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Op posters die daarnaast aan een rij
bomen zijn vastgeniet, worden
buurtbewoners daarvoor gewaar-
schuwd, in het Nederlands, Turks

en Arabisch. ’U wordt verzocht geen
etensresten hier meer neer te gooi-
en’, zo valt daarop te lezen.

De gemeente is niet de partij die
de postertjes heeft opgehangen,
maar weet er wel van. Een woord-
voerster bevestigt dat er in Leiden
Noord regelmatig ratten worden ge-
signaleerd. Maar de cijfers liggen
daar niet significant hoger dan in
andere stadsdelen. 

Vervolgens wordt gemeld wat de
gemeente niet allemaal doet en
heeft gedaan om de overlast van rat-
ten te voorkomen. Afvalcontainers

zijn ingegraven, zwerfvuil wordt
frequenter van straat en uit parken
gehaald en begroeiing wordt kort
gehouden ’om zo de ratten hun
schuilplaatsen te ontnemen.’

Voeren
In samenwerking met de verschil-
lende woningcorporaties worden
inwoners opgeroepen om vooral
geen etensresten of afval op straat te
gooien en geen vogels te voeren
want dat trekt ratten aan. Op de pos-
ters bij Het Gebouw staat ook met
koeienletters ’In De Kooi ligt geen

afval. Waarom gooit je dit dan toch
hier in het gras of op straat.’

Dat er specifiek bij Het Gebouw
waarschuwingen aan de bomen zijn
ophangen, zonder afzender, heeft
vermoedelijk te maken dat in het
grote nieuwe pand drie basisscholen
zijn gevestigd. De gemeente roept
plaatsgenoten op die last hebben
van ratten, ’zoals knaagschade, on-
dergraving of bevuiling door keu-
tels en urine’, zich te melden bij de
afdeling ongediertebestrijding. Die
geeft advies, houdt inspectie en be-
strijdt de knaagdieren.

Actie tegen ratten bij Het Gebouw

Leiden ■ In de smalle sloot en
groenstrook langs Het Gebouw
aan de Leidse Surinamestraat
zijn deze zomer regelmatig rat-
ten gesignaleerd. 

Die verkoop verloopt zo voorspoe-
dig dat de nu al bekend is wanneer
de bouw start: in het tweede kwar-
taal van 2020. Het graven van de ha-
ven volgt in 2021. De plek doet eerst
dienst als bouwplaats.

Aanvankelijk had een projectont-
wikkelaar een plan voor het gebied
gemaakt. Door de crisis werd dat on-
haalbaar en vanaf 2014 trok een
plaatselijke werkgroep met make-
laar Hans Bliemer eraan. De plan-
nen moesten aan drie eisen voldoen:
de dorpskern verbeteren, water-
sport stimuleren en een ’divers
woonprogramma’ toevoegen. 

De inrichting is zeker divers ge-
worden. Naast acht appartementen
boven wat winkelruimte, zijn er bij-
voorbeeld tien pakhuisachtige
schipperswoningen gedacht en - op
de hoek Dokter Stapenséastraat/
Noordeinde - een rij huizen in de
vorm van een boerderij. En achter
die boerderij, die wel iets wegheeft
van de boerderij die daar nu nog
staat, komt een woning met de con-
touren van een flinke hooiberg. 

Vier beuken
De vier beuken die voor de boerderij
stonden, zijn inmiddels gekapt.
Protesten van een actiegroep veran-
derden daar niets aan. Volgens de
gemeente Kaag en Braassem was een
van de bomen ziek en zouden ook de
andere bomen er niet gezonder op
worden door nummer één weg te
halen. De drie verplaatsen zou geen
optie zijn. ,,Maar’’, zo werd beloofd,
’’in de omgeving komen 23 bomen
met een hoogte van zo’n zes meter.’’

Bij een nieuwbouwproject moet
tegenwoordig dertig procent van de
woningen ’sociale’ huur of koop
zijn. Bij sociale koopwoningen is
ook vastgelegd wie in aanmerking
komen: huishoudens die hooguit
45.000 euro per jaar verdienen. Ver-
kopen die binnen tien jaar, dan
moeten ze een ’sociale prijs’ vragen.

Omdat de overeenkomst voor het
dorpshart al wat ouder is, gelden

volgens B en W dergelijke eisen hier
niet. Zo komt er geen sociale huur
en kunnen de appartementen in het
dorpshart, met een koopprijs net
onder de twee ton, aan iedereen
worden verkocht en doorverkocht. 

Joris Hekkenberg van VRP archi-
tecten, die tekende voor het steden-
bouwkundige plan en een deel van
de woningen, hoopt dat sociale
huur wel mogelijk wordt in een

tweede deel. ,,Want we vinden dat in
een dorpshart iedereen moet kun-
nen wonen.’’ Hij durft echter niet te
voorspellen of en wanneer er iets
gaat gebeuren aan de overkant van
de Stapenséastraat en een stukje
Dorpsstraat. Tot nu toe lukte het
niet om tot overeenstemming te ko-
men met de grondeigenaren in het
gebied, waar onder meer een pizze-
ria, bakker en slijter zijn gevestigd.

In deel één lag dat simpeler. De
boerderij van Van Beijeren en de
voormalige autobusonderneming
Maarse & Kroon waren in handen
van de gemeente en huisartsenprak-
tijk De Linde wil naar een medisch
centrum. De haven die hier komt en
die vijf passantenplekken krijgt bij
de Stapenséastraat, richt zich vooral
op sloepen. Hogere boten kunnen
niet onder de nieuwe brug door. 

Leimuiden koerst af op eigen dorpshaven
Paul van der Kooij

Zo moet de haven van Leimuiden er gaan uitzien, met links een stukje Dokter Stapenséastraat en rechts een brug in Grietpolderweg. TEKENING SMIT’S BOUWBEDRIJF

Leimuiden ■ Leimuiden krijgt nu
echt een dorpshaven. Na jaren plan-
nen maken zijn de negentien eenge-
zinswoningen en acht appartemen-
ten, die rond het nieuwe water zijn
gedacht, in de verkoop gegaan.
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In de rookbruine volksbuurtkroeg van
Joop van Maurik, een markante oud-spits
van FC Utrecht, trof ik vijf jaar geleden een
bont gezelschap voetballiefhebbers uit alle
hoeken van het land: journalisten, bloggers
en supporters. Via sociale media hadden we
elkaar gevonden in de gezamenlijke wens
om, in de geest van Johan, een tijdschrift op
te richten over voetbalcultuur. 

Dat zou dus wel niets worden, leek mij,

maar het zou allicht een gezellige avond
opleveren op een bijzondere plek. 

Dat werd het zeker, al het was maar om-
dat de vriendelijke brombeer die ooit ver-
dedigers tot wanhoop dreef, op geheel ei-
gen wijze een uitstekende gastheer was.

Maar daar bleef het niet bij, want al snel
ging het over een naam van het blad en een
digitaal nulnummer. Geld was er niet, we
betaalden onze eigen biertjes bij Joop, maar

enthousiasme en ideeën te over. Ik opperde
uit mijn netwerk een verhaal te maken over
Tim de Cler, de Leidse oud-international
die net met zijn vrienden bij Lugdunum
was gaan voetballen. Prima, doen! 

De combinatie van vakmanschap en pas-
sie sloeg aan bij een groep liefhebbers,
waardoor Staantribune vanaf het eerste
nummer op mooi papier kon verschijnen
en een zekere populariteit genoot. Dat we

nu 25 nummers verder zijn, en het resul-
taat van een wild plan deze week als geves-
tigde naam een mooie recensie kreeg in
Voetbal International, maakt mij best trots. 

Temeer omdat de redactieruimte onver-
anderd is gebleven: een uit de tijd geraakte
kroeg waarin Joop van Maurik zijn luid-
keelse gemopper op het televisievoetbal af
en toe onderbreekt om wat biertjes te tap-
pen en de frituurpan aan te zetten. 
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