Leidse Hout georganiseerd. De bijeenkomst waarin deelnemers hun dierbare overledenen herdenken door een 

bootje met lichtje en een passende tekst op de grote vijver te laten varen onder begeleiding van mooie klanken van 

een blazerskwintet. 

De eerste keer deed ik dat alleen, de tweede keer samen met  rouwtherapeute Greetje  Noordman. De opkomst was 

steeds groot, de deelnemers waren even enthousiast als onder de indruk en de wens om er een jaarlijkse traditie van 

te maken klonk alom.  

Helaas is het mij om gezondheidsredenen onmogelijk om deze traditie voort te zetten. 

 

Inmiddels heeft Leta Janssen contact met mij opgenomen. Zij wilde graag een bijdrage leveren aan de organisatie 

van Allerzielen. 

Ik heb haar gevraagd of ze bereid zou zijn het roer van mij over te nemen, en tot mijn grote vreugde heeft zij dat 

willen doen. Het draaiboek is in haar handen overgegaan en we hebben alle spullen naar haar garage verhuisd. 

Voor mij een enorme opluchting dat het project zo’n goed vervolg krijgt in zulke goede handen: het kan niet 

mooier! 

We zien elkaar vast nog, ergens, in de buurt of aan de vijver van De Leidse Hout. 

Ik hoop wel nog een tijdje betrokken te kunnen blijven bij de viering. 

Hartelijke groet van Carolien Kruyff 
 

 

 

 

Wist u dat…  

➢ Wij vorig jaar van Rob Jansen uit de Van Oldenbarneveltstraat de medaille, die hij ontving voor het lopen van zijn 

11e en laatste Vierdaagse van Nijmegen ten onrechte zilver noemden? Het was goud! Excuus, Rob! 

➢ Onze oud-buurtgenoot en abonnee Gert-Jan Cornel sinds eind augustus 2016 is gekoppeld aan Ayham Ziada, vluch-

teling uit Syrië, in het kader van het mentorproject JA Statushouders? 

➢ De rubriek Lenen en weggeven in Nextdoor prima werkt? Een oproep voor een appelboor meer dan 10 reacties ople-

verde? Er ook een matras en een kinderbedje opgehaald konden worden? Er een levendige handel in konijnenhokken 

is ontstaan? Iedereen heel blij wordt, zowel van het geven (lees: opruimen) als van het ontvangen?  

➢ Het echter minder snel gaat met het verwijderen van inmiddels zinloze berichten? Er nog steeds verzoekjes uit juli 

2016 te vinden zijn? En een oproep voor het organiseren van het eindejaarsbal? Niemand anders een bericht kan 

verwijderen dan degene die het geplaatst heeft? Wij iedereen derhalve oproepen om eens te controleren of hij/zij daar 

iets aan moet doen? 

➢ De nieuwjaarsreceptie op 15 januari weer heel gezellig was en gelukkig ook druk bezocht? Dat sommige straten daar 

sterk vertegenwoordigd waren, maar andere (zo goed als) afwezig? Het toch echt voor alle buurtbewoners georgani-

seerd wordt? Dit ook geldt voor de borrel op Koningsdag? De omgeving van het Rozenpleintje groot genoeg is voor 

iedereen?  

➢ Mariska Eyck van de Rijnsburgerweg op 29 januari haar 15 meter lange schilderij op pakpapier tentoon gesteld heeft 

in Bote Kiers' Knipatelier in Amsterdam? Het daarna weer in de kartonnen koker is gerold? 

➢ Op dezelfde dag de ooievaars terug waren rond en op het nest op het Landje van Bremmer? 
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➢ De 11 jarige Tippe Kok uit de Hogerbeetsstraat helemaal zelfstandig een brief aan president Trump heeft geschreven, 

waarin ze haar bezorgdheid uit over zijn uitzettingsbeleid? Ze daarover werd geïnterviewd door Radio West en op 24 

februari op TV kwam? Haar ouders alleen maar geholpen hebben met de vertaling? 

➢ Haar vader, Ruurd Kok, met een aantal onderzoekers van de AWN, Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, 

een groot stuk grond naast Oud-Poelgeest met metaaldetectors heeft onderzocht op overblijfselen van de Canadezen 

die na de bevrijding in het kasteel waren gehuisvest? Alle resten van het kampement nu zijn verzameld? Ruurd ons 

hele land af speurt met het oog op de archeologie van de Tweede wereldoorlog? 

➢ Dezelfde Ruurd in het bos rondom het kasteel een inscriptie las in een boom: W.Boeijenk, Winterswijk, 1940? Via de 

oudheidkundige vereniging Oud-Winterswijk de dochter en de zoon van Gele Rijder Willem zijn opgespoord? Willem 

vanuit zijn legering in Oegstgeest bloembollen heeft meegenomen, sneeuwklokjes, die nog elk jaar bloeien rond de 

ouderlijke boerderij in het buurtschap Ratum? Het hele verhaal met 3 foto’s te lezen was in De Telegraaf van 24 

februari? Zoon en dochter op 12 maart samen met Ruurd afstammelingen van de sneeuwklokjes uit Ratum hebben 

geplant aan de voet van de “boom van vader”? 

➢ Mildred Rienhart uit de Fagelstraat op 6 maart in de Volkskrant uitgebreid werd genoemd vanwege haar kookactivi-

teiten in het Leidse hospice Xenia? Dat van de 146 hospices in Nederland het enige is, dat plaats biedt aan jongeren 

en jongvolwassenen? Mildred daar 1x per week kookt en alle andere kookactiviteiten coördineert? Zij dit vrijwilli-

gerswerk beschouwt als een verrijking van haar leven? 

➢ Hans Juffermans uit de Van Oldenbarneveltstraat op 9 maart samen met Dick de Bock namens de Stichting Beheer 

Sportpark Overveerpolder de eerste steen heeft gelegd voor het nieuwe clubhuis van ASC? De bakstenen zijn gemaakt 

in de enig in ons land overgebleven ringoven-gestookte fabriek? Die stenen van uitstekende kwaliteit zijn en boven-

dien zeer duurzaam? Dit alles op 15 maart in de Oegstgeester Courant stond? 

➢ Op 25 februari het buurtbiebje is geplaatst op het Rozenpleintje door bestuur-

ders Dorien Gruppelaar en Ernst ter Braak?  Het ruilen en lenen nu is begon-

nen? U dus uw mooie, maar uitgelezen boeken kunt brengen en andere boe-

ken weer mee terug nemen? Wij dit aanmerkelijk duurzamer vinden dan 

wanneer boeken met OPA worden afgevoerd? Dat overigens altijd nog veel 

beter is dan wanneer ze in de ondergrondse papiercontainer gaan? 

 

 
 

Het sociaal wijkteam –  

Voor al uw hulpvragen 
 

Mensen gaan naar school, zijn aan het werk, hebben een sociaal leven met familie en vrienden en zijn actief bij vereni-

gingen. Maar niet altijd. Soms lukt het niet om zaken zelf te regelen en is er tijdelijk of voor lange tijd ondersteuning 

nodig. In dat geval kunt u terecht bij het Sociaal wijkteam bij u in de buurt. 

 

Voor alle inwoners 

Het Sociaal wijkteam is er voor alle inwoners met vragen of 

problemen waar zij alleen niet uitkomen. Het kan bijvoorbeeld 

zijn dat u ziek bent en niet zelf uw boodschappen kunt doen. 

Of dat u graag iets wilt doen, maar niet weet wat. Of dat u 

begeleiding nodig heeft om uw leven op orde te krijgen. Mis-

schien krijgt u steeds meer moeite met dagelijkse dingen als 

het huishouden doen, traplopen of fietsen. Ook voor vervoer 

en huisaanpassingen kunt u bij ons terecht. Of u heeft proble-

men met uw financiën, in uw relatie, bent u eenzaam of zit u 

niet lekker in uw vel. 

 

Praktische oplossingen 

Iedereen is anders en de ene situatie is de andere niet. De me-

dewerkers van het Sociaal wijkteam luisteren en denken met u 

mee. We kijken samen met u wat u zelf of met hulp van be-

kenden kunt doen. Vaak willen mensen in de omgeving graag 

een handje helpen. Als blijkt dat u voor een langere periode 

intensieve ondersteuning nodig heeft, kan het Sociaal wijk-

team in overleg met u hulpmiddelen regelen of passende pro-

fessionele zorg inschakelen. 

 

Tips en ondersteuning 

Bent u mantelzorger of vrijwilliger? U kunt altijd bij ons te-

recht voor tips en ondersteuning. Ook als u goede ideeën heeft 
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voor uw wijk of een steentje wilt bijdragen door anderen te 

helpen, bent u natuurlijk van harte welkom. 

Privacy en verder 

Er gelden bij het Sociaal wijkteam vaste regels en afspraken 

rond privacy en gegevensbescherming, het afhandelen van uw 

klachten en bezwaar en beroep. De medewerker van het Soci-

aal wijkteam kan u hier meer over vertellen. 

 

Onafhankelijke vertrouwenspersonen 

Bent u ontevreden over de manier waarop u bij het Sociaal 

wijkteam bent behandeld? En kunt u hier niet uitkomen samen 

met de medewerker waarmee u contact heft? Dan kunt u te-

recht bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het AJK. 

Voor meer informatie: mail naar WIJZ@ajk.nl of bel 088-

5551000. 

 

Meer informatie 

Meer informatie over de werkwijze van het Sociaal wijkteam 

vindt u op onze website. U kunt uw vraag ook telefonisch stel-

len of langs gaan bij het wijkteam bij u in de buurt. Op de web-

site vindt u ook een stroomschema, waarop u duidelijk kunt 

zien wat er met uw hulpvraag gebeurt. 

 

 

 

 

 

 

Contact 

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Sociaal wijkteam: 

• Digitaal op www.leiden.nl/sociaalwijkteam 

• Telefonisch via telefoonnummer 14071, Leiden, keuze 4 

• Telefonisch direct met het Sociaal wijkteam Boerhaave-Station 071-5164911 

• Langskomen bij het Sociaal wijkteam Boerhaave-Station 

Inloop zonder afspraak: ma, di, wo 9.00-11.00 uur; do 13.00-15.00 uur 

 

Bezoekadres 

Sociaal wijkteam  Boerhaave en Station 

Rijnsburgerweg 10 (Het Poortgebouw-Zuid, 1e etage)

 

 

 

 

 

Nog 2 oproepen  

 

❖                 De redactie heeft de rol van luisterend oor voor onderwerpen die betrek-

king hebben op het wel en wee van de buurt. Het valt op dat sommige buurtbewoners 

klagen over de staat van onderhoud van de Leidse Hout en de verloedering van de 

omgeving, terwijl anderen vinden dat de staat van onderhoud van de Leidse Hout de 

laatste jaren aanmerkelijk is verbeterd ten opzichte van een aantal jaren geleden en dat 

de bebouwing van de omgeving van het Alrijne ziekenhuis smaakvol is/wordt uitge-

voerd. Over smaak valt niet te twisten.Wie wil zijn bevindingen aan het papier toever-

trouwen? 

❖    De organisatoren van het Openluchttheater zijn druk bezig om ook dit jaar weer 

een serie leuke en gezellige voorstellingen voor te bereiden. Er is behoefte aan 

versterking bij het uitvoeren van de voorstellingen: o.a. podium-

overkapping opzetten (en afbreken), kaartverkoop, 

meubilair klaarzetten en versiering aanbrengen. Bijna alle 

geplande voorstellingen vinden plaats in het weekend. Ziet 

u kans bij een of meer voorstellingen de mouwen op te 

stropen, laat het dan weten: 

hendrikswerner@hotmail.com (06-50526176)  
 

mailto:WIJZ@ajk.nl
http://www.leiden.nl/sociaalwijkteam
mailto:hendrikswerner@hotmail.com
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Met hart en ziel aandacht voor lichaam en geest. 
 

Het programma 2017 is gestart ! 

U kunt zich aanmelden voor yoga, meditatie,  

mindfulness, compassie, individuele sessies 

en speciale workshops. Ook in het weekend. 

Daarnaast ook verhuur van ruimtes in het centrum. 

Uitgebreide Info: www.yogacentrumleidsehout.nl 

http://www.yogacentrumleidsehout.nl/
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»DE RAADSHEER« 

Een uitgave van de Vereniging Raadsherenbuurt, Leiden 

Kopij:  inleveren, bij voorkeur per e-mail (zie redactie-adres) 

o Tekst in Word bijlage (dus niet als mail-tekst), zonder opmaak. 

o Foto’s en andere illustraties graag als aparte bijlage in de mail. 

Illustratie voorplaat: Friso Hogendoorn, Fagelstraat 

Bezorging: Cédric en Bodil Leijenaar, Timo van 

Luyn, Van Oldenbarneveltstraat 

Oplage: 325 exemplaren 

Redactie  redactieraadsheer@hotmail.nl 

• Jeroen Hiemstra Fotografie (tenzij anders vermeld) 

 Fagelstraat 15,  tel. 512 1213 

• Janny van Nieuwkoop Eindredactie  

 V. Oldenbarneveltstr. 28, tel. 517 2176 

• Hans Rohlof V. Oldenbarneveltstr. 38,  tel. 514 5747 

• Anne Sanderink V. Oldenbarneveltstr. 40,  tel. 301 5157 

• Ton Staphorst Johan de Wittstraat 52,  tel. 517 0264 

• Annet van der Velden Van Slingelandtlaan 9,  tel. 515 0205 

• Nico Koek Buurtcolumnist  

 V. Oldenbarneveltstr. 31, tel. 517 2818 

• Andrea Schröder Opmaak 

 Fagelstraat 42,  tel. 522 5491 

Bestuur 

❖ Dorien Gruppelaar Voorzitter 

 Fagelstraat 49,  tel. 06-49945016 

❖ Ritsaert Mulderije Penningmeester 

 Johan de Wittstraat 23,  tel 515 6795 

❖ Karlijn Broekhuizen Secretaris 

 Warmonderweg 7,  tel. 512 4838 

 webmasterraadsherenbuurt@live.nl 

❖ Ernst ter Braak Fagelstraat 16,  tel. 06-18256377 

 

❖ Roos Toxopeus Fagelstraat 41,  tel. 06-45278844 

Website www.raadsherenbuurt.nl 

Karlijn Broekhuizen webmaster: zie onder Bestuur

Minibuurtgids 
 

 Familieberichten:  

a.u.b. doorgeven aan  

Ritsaert Mulderije, 

penningmeester van  

de buurtvereniging, en ook graag aan  

de redactie van »De RAADSHEER«  

 Diefstal,  inbraak, ouderenhulp,  informatie 

over onderhoud en huis verbouwen, 

uitwisseling van gereedschap: 

Rob Grootenhuis, 

Fagelstraat 14,  tel. 515 4769 

Email: grhuis@ipact.nl 

 Gevonden voorwerpen:  

Rita de Coursey, 

Fagelstraat 39,  tel. 515 5886 

 Mededelingkastje, V Old./J.d.W.str. 

Yvonne Slijkhuis, 

Joh. de Wittstraat 20, tel. 517 5855 

 Buurtarchief lokaal: 

Jeroen Hiemstra 

Fagelstraat 15,  tel. 512 1213 

 Buurtarchief regionaal: 

Regionaal Archief Leiden 

Boisotkade 2a,  tel. 516 5355 

 Vereniging Binnenterrein OWHJ 

Raadsherenbuurt:  

Ad Littel, secretaris 

Van Oldenbarneveltstraat 35, tel. 515 3475 

 Vereniging Vrienden van De Leidse Hout: 

Lieke van Boven 

Johan de Wittstraat 29, tel. 06-24182879 

 Stichting Leidse Hout Monumentwaardig: 

Jan Reedijk, secretaris 

Antonie Duycklaan 4, tel. 517 6596 

 Werkgroep Leidse Hout Theater:  

Richard Brame, contactpersoon 

Johan de Wittstraat 41, tel. 06-21881885 

 Werkgroep Nieuweroord:  

Marijke van Dobben de Bruijn,  

Warmonderweg 1, tel. 517 3657 

 Buurtenkoor »De Raadsvogels« 

Jenke Goudriaan, 

Warmonderweg 47, tel. 523 7710 

 Leeskring »De Raadsheer« 

Rita de Coursey, 

Fagelstraat 39,  tel. 515 5886 

 Vereniging onderhoud garageplein Fagelstraat 

Fokke Dijkema, voorzitter 

Fagelstraat 23, tel. 515 3994 

 Oud Papier Actie 

Rob Grootenhuis, 

Fagelstraat 14,  tel. 515 4769 

 

mailto:redactieraadsheer@hotmail.nl
mailto:webmasterraadsherenbuurt@live.nl
http://www.raadsherenbuurt.nl/
mailto:grhuis@ipact.nl
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