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Foppe van Rees Vellinga, voorzitter Pancras-West

Leiden wordt weer wakker. De Corona beperkingen lijken goeddeels voorbij. Maar goed, dat hebben we
eerder gedacht, nu maar hopen dat het zo blijft. De terrassen en straten zijn weer vol, evenals de restaurants
en cafe’s. Het is voor velen een moeilijke tijd, met name voor hen die ziek geweest zijn, dan wel nog zijn.
Studenten konden nauwelijks sociaal contact  hebben, juist in een periode van hun leven dat dit zo
belangrijk is.

LEIDEN WORDT WEER WAKKER
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Lees meer in deze editie o.a. over :

 

Er zijn flinke veranderingen in aantocht op het gebied van verkeer
in de wijk. De eerste veranderingen voor het creëren van een
autoluwe binnenstad zullen op korte termijn zichtbaar worden.
Onder andere zullen Hartesteeg en Beschuitsteeg autovrij
worden, in de Burchtsteeg zullen paaltjes verrijzen en zal er
gewerkt worden met venstertijden.

Vervoer over het water krijgt steeds meer aandacht. Technisch is
het geen probleem, nu nog de medewerking van de ondernemers.
Hopelijk worden we dan verlost zwaar verkeer en van de
afvalbakken op Oude en Nieuwe Rijn. Hierover en over de
autoluwe maatregelen kunt u verderop in deze PangeCras lezen.

Er zal een onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden van het
gebouw van de huidige bibliotheek, áls deze zal verhuizen. De
gemeente is bereid een avond te organiseren om de bewoners te
horen en ideeën op te doen. Wordt het bewoning, hotel of ateliers
voor als de Kaasmarktschool geen ruimte meer kan bieden? Dit
laatste lijkt me erg leuk, wellicht een opmaat naar een soort “Place
du Tertre” op het plein voor de Hooglandse Kerk. Dus, denkt u
mee?

De autoluwe binnenstad en wijk
Een update over het Kaasmarktpark
Manifest voor Wonen & Leven in de Leidse Binnenstad
Leiden, Waterstad
Samen in de (buurt) auto
De Algemene Ledenvergadering op 13 maart
Interviews met ondernemer Joris Dieker en radiopresentator en programmamaker Pieter van der
Wielen
Binnenkijken in het Studentenhuis OR9 en bij muziekpodium de Leidse Salon
Oproep voor deelnemers aan de Pancras-West Story



Om de leefbaarheid en verkeersveiligheid voor
voetgangers en fietsers te vergroten gaat de
gemeente de Nieuwe Rijn en de Botermarkt,
tussen het Gangetje en de Koornbrug, afsluiten
voor auto’s. Het is een van de eerder
aangekondigde maatregelen uit de Leidse
'Agenda autoluwe Binnenstad', waar al mee is
geëxperimenteerd. 

Met deze maatregel wil de gemeente meer
ruimte creëren voor een leefbare, veilige,
groene en vitale binnenstad. Een uitzondering
wordt gemaakt voor bestemmingsverkeer. Het
gaat daarbij onder meer om het bevoorraden
van de winkels in het gebied en ook blijven de
straten open voor mindervaliden en voor
bewoners die iets moeten in- of uitladen.

De nieuwe verkeerssituatie wordt in eerste
instantie aangegeven met verkeersborden.
Naar verwachting zal de handhaving in de
toekomst gaan plaats vinden middels
kentekenregistratie. Het verbod wordt naar
verwachting medio maart dit jaar van kracht.
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Nieuwe Rijn en Botermarkt autovrij Algemene Ledenvergadering & 
Buurtborrel op 13 maart 2022

Autoluwe Binnenstad
Bestemming bibliotheek
Kaasmarktpark
Communicatie met de buurt
Financiën
Evenementen

Op zondag 13 maart om 15:00 uur vindt de
Algemene Leden Vergadering van de
buurtvereniging plaats in de zolderzaal van
Koetshuis de Burcht.  

Na afloop organiseren wij een buurtborrel.

Op de agenda:

Autoluwe Oude Rijn
De gemeente wil de Oude Rijn van Hooigracht
tot Donkersteeg autoluw maken. Een van de
gevolgen is dat de 20 parkeerplaatsen op de
Oude Rijn tegenover de Kaasmarkt worden
opgeheven. De verwachting is dat wanneer er
niet meer geparkeerd kan worden er geen auto’s
meer zullen rijden die een parkeerplaats zoeken. 

Bij de toekomstige renovatie van dat deel van de
Oude Rijn zal er dan ruimte zijn voor groen,
bankjes en fietsparkeerplaatsen en zullen de
stoepen verdwijnen. De buurtvereniging krijgt
hierbij inspraak. 
De gemeente verwacht alle bezoekersplaatsen
op de Kaasmarkt voor de zomer op te heffen.



Manifest Wonen & Leven in de Leidse Binnenstad

 

Bij beleidsvorming en bij de uitvoering van bestaand beleid voor de binnenstad
(programma binnenstad, evenementennota, horecavisie, het cultuurkwartier,
mobiliteit, energietransitie, etc.) de belangen van bewoners eerder, transparanter en
veel evenwichtiger mee te nemen dan tot op heden het geval was, daarvoor criteria
op te stellen en bewoners hier in een adviesfunctie bij te betrekken. 
Bij projecten van marktpartijen bewoners aan de voorkant te informeren, vooraf
kwaliteitseisen te stellen waaraan de participatie van bewoners bij deze projecten
moet voldoen en naleving achteraf te verifiëren. Beter nog is het betrekken van
bewoners bij opstelling van criteria en afwegingskaders en hen een adviesrol toe te
kennen bij besluitvorming. 
Wijken integraal aan te pakken: integreer vraagstukken van het fysieke en sociale
domein. Betrek wijkverenigingen hierbij niet alleen als gesprekspartner maar maak
ook gebruik van bij hen aanwezige inhoudelijke kennis en specifieke kennis over de
wijk bij het opstellen van afwegingskaders voor besluitvorming. 
Regels voor verkamering in woonbuurten te heroverwegen en aan te scherpen, deze
ook daadwerkelijk te implementeren en hierover continu met bewoners in gesprek
te blijven. Stimuleer hiervoor ook overleg tussen bewoners en verhuurders. 
Samen met de wijkverenigingen het nieuwe beleid voor Airbnb te monitoren en op
grond daarvan regels eventueel aan te scherpen om nadelige gevolgen voor
buurtbewoners te voorkomen. 
Het belang en de veiligheid van voetgangers op één te stellen en om bijzondere
aandacht te schenken aan overlast van fietsers en gemotoriseerd verkeer.
Prioriteit te geven aan verdere, betekenisvolle vergroening van de binnenstad,
rekening houdend met de landelijke maar ook door de gemeente erkende opgaven
om biodiversiteit drastisch te versterken en de stad klimaatbestendig te maken.
Schenk ook aandacht aan de noodzakelijke verbetering van de waterkwaliteit in
grachten en singels. 
Bij verdere ontwikkeling van de binnenstad (maar ook daarbuiten) in zowel beleid als
bij uitvoering substantieel meer erkenning te geven aan het belang van de thema’s
gezondheid en duurzaamheid, die breder te definiëren en die beter te integreren.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Mede met oog op de aankomende raadsverkiezingen en formatie van een nieuw college bieden de
wijkverenigingen de politieke partijen het “Manifest Wonen en Leven in de Leidse Binnenstad” aan als
basis voor een doorlopende dialoog die erop gericht is zowel de levendigheid in de stad ruimte te geven
als de leefbaarheid voor bewoners te optimaliseren. 

Veel gaat goed in de Leidse binnenstad maar dit moet ook zo blijven! Graag gaan de wijkverenigingen
Buurt- en wijkverenigingen De Put in de Oude Morsch, Hogewoerd e.o, Maredorp de Camp, Noordvest-
Molenbuurt, Pancras West, Pieters-en Academiewijk en Levendaal-West, Tussen de Rijnen en
Zeeheldenbuurt. met alle politieke partijen en het nieuwe college straks in gesprek over hoe we het
woonklimaat en de leefbaarheid in de Leidse binnenstad verder kunnen versterken. 



Omdat Pancras-West een wijk is met veel ondernemingen willen we graag in elke editie van PANgeCRAS een
ondernemer in beeld brengen. In deze aflevering Joris Dieker van Fromagerie Bon.

OUI C'EST BON!
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Leestip: glaasje Madeira met Picon Blejes (heftig blauw kaasje) of een glaasje Vin Jaunes met een stukje Comté

Fromagerie Bon is dé specialist op het gebied van exclusieve (wereld)kazen en heerlijke vleeswaren. Met de
enorme selectie van meer dan 300 soorten buitenlandse kaas zit er voor iedereen wel wat tussen. En, weet je
het even niet dan adviseert het enthousiaste team je graag.

Fromagerie Bon opende op 21 november 2015 haar deuren. Maar hoe kom je nou op het idee om op die
locatie een kaaswinkel te starten? Buurtgenoten die hier al wat langer wonen weten wellicht nog wel dat hier
de Kinky Kappers zaten en dat je hier nog eerder een nieuwe spijkerbroek kon kopen. Maar Joris vond de
locatie toen hij op een dag langs voer in zijn boot en het pand passeerde dat te huur stond. De van origine
kok en patissier was al langer op zoek naar een geschikte locatie in de stad en dit leek hem perfect. 

Bij delicatessen gaat het natuurlijk om smaak en die wil je proeven. Ook dat kan bij Bon. In het  Proeflokaal
kun je in Franse sferen genieten van proeverijen die worden geserveerd met bijpassende wijn of bier. Helaas
is het Proeflokaal tijdelijk gesloten vanwege de corona maatregelen. Maar wie dit wil kan een proeverij ook
zelf thuis organiseren en bestellen via de webshop van Bon www.fromageriebon.shop.

Bon is met zijn enthousiaste en ervaren crew leverancier van Leidse horeca en strandtenten. Bon adviseert,
draagt kennis over en levert de kazen. En er wordt veel geleverd. In een week gaat er alleen al zo’n 38 kilo
aan Parmezaanse kaas de deur uit.
In Corona-tijd heeft Bon de deuren open kunnen houden voor de consumenten uit de buurt, Oegstgeest, en
zelfs uit Amsterdam. Veel mensen weten Bon te vinden. En of je nou student bent, elke vrijdag happy hour
organiseert of lekker thuis wilt genieten, er is voor iedereen en elke beurs wel wat. 
Joris geeft aan niet zo van de trends te zijn en vooral te geloven in selectie aan goede en lekkere producten.
Toch komt er binnenkort wat nieuws: ze gaan een voorzichtig begin maken met veganistische kazen op basis
van havermelk en olie. 

Voor vaste en nieuwe klanten is smaakmaker Bon is 6 dagen per week geopend (niet op dinsdag) aan de
Oude Rijn 1 in Leiden. À bientôt!

http://www.fromageriebon.shop/


Leiden is na Amsterdam de waterrijkste stad van
Nederland. De stad heeft 110 kilometer watergang,
waarvan 28 kilometer aan singels en grachten. In
het verleden zijn er heel wat grachten gedempt,
gelukkig zijn er nog betrekkelijk veel open. De
afbraak van onze binnenstad is wel gestopt, maar er
valt nog een hoop te verbeteren. De schoonmaak
van de grachten blijft een Sisyfusarbeid, omdat
mensen steeds meer peuken, plastic en andere
rommel in het water gooien. Plezierboten lozen hun
afval erop en zorgen voor steeds meer
geluidsoverlast, en jong én oud gebruiken ze als
vuilstort. Gedempte grachten zou je eigenlijk weer
open moeten gooien om de klimaatverandering op
te vangen, je kunt ze dan meteen gebruiken voor
bevoorrading en vervoer van personen. Dat zou de
uitvoering kunnen versnellen van de Agenda
Autoluwe Binnenstad die de gemeente heeft
opgesteld. Ook al pleit Het Waterambacht Leiden
er al jaren voor om het hete koelwater van de
energiefabriek niet meer op de Maresingel te lozen,
het gebeurt nog steeds. Op 27 oktober passeerden
dergelijke zaken in breed verband de revue op het
symposium Blue Deal Leiden Waterstad, we geven
hier een indruk van wat daar werd aangevoerd; een
uitgebreid verslag is te vinden op de website
www.waterabachtleiden.nl/blue-deal .

De trekschuit uit Maassluis
Het symposium werd ingeluid met de ontvangst van
de Maassluizer burgemeester Edo Haan. Hij voer het
Galgewater op in een replica van een oude
trekschuit, die op grond van de oorspronkelijke
tekeningen is nagebouwd door vrijwilligers van de
Stichting Historische Scheepswerf ‘Zorg & Vlijt’ uit
Maassluis. Na een Leids kwartiertje begroette onze
eigen burgemeester hem bij molen De Put, waarbij
hij de trekschuit vergeleek met de HSL. Waar je
vroeger hotsend en botsend in de postkoets, of te
voet door modder of rul zand ploeterend een tocht
met hindernissen maakte, gleed je in de trekschuit
gerieflijk over het water. In het westen althans, dat
een goed netwerk van vaarwegen had en waar
rivieren en kanalen de ene stad verbonden met de
andere. Burgemeester Haan dacht bij de trekschuit
aan de Intercity, die onderweg in een aantal steden
stopt waar je dan kunt overstappen. De trekschuit is
intussen teruggevaren naar Maassluis en daar te
bezichtigen. 

Het DNA van Leiden 
John Steegh, lid van Het Waterambacht en als oud-
wethouder en bestuurder van het
Hoogheemraadschap jarenlang bij ons waterbeheer
betrokken, deed de aftrap. In een Blue Deal tussen
alle partijen, zou het Leidse water de
stadsontwikkeling moeten sturen bij zaken als
klimaatbeheersing, milieu, transport en recreatie. In
het verleden geopperde ideeën zijn helaas nog
onvoldoende opgepakt. Zo is het plan om vanwege
de doorvaart naar de noordkant van de stad de
Gouden Bal-brug te verhogen wel opgenomen in het
collegeakkoord, maar sneuvelde het in de 
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Leiden waterstad

Verslag van het Blue Deal symposium door Andy
Wieles en Marjolijn Pouw gepubliceerd in de
wijkkrant van PAL Leiden, Hart van de Stad Krant
december 2021 

Aankomst  burgemeester Edo Haan van Maassluis bij het Galgewater, foto Sarah Hart 

Nieuwe Rijn gezien vanaf de Botermarkt, foto Carla Matthee 

http://www.waterabachtleiden.nl/blue-deal


pancraswest.nl

aankomst  burgemeester Edo Haan van Maassluis bij het Galgewater, foto Sarah Hart 

gemeenteraad. De aan te leggen stadswijk
Westpoort biedt nieuwe kansen om het water te
benutten, evenals het weer open graven van het
Kort Rapenburg bij de herinrichting van het gebied
rond het Noordeinde. 

Als water sturend is
Rogier van der Sande, dijkgraaf
Hoogheemraadschap van Rijnland, constateerde
dat het nu een goed moment is voor een
symposium over water en hij noemde drie factoren
die van belang zijn bij het waterbeheer: meer
landelijke regie op de ruimtelijke inrichting,
voldoende geld, en tijdig -dus nu al- beginnen. Met
het oog op de recente klimaatrapporten van het
IPPC, waarin de stijging van de zeespiegel voorzien
wordt, moet je de stad wel aanpassen. Het weer
wordt niet pas in 2100 extreem. Leiden ligt onder
de zeespiegel en er moet geld komen voor
onderzoek om de maatregelen te nemen die je dan
moet treffen. Klimaatverandering gaat hard en
beïnvloedt het ruimtebeheer. Gemeenten kunnen
dat niet alleen oplossen maar moeten het samen
aanpakken met de landelijke overheid en private
partijen. Je kunt het niet doorschuiven naar
volgende generaties. 

De betekenis van een Blue Deal voor het
waterbeleid 
Ashley North, wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit
& Beheer Openbare Ruimte, schetste Leiden als
inspiratiebron voor kunstenaars en wetenschappers
en gaf enkele voorbeelden, zoals de proefopstelling
voor waterbeheer in het Bio Science Park. Het 

waterbeleid is voor de komende tien jaar vastgelegd
in de Omgevingsvisie 2040, waarin een groen-
blauwe structuur is aangegeven voor
klimaatadaptatie en vergroening. Verder hebben we
het Integraal Waterketenplan, een
samenwerkingsverband tussen de Leidse regio, het
Hoogheemraadschap van Rijnland en Dunea. Het
afgelopen jaar kampten we met hitte- en
wateroverlast. Er komen maatregelen om dat op te
vangen, maar de Leidenaren moeten er meer bij
worden betrokken. De riolering wordt aangepast,
rioolafvalwater en hemelwater worden gescheiden
en bovengronds komen er steeds meer regentuinen,
zoals in het Noorderkwartier. De natuurspeeltuin bij
het Katoenplein laat zien hoe je de jeugd bij de
natuur en het groen kunt betrekken. Mobiliteit moet
veel duurzamer worden, misschien door vervoer
over water te stimuleren. Het proces om de auto
zoveel mogelijk uit de binnenstad te weren is
overigens al in gang gezet. 

Transport over water 
Peter de Bruijn, programmadirecteur en co-founder
van de B.V. Kotug CityBarge belichtte de
mogelijkheid van transport over water. Vervoer over
water was vroeger ook in steden heel gewoon. Dat
kan het opnieuw worden, want het water is er nog 

steeds, en je kunt het zo weer
benutten. Dat moet wel duurzamer
gebeuren dan vroeger, met
elektrische boten en nieuwe
logistieke technieken zoals een
modulair systeem waarbij containers
voor verschillende soorten goederen
gebruik maken van hetzelfde
scheepsplatform. Huisafval,
bedrijfsafval en bouwmaterialen kun
je goed over water vervoeren.
Utrecht experimenteert er al mee.
Het is duurder, maar gaat sneller en
milieuvriendelijker. Je zou er in 2022
mee kunnen starten, maar Leiden
moet dan wel het initiatief nemen.
Het publiek vroeg naar de zwaarte
van de accu’s: krijgen de boten niet
teveel diepgang? De Bruijn gaf aan 

niet aan traditionele boten moet denken, maar aan
een nieuw type met weinig diepgang, ook als de
boot is geladen—accu’s worden ook steeds lichter
en kleiner. Het vraagt wel om overslagplaatsen.
Daar moet de politiek ruimte voor maken. Begin
klein en breidt langzaam uit, de normalisatie komt
dan vanzelf.   

aankomst  burgemeester Edo Haan van Maassluis bij het Galgewater, foto Sarah Hart 
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Vervolg Leiden waterstad
 
Ons blauwe goud
Jeroen Maters, initiatiefnemer van Stadslab Leiden,
bestempelde onze singels tenslotte als blauw goud
en ging in op het ontstaan van het Singelpark.
Leiden is de stad met de grootste vestingstructuur
van Europa. Dat schept verplichtingen, je moet daar
wat mee doen. Dat is ook gebeurd, in de vorm van
het Singelpark. Het werd een groot succes:
700.000 wandelaars liepen het traject in één jaar,
er wordt al weer geklaagd over te grote drukte. De
remedie in de grote wereld is dan: meer wegen
aanleggen. Dat  zou kunnen door aan de buitenkant
van de singels óók een looppad aan te leggen. Dat
heeft het voordeel dat de wandelaar dan een
aardiger zicht heeft op de historische binnenstad,
maar op het ogenblik ontbreken nog hele stukken
van het park binnen de singels. De singels zelf zou
je weer volledig rond moeten kunnen varen door
de dam in de Maresingel weg te halen, de Gouden
Bal-brug bij de Korte Mare kan dan meteen worden 

 verhoogd. De lozing van warm water in de singel is
niet meer van deze tijd, gebruik het water voor de
verwarming van de kassen in de Hortus, zoals Het
Waterambacht tien jaar geleden al voorstelde, of
doe er wat anders mee. Hou een jaarlijkse
bruggenloop om de aandacht op het water te
vestigen, en propageer een Veste-promenade van
drie kilometer over de oude vesten, langs de
restanten of reconstructies van onze stadsmuren. 
 
Discussie
In de ochtend hadden de discussiegroepen zich bij
de bespreking van thema’s als klimaatadaptatie,
biodiversiteit, het open graven van gedempte
grachten, transport en dergelijke niet onbetuigd
gelaten, zoals bleek uit de rapportages van de
voorzitters. Ook de lezingen zelf leverden veel
gesprekstof en discussie op. Ideeën genoeg dus,
nou de politieke wil nog en de mogelijkheid om een
paar haalbare plannen op korte termijn alvast uit te
voeren. 

KAASMARKT WORDT PARK, MAAR WANNEER?
Op 13 juli 2021 heeft de gemeente een kaderbesluit genomen dat de Kaasmarkt groen zal worden ingericht.
Hiermee is ook duidelijkheid gekomen t.a.v. de bebouwing aan de randen van de Kaasmarkt.

De bewoners, die in dit proces tot ontwikkeling van hun eigen leefomgeving maximaal zijn betrokken, zijn
enthousiast over dit besluit. Aan de jarenlange onduidelijkheid is een einde gekomen. De herinrichting van de
Kaasmarkt kan starten, maar wanneer?

Planning herinrichting 2025
Als streefdatum voor de herinrichting van de Kaasmarkt wordt 2025 genoemd. De werkgroep
KaasmarktPark is bang dat door deze lange doorlooptijd verdere vertraging kan optreden of een hernieuwde
discussie over de herinrichting van de Kaasmarkt. De werkgroep heeft deze zorg namens de bewoners van
de wijk aan de Projectgroep, die vanuit de gemeente met dit plan bezig, is kenbaar gemaakt. 

Actie
De werkgroep begrijpt dat er met de concrete uitvoering er slim gepland moet worden tussen aanleg van de
vergroende Kaasmarkt en de bouwwerkzaamheden, zodat er geen onnodige extra kosten gemaakt worden.
Maar de werkgroep pleit tevens voor actie, want er staat niets in de weg om de herinrichtingsplannen te
maken, immers: 
1. Het kaderbesluit is glashelder; 
2. De kaders van de bebouwing van de randen van de Kaasmarkt zijn glashelder; 
3. De kaders voor behoud van de huidige bomen zijn glashelder; 
4. De bewoners zijn nu betrokken en willen graag nu meedenken met de inrichting. 
 
De werkgroep KaasmarktPark hoopt dat de Gemeente Leiden de goede participatie met haar bewoners t.a.v.
de Kaasmarkt verder stimuleert door met hen nu ook in een coproductie tot herinrichtingsplannen te komen.
Door nu tekeningen te maken en vast te stellen hoe de  Kaasmarkt stap voor stap kan worden verfraaid.



In het pand wonen 11 meiden: : Marieke, Fleur,
Hannah, Sterre, Julia, Milly, Jessie, Irthe, Willeke,
Isabel en Marijn. Marieke woont er het langst, bijna 5
jaar en Marijn is de nieuwste bewoonster sinds april
2021. Het is een hechte club die veel samen doet.
Bijvoorbeeld tijdens de wekelijkse huisavonden waar
er soms een party wordt georganiseerd, koekjes
worden gebakken of bijvoorbeeld geknutseld wordt.

Milly heeft de allerleukste kamer, want haar kamer
bestaat uit twee delen. Om bij haar bed te komen
moet ze door een soort kruipgat. Na een paar
drankjes op kan het lastig zijn om dat te doen zonder
dat je je hoofd stoot.

De OR9 is een bonte verzameling van kennis want
bijna iedereen studeert, behalve Marieke want zij is
al afgestudeerd en werkt als verpleegkundige. Fleur
en Jessie doen Criminologie. Fleur heeft net haar
bachelor afgerond en Jessie zit in haar laatste jaar.
Sterre en Milly studeren beiden Psychologie. Milly is
bijna klaar en Sterre heeft een tussenjaar genomen
na het behalen van haar bachelor. Willeke studeert
Toegepaste Psychologie. Hannah heeft haar bachelor
International Relations & Organisations afgerond en
zit in het laatste jaar van Filosofie. Irthe is bezig met
haar bachelor Urban Studies met Honours. Isabel
studeert Rechtsgeleerdheid en Marijn is haar
bachelor International Studies aan het afronden.

Wat vinden de meiden van de OR9 nou zo leuk aan
Leiden? Allereerst de Oude Rijn, dat vinden ze toch
wel de mooiste gracht van Leiden, omdat het
levendig en pittoresk is. Aan de picknicktafel voor de
deur genieten ze van alle mensen die over de straat
en het water voorbij gaan. Aan de achterzijde kijken
ze uit op de Burcht, “een groene oase”. Daarnaast
vinden ze het helemaal top dat er zoveel terrassen
‘om de hoek’ zitten. “Het is echt een buurt waar
iedereen elkaar kent, vriendelijk gedag zegt een
échte community.” Zo passen ze regelmatig op de
katten van buurtgenoten, zitten Fleur en Irthe in het
wijkbestuur en hebben ze ook goed contact met de
meiden van OR27.

Leiden is een echte studentenstad en in onze wijk staan heel wat studentenhuizen. Ook benieuwd wie er wonen?
Deze keer interviewen we de bewoners van de Oude Rijn 9. 
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Natuurlijk valt er ook wat te verbeteren in de buurt.
Omdat deze buurt zo centraal ligt, in het
winkelcentrum, laten bezoekers veel afval
rondslingeren. Het ligt vaak verspreid over en in de
gracht. Daarnaast zijn er maar weinig openbare
zitplaatsen waardoor bezoekers vaak gaan zitten op
bankjes van bewoners. Het zou mooi zijn als er wat
meer publieke bankjes en meer prullenbakken
zouden worden geplaatst langs de Oude Rijn. 
Als laatste vroegen we de meiden naar een hilarisch
OR9-moment. Dat was toch wel de huisgenoot die
na de afwas vergat de kraan uit te zetten. Omdat de
meiden gezellig met elkaar een film zaten te kijken
hadden ze dit pas laat door. Gevolg was een
ondergelopen fusie en een flinke hoospartij.

Marieke, Marijn, Willeke, Irthe, Isabel,  Julia, Sterre, Fleur,
Milly, Jessie en Hannah 

IN THE PICTURE: STUDENTENHUIS 0R9



Eind januari is een nieuw muziekpodium in Pancras-
West van start gegaan, geheten de Leidse Salon. Het is
een initiatief van Stichting Utopa dat zetelt in het
voormalige Burgerweeshuis aan de Hooglandse
Kerkgracht 17. De programmering voor dit jaar is
gericht op een hoogwaardige overlapping van klank,
taal en kamermuziek. Ook hoopt men zo de
gebruikersfunctie voor de stad van het Utopa
Weeshuisscomplex te verhogen. 

Anneloes Dijkman is adjunct-directeur van de
Leidse Salon. De stichting is door haar ouders Loek
& Sylvia Dijkman opgericht en zet zich in voor de
ontwikkelingskansen en creatieve talenten van
mensen, daar waar de maatschappij hier om wat
voor reden dan ook geen ruimte voor biedt. De
restauratie en exploitatie van het voormalige
Burgerweeshuis is één van de vele projecten van
de stichting. Het complex biedt huisvesting aan
diverse organisaties gericht op kinderrechten en -
welzijn en is een ontmoetingsplaats voor scholen
en professionals op het gebied van jeugd en
educatie. 
“Maar daarmee is het pand ook een beetje naar
binnengekeerd”, beaamt Anneloes. “Door de poort
en het monument oogt het ook minder
toegankelijk.” En dat terwijl het in 2009 prachtig
gerestaureerd is en over hoogwaardige zalen en
ontvangstruimtes beschikt. Met de Leidse Salon
hoopt men dat een beetje te doorbreken. 

Hoogwaardige programmering
Men heeft bewust gekozen voor niet-alledaagse
concerten op hoogstaand niveau, met zowel
artiesten die zich al bewezen hebben als
aanstormend talent. Men wil vooral ook taal –
poëzie, 'spoken word' – met kamermuziek
verbinden. Hoewel in het hart van Leiden, is het
niet bedoeld als broedplaats voor lokale musici, legt
Anneloes uit. Daar zijn andere podia beter geschikt
voor. Het doel is juist vernieuwing te brengen door 
niet-alledaagse combinaties. Wie weet wellicht met
Leidse'spoken word' artiesten. Ieder seizoen kiest
men thema's waaraan de programmering
gekoppeld wordt. Dit seizoen heeft men gekozen
voor o.a. het thema New York. De aftrap van de
concertreeks was eind januari met muziek van
Philip Glass en sindsdien vindt er 3 tot 4 keer per 
maand een uitvoering plaats, meestal op de 

 

DE LEIDSE SALON, EEN ‘UTOPISCHE’ MUZIEKPLEK IN DE WIJK
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woensdag, donderdag of vrijdagavond.
Aanvangstijd 20.15u. Informatie over
programmering vind je op www.leidsesalon.nl.

Napraten
De Leithenzaal van het weeshuis kan normaal
gesproken zo’n 100 bezoekers kwijt (zolang de
Corona-maatregelen van kracht zijn, is dit
teruggebracht naar ca 40 bezoekers) en daarmee is
zij veel kleiner dan de podia van De
Stadsgehoorzaal, bijvoorbeeld. De intieme sfeer
van de ruimte maakt het mogelijk om in de
naastgelegen ruimte na te praten en van gedachten
te wisselen met de artiesten onder het genot van
een (non-alcoholisch) drankje. Daarmee biedt de
Leidse Salon een mooie aanvulling op het
bestaande aanbod in de stad, aldus Anneloes, maar
vormt zij geen bedreiging voor andere bestaande
podia en cafés.

Over Utopa
Een deel van de vertrekken van het gerestaureerde
weeshuis is gratis en publiekelijk toegankelijk op
woensdag, donderdag en vrijdag. Daar wordt de
geschiedenis van het Burgerweeshuis - dat tot
begin jaren 60 in gebruik was – verteld aan de hand
van overblijfselen, foto’s en schilderijen. 
Meer over Utopa op www.utopa.nl. 

http://www.leidsesalon.nl/
http://www.utopa.nl/


Ook wij groeten elkaar al jaren, zonder elkaar echt te kennen, en dat terwijl we vlak bij elkaar wonen. Met zíjn
buurvrouw zit ik samen in de auto coöperatie; míjn voormalige buurvrouw kent hij als collega-journalist. Dat
‘dorpse’ van Leiden, de binnenstad, vindt hij juist erg leuk en aantrekkelijk. Het maakt mensen ook wat
vriendelijker, denkt hij. “Als je hier iemand per ongeluk aanstoot, ga je niet meteen lopen schelden, want de
kans is groot dat je haar/hem later weer tegenkomt of dat het een bekende is van iemand die jij kent”, zegt
Pieter. Dat geldt zeker voor hem, want eigenlijk heeft hij zijn hele leven al een binding met Leiden. Hij groeide
op in Oegstgeest maar ging bewust buiten de stad, in Amsterdam, geschiedenis studeren. Midden jaren
negentig kwam hij in Leiden wonen – in een tijd dat je hier nog makkelijk en snel een kamer kon vinden. Na
Lange Mare, Haven en Steenschuur woont Pieter sinds 2004 achter de Burcht, op de hoek van Oude Rijn en
Van der Sterrepad. 

Kleinschaligheid
Die plek, naast een historische poort uit de 17e eeuw en in het monumentale pand van voormalige drukkerij
Brill, vindt hij fantastisch. Het oorspronkelijke pand dateert ook al van eeuwen terug en dreigde zelfs na
vertrek Brill aan de slopershamer opgeofferd te worden. Gelukkig kwam de stad daarop terug en is het nu
zelfs een monument. In de afgelopen 2 jaar heeft Pieter veel gelopen door de stad en zo diverse nieuwe
plekken ontdekt. Met name de vele steegjes en hofjes die Leiden kent, vielen hem op. Met allemaal verhalen
die vaak eeuwen teruggaan. Tussen al die eeuwenoude monumenten ontsieren veel woningen en gebouwen
uit de jaren '70 en '80 het aanzicht, vindt Pieter. Bouwstijlen die totaal niet op de omgeving aansluiten.
“Vrienden noemen me op dat vlak soms conservatief”, zegt Pieter; “vinden dat ik meer moet openstaan voor
nieuwe bouwstijlen en gebouwen. Maar ik houd juist van de charme van de monumenten, de
kleinschaligheid.” 

"Megalomanie past niet in Leiden qua bouwstijlen "
Wat hem betreft mag de stad daar zuiniger op zijn. Bovendien zou nieuwbouw beter moeten aansluiten bij de
oudbouw. “Megalomanie past niet in Leiden.” Als voorbeeld noemt hij het pand van MBO Rijnland aan de
Boommarkt: karakterloos en niet-passend bij de omliggende panden. Laat hij als journalist en Leidenaar daar
zijn stem over horen? “Nee, niet echt”, erkent hij. “Ik voel me zeker betrokken bij wat er om mij heen en met
de stad gebeurt, maar ik ben niet iemand die zo snel in de pen klimt of bezwaarschriften indient”. 

 Nachtbraker
Tijdens zijn studie kwam hij in aanraking met de radio, begon met programma’s voor de educatieve omroep
TELEAC. In 2004 werd Pieter voor de NTR presentator van het wetenschappelijke programma Hoe?Zo!. Later 
volgden programma’s als Labyrint en Met het Oog op Morgen. Ook is hij af en toe te zien op tv, bijvoorbeeld
als invalkracht bij Op1. Zijn hart ligt bij interviews maken voor de radio; vier keer per week is hij ’s nachts

DE RADIOSTEM UIT PANCRAS-WEST 
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Pieter van der Wielen, radiopresentator en programmamaker, woont al een
kleine 20 jaar in onze wijk. Hij is een bekend gezicht in Hilversum en de stad
– én toch gaat hij hier rustig over straat. Hoe ervaart hij de wijk, Leiden en
waar is hij het meest trots op? Hij is fan van de historische binnenstad en is
bezorgd over sommige bouwplannen: “Megalomanie past niet in Leiden qua
bouwstijlen”, aldus Pieter. 

We drinken koffie bij Borgman & Borgman aan de Nieuwe Rijn, hij komt
hier vaak, kent eigenaar en personeel bij naam. “Het is veel fijner als je
iemand bij naam kent, dan dat je moet zwaaien met je arm om aandacht
te krijgen in een bar of café”, licht Pieter toe. Hij kent veel mensen, niet
zozeer vanwege zijn beroep, maar gewoon omdat hij contact maken en
mensen (leren) kennen leuk vindt. Dat hij vroeger ook achter de bar
gewerkt heeft in De Burcht helpt natuurlijk ook. 



Vervolg interview Pieter van der Wielen

tussen middernacht en 1 uur ’s morgens te beluisteren op Radio 1 in het programma Nooit meer slapen,
waarin per uitzending een gast uit de kunst- en cultuurwereld of actualiteit centraal staat. Tot 2020 duurde
iedere uitzending 2 uur. Pieter is blij dat dit is ingekort naar 1 uur: “toen was ik echt een nachtbraker, lag ik
vaak pas om 3 uur of half 4 ’s nachts in bed. Dat is niet echt heel bevorderlijk voor je ritme als je de volgende
dag nodig hebt om het programma van die nacht voor te bereiden.”

In 2015 won hij voor de presentatie van dit programma de Zilveren Reissmicrofoon. Deze prijs wordt samen
met de Nipkowschijf (voor televisie) jaarlijks uitgereikt door de mediacritici van dagbladen en tijdschriften.
Opmerkelijk was dat mede-journalist en buurtbewoner (aan de Maredorp-zijde van de Oude Rijn) Thomas
Erdbrink, in datzelfde jaar de Nipkowschijf ontving voor Onze man in Teheran. Pieter: “Thomas en ik stonden
ooit samen achter de bar bij Grandcafé De Burcht, en toen ineens samen op het podium.” 

Favoriete plek
Ondanks zijn sterke binding met Leiden komt het niet direct terug in zijn werk. De redactie bepaalt wie de
gasten zijn. De avond van ons gesprek heeft hij Aleid Truijens te gast die een biografie heeft gepubliceerd
over Leidse schrijver en trombonist F.B. Hotz. Dankzij de universiteit, cultuuraanbod en ligging kent Leiden
een relatief hoog aantal wetenschappers en mensen uit kunst en politiek. Ook voor Pieter is de locatie ideaal,
ondanks de dagelijkse rit naar en van Hilversum. Zijn favoriete plek is het gebied tussen de 2 rivieren: de
Oude en Nieuwe Rijn – het Pancraseiland. Eigenlijk speelt het grootste deel van zijn dagelijks leven hier af:
voor wandeling, koffie, lunch of inspiratie, “eigenlijk alles is hier te vinden.” Het is te begrijpen waarom hij de
kleinschaligheid van Leiden en onze wijk zo waardeert. 
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SAMEN EEN (BUURT) AUTO 

Op de Kaasmarkt in het centrum zijn elf bewoners samen
met de gemeente een pilot gestart: ze hebben met elkaar
drie auto’s inclusief een parkeervergunning en één speciale
parkeerplek op de Kaasmarkt. De pilot wordt nog
geëvalueerd. Dan wordt ook duidelijk of deze
samenwerkingsvorm kan worden uitgebreid naar andere
delen van de (binnen)stad.

Leiden is een fijne stad om te wonen, te werken en te
verblijven. De stad groeit en dat brengt uitdagingen met zich
mee. Hoe zorgen we ervoor dat Leiden bereikbaar én
aantrekkelijk blijft? De deelauto is een van de oplossingen.

Ervaringen van de Kaasmarkt
"De ervaringen zijn positief", vertelt voorzitter Helga van Manen van Auto Coöperatie Kaasmarkt: “We rijden
duurzaam, verminderen uitstoot en het aantal auto’s in de wijk. Het samen delen gaat heel goed en is
daarnaast gezellig ook, voorheen onbekende bewoners van de wijk zijn nu bekenden van elkaar.”
Ashley North, wethouder Mobiliteit: “We juichen dit initiatief om de eigen woonomgeving én de stad
leefbaarder en aantrekkelijker te maken toe. Daarnaast heeft Leiden dit jaar een kleine veertig deelauto’s erbij
gekregen. Een mooie stap naar duurzame mobiliteit en minder autobezit.”

Meer weten?
Is de deelauto ook iets voor u? Bekijk de website van MyWheels of Greenwheels. U kunt ook een
deelautoparkeervergunning aanvragen. Meer informatie daarover vindt u op www.leiden.nl/parkeren.

https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/parkeren/


Wat is Pancras’ West  Story?
Een muzikaal stadsverhaal, een voorstelling voor en door
de bewoners van Leiden. Het gaat over de ontluikende
liefde tussen de Leidse Marie en de Franse vluchteling
Pierre en speelt zich af rond de Hooglandse Kerk. Het is
dan ook losjes gebaseerd op het boek 700 jaar
Hooglandse Kerk (2015) van de Leidse historici Cor Smit
en Elias van der Plicht.

Waar gaat het over? 
Over de liefde natuurlijk, tussen Pierre en Marie, de
Leidse Romeo en Julia, zeg maar. Daarnaast vormen
toenmalige gebeurtenissen, zoals de ongelijkheid tussen
bevolkingsgroepen en de animositeit tussen Leidenaren
en vluchtelingen, maar ook een grijpgrage priester uit de
kerk, de basis van Pancras’ West Side Story – met een
niet mis te verstane link naar het heden, met zijn
groeiende ongelijkheid en #MeToo.

Waarom is het belangrijk? 
Bovenal is Pancras’ West Story een community-project.
Bedacht en begeleid door professionals uit de stad,
gespeeld en gezongen door vrijwilligers uit de stad,
bezocht door inwoners van de stad. Na de schrale
coronamaanden hopen we de mensen zo weer bij elkaar
te brengen – en hun en passant ook iets over de
oorsprong van Leiden te leren.
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PANCRAS' WEST STORY 

Wie doen er mee? 
Carolien Devilee (dirigent) leidt het koor en de muzikanten, Yaël Vinckx (schrijver) maakt het verhaal, Jeroen
Haver (wijkvereniging Pancras West) en Nelleke van Varick (wijkvereniging Tussen de Rijnen) werken mee
achter de schermen, evenals vele andere vrijwilligers uit de stad. Daarnaast hopen we een vijftigtal koorleden
te werven.

Wanneer wordt het gehouden? 
We willen de voorstelling uitvoeren in het vierde weekend van september 2022 (Kunstroute). Op die manier
hopen we aan te sluiten bij een in kunst en cultuur geïnteresseerd publiek dat al in de stad is.

Wat moet er voorafgaand aan de voorstelling nog gebeuren?  
De komende weken gaan we op zoek naar financiers, koorleden en vrijwilligers. Ook zoeken we een goedkope
alternatieve locatie, mocht het slecht weer zijn. Vanaf half februari is Yaël writer-in-residence bij Kooyker.
Daar kunnen mensen dan meedenken over het verhaal en zich opgeven voor het koor of als vrijwilliger.  

Wil je meedoen?
Woon je in de Leidse (binnen)stad en spreekt bovenstaand verhaal je aan en vind je zingen of muziek maken
leuk of ben je een organisatietalent? Meld je dan aan via Facebook/Pancras-West Story of stuur een email naar
pancras.westsidestory@gmail.com. Repetities staan gepland vanaf medio april, 1x per week. 
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Uiteraard onder voorbehoud dat we weer veilig en verantwoord kunnen samen komen

 

Evenementenkalender 2022 

zondag 13 maart 15:00 uur      Algemene Ledenvergadering & Buurt -borrel, 
                                                     Tuinzaal Sociëteit de Burcht

20 augustus                                 Pancras Open, jeux-de-boules-evenment, 
                                                      Hooglandse Kerkgracht

Jubileumexpositie MIX

Dit jaar viert Galerie Zône haar 30
jarig jubileum.

De galerie wordt gerund door de
leden: alle twaalf kunstenaars,
ontwerpers en ambachtslieden in de
toegepaste kunsten. Met ieder hun
eigen discipline, gingen wij het
afgelopen jaar aan de slag met een
wel heel bijzonder project. 

De expositie MIX toont de resultaten
van samenwerkingen tussen steeds
twee kunstenaars van de galerie. Wat
stelt u zich voor bij een combinatie
van een sieraad en een tas? Hoe pakt
het ontwerp van een meubelmaker
uit, als er een lampenontwerper aan
verder werkt? Hoe combineert een
goudsmid met een keramist of
couturier? 

Om de verrassende resultaten van dit
project te komen zien, bent u van
harte welkom in februari bij gallerie
Zône, Nieuwstraat 17b in Leiden.



De vereniging Pancras-West zet zich ervoor in om onze wijk een prettige woon- en werkomgeving te laten
zijn. Dit doen we door activiteiten te organiseren waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast
participeren we in overleggen met de gemeente aangaande zaken die betrekking hebben onze
woonomgeving. Het doel van de vereniging is belangenbehartiging van de buurtbewoners, in de meest
ruime zin van het woord. Daarnaast willen we de onderlinge cohesie tussen de buurtbewoners versterken.

Lidmaatschap staat open voor alle bewoners en
ondernemers in Pancras-West en iedereen die de
vereniging een warm hart toe draagt.

De contributie bedraagt € 15,- per jaar. 

Secretariaat Oude Rijn 3, 2312 HB Leiden,
bestuur@pancraswest.nl

Bank NL 16 INGB 000.47.36.339 t.n.v.
Vereniging Pancras-West

Website www.pancraswest.nl

Instagram pancras.west
Facebook Pancraswest

Wijkkrant PANgeCRAS is een uitgave van
Vereniging Pancras-West en verschijnt in een
oplage van 750 stuks die huis aan huis worden
verspreid.

Redactie Frederike Fennema, Jeroen Haver,  Foppe
van Rees Vellinga

Kopij voor de wijkkrant kunt u sturen naar
redactie.pangecras@gmail.com

Adverteren is mogelijk. 
Mail voor meer informatie naar
penningmeester@pancraswest.nl

COLOFON
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Handige telefoonnummers

Handhaving / klachten / overlast
Klantenservice Gemeente Leiden  14071

Politie zonder zwaailicht 0900 - 8844

Geluidsoverlast (HORECA en evenementen)
071 5167015

Meldpunt zorg en overlast 
(personen / psychiatrische problematiek) 
088 3083620

Wijkagent, Dennis Perdok
dennis.perdok@politie.nl

Wijkregisseur, René Verdel
071 5167809

BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar)
14071

Coördinator wijkbeheer, Wanita Mahesh
071 5165198

Brandweer / informatie 088 2465000
bij nood 112

Ambulance / informatie 071 573000
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