
BIJDRAGEN uit werkgroepen en initiatieven aan jaarverslag 2022 

1. Wijkvereniging   Gerard van Hees  voorzitter@wv-merenwijk.nl 

2. Merenwijk op Leeftijd  Judith Bierens   wwz@wv-merenwijk.nl  

3. Zwerfvuil   Leonie van Blijswijk  zwerfvuil@wv-merenwijk.nl 

4. Tom Poes/egelwerkgroep Wietze van der Werff  wietzevanderwerff@hotmail.com 

5. ZZP-Café   Cindy Koolhaas   Cindy@StructuurteHuur.nl> 

6. Verkeer en mobiliteit  Louis Eggen   verkeer@wv-merenwijk.nl 

7. Voetgangersbeweging  Boudewijn Leeuwenburgh voetgangersbeweging@gmail.com 

8. Voedselbos   Tim Seegers   www.okkerheide.nl 

9. Wijkpark/Groen initiatieven Ant Brandenburg  merenwijkpark.wordpress.com 

10. Leids Amateurkunst Festival Sylvia Bos   contact@sylviabos.nl 

 

AD 1.   WIJKVERENIGING 

Het bestuur kwam dit jaar 11 keer bijeen om alle lopende zaken en nieuwe initiatieven te bespreken. Op deze 

vergaderingen worden ook de maandelijkse periodieke overleggen met de gemeente Leiden voorbereid. De 

gemeente is altijd vertegenwoordigd door de wijkregisseur Marjolein Pijnacker en haar collega Connie Stokkel, en 

afhankelijk van het onderwerp andere betrokken ambtenaren. Ook schuiven we aan bij de zogenaamde wijklunches, 

waar de verschillende organisaties die in de wijk actief zijn elkaar ontmoeten en elkaar informeren over wat de 

activiteiten zijn. De verschillende welzijnsorganisaties, de Regenboogkerk en wij behoren tot de vast bezoekers. Ook 

is er een netwerk “ meer in de wijk’’ actief, waar alle zorgprofessionals die in de wijk actief zijn elkaar ontmoeten. Het 

ledental steeg in 2022 met 107 naar 832. 

MERENWIJK AGENDA 

Niet meer weg te denken uit onze wijk is de Merenwijk Agenda, die iedere twee weken uitkomt met alles wat er in de 

Merenwijk gebeurt. De Agenda wordt mede mogelijk gemaakt door onze bijdragen in geld en tekst. Dit jaar 

verscheen de 100ste editie alweer, waar we later speciaal aandacht aan zullen besteden.  

THEMA-AVONDEN 

Dit jaar organiseerden we drie thema-avonden; 

- De thema-avond wateroverlast waar mevrouw Noordhoff de resultaten van een onderzoek presenteerde, 

wat als bij ons ‘’de dijken doorbreken’’. Ook werd het programma ‘’tegel eruit, groen erin’’ van de gemeente 

toegelicht. Op de avond werd de vuilraapgroep Tom Poes in het zonnetje gezet omdat ze landelijk op de 

derde plaats staan qua aantal gelopen kilometers en kregen ze van ons een donatie, die door hen is gebruikt 

om egelhuisjes te kopen. 

- De thema-avond verkeer waar onze werkgroep verkeer over haar activiteiten vertelde, het onderzoek naar de 

beleving van scholieren van de Zijlwijkschool van hun ‘’woon-werk-verkeer’’, de gebrekkige busverbindingen 

in onze wijk en de plannen met de Willem de Zwijgerlaan en wat dat voor onze wijk betekent. 

- Ouderenhuisvesting. Op deze thema-avond werden de uitkomsten gepresenteerd van de enquête die onder 

een deel van onze 60-plussers in de wijk is gehouden. Deze enquête organiseerden we samen met de 

gemeente. Uitkomst is dat zo’n 15% van de bewoners die de enquête invulden belangstelling heeft om 

binnen de wijk te verhuizen. Daarna is in werkgroepjes gesproken over hoe je de zorg voor ouderen in de wijk 

kunt organiseren. 

DE KOPERMOLEN 

Het gehele jaar zijn we bezig geweest met de verbouwplannen. In ons periodiek overleg met de gemeente, in aparte 

overleggen met gemeente en Van der Vorm, de eigenaar van het winkelcentrum. Er was een inspraakavond voor 

iedereen en één speciaal voor de bewoners van de Papiermolen. Vanuit onze wijkvereniging hebben we speciaal 

ingezet op ouderenhuisvesting voor wijkbewoners in de nieuwe flat naast de Papiermolen. Waarmee we 

doorstroming binnen de wijk willen genereren, ouderen die nu nog in een groot huis wonen kunnen kleiner wonen 

binnen de wijk. Onze werkgroep verkeer heeft apart overleg over dit project. Half december werden we opgeschrikt 

mailto:voorzitter@wv-merenwijk.nl
mailto:voetgangersbeweging@gmail.com
mailto:merenwijkpark@wordpress.com


dat er toch nog een nieuwe flat op de expeditie van een supermarkt zou komen, waardoor het wantrouwen, dat 

ontstond naar aanleiding van de plannen van 5 jaar terug weer terug is. Over de nieuwe flat is het overleg opgestart. 

DE REGENBOOGKERK 

Ook dit jaar sponsorden we het Nieuwjaarsconcert van De Regenboog. Ook namen we deel aan de verschillende 

festiviteiten rond het 50-jarig bestaan. Vermeldingswaardig is het boek dat rond zingeving verscheen met interviews 

van wijkbewoners over dit onderwerp. 

LEIDEN EUROPEAN CITY OF SCEINCE 

Dit Leidse festival vond ook plaats in onze wijk. In april kwamen studenten naar de markt om mogelijkheden rond 

stikstof te tonen. Vooral het zweven op stikstof was erg populair. 

ENERGIETRANSITIE 

In onze wijk zijn twee organisaties actief met wie we ook een relatie onderhouden, Duurzame Energie Merenwijk 

(DEM) en TegenGas. Zij organiseerden in 2022 verschillende goedbezocht bijeenkomsten. Op het energiefestival van 

DEM hadden we als wijkvereniging een stand. 

BRANDWEERKAZERNE 

Met de gemeente voeren we overleg over dit terrein nu de brandweer naar de Schipholweg is verhuisd. De plannen 

van de gemeente behelzen tijdelijke huisvesting voor bijzondere groepen. We hebben gereageerd op de plannen op 

het punt van de studenten, waar we ook jongeren (bijvoorbeeld uit onze wijk) een kans zouden willen bieden. Ook 

hebben we geijverd voor een snelle communicatie met de wijk, zeker toen diverse media kond deden van de plannen. 

Inmiddels is er in januari 2023 een eerste inloopbijeenkomst geweest. Op de agenda van de wijkvereniging staat een 

opvangprogramma voor de nieuwe wijkbewoners. 

POP IN 

In de vroegere ETOS aan de Standaardmolen is de pop in gevestigd. De ruimte is door Van der Vorm beschikbaar 

gesteld voor activiteiten en samenlevingsopbouw. Zij huren ook Jeroen Bakker in om dit te ondersteunen. Door 

Jeroen zijn verschillende initiatieven genomen, zoals de Kerstmarkt, waar we als wijkvereniging ook een stand hebben 

bemenst. Ook komt er een moestuin op het pleintje naast de pop in. In de pop In verzorgt de Haardstee op maandag 

en dinsdag de catering en op woensdag en donderdag Cardea, een MBO-opleidingsinstituut. Wij verzorgen de 

vrijdagopenstelling. 

HEIPALEN DE STAD VAN HET GRONDWATER 

Een van onze bewoners heeft het grondwater over een paar jaar gepeild en kwam er achter dat in droge periodes 

deze te laag is voor de huizen die zijn onderheid met houten palen (met een betonnen kap). Met enkele buren startte 

deze bewoner een overleg met de gemeente en een gespecialiseerd bureau, waarvoor de wijkvereniging ook werd 

uitgenodigd. Wij hebben dit initiatief inmiddels overgenomen, en na een oproep in de Merenwijk Agenda is er een 

werkgroep van de wijkverenging gestart. Er is besloten om bij enkele woningen onderzoek naar de kwaliteit van de 

houten heipalen te doen. 

EN VERDER 

- Hebben we de prijzen uitgedeeld van de fotowedstrijd Merenwijk 50 jaar  

- Kregen we een nieuwe wijkagent en een nieuwe BOA 

- Hielden we een toespraak bij het 25-jarig bestaan van de Surinaamse vrouwenorganisatie Voor Elkaar 

- Onthulden we de schilderingen op de trafohuisjes in de Zijdes 

- Hielden we onze website bij 

- Vierde Ellen van Veelen haar 80ste verjaardag in Pop In 

- Startte in de voormalige HEMA een cultureel centrum, waar onder andere onze wijkkunstenaar Dick van 

Bakhuizen van den Brink cursussen verzorgt 

- Gingen allerlei groeninitiatieven door zoals het voedselbos Okkerheide, het distribueren van zaailingen en het 

bloembollenasiel. 



- Deed het Leids Amateur Festival dit jaar ook de Merenwijk aan 

- Werd de tweede Merenwijk 8 verreden (een fietstoertocht) 

 

AD 2.   ACTIEPLAN MERENWIJK OP LEEFTIJD (MOL) 

In 2022 is gewerkt aan de realisatie van de doelstellingen van het Actieplan Merenwijk op leeftijd (juni 2021). De 

gemeente heeft in samenwerking een onderzoek onder 65-plussers uitgevoerd. De resultaten zijn in geanimeerde 

bijeenkomsten op 24 november 2022 en 19 januari jl. gepresenteerd aan ouderen in de wijk. De meeste ouderen 

wonen erg fijn in de Merenwijk en willen hier graag blijven wonen, liefst in eigen woning.  De werkgroep MOL is 

gesprekspartner bij nieuwbouwprojecten, waar het gaat om ouderenwoningen, en denkt mee met de organisaties 

van zorg en welzijn over hoe zorg en welzijn voor ouderen geoptimaliseerd kan worden. Het is wel duidelijk dat, 

gezien het (toekomstige) gebrek aan personeel en middelen, ouderen zelf de regie dienen te voeren om te komen tot 

een prettige oude dag. Hierbij is het benutten van de talenten en mogelijkheden van het potentieel vitale ouderen in 

onze wijk ten behoeve van het bevorderen van gemeenschapszin in onze wijk een mooie uitdaging voor iedereen.  

 

AD 3.   WERKGROEP ZWERFVUIL 

Wij, de werkgroep zwerfvuil van de Wijkvereniging Merenwijk, hebben in 2022 vier acties georganiseerd. 

Op 1 januari (vuurwerkafval) en in maart, juni en september de grote acties. In maart sluiten we aan bij de 

Landelijke Opschoondag en in september bij de Cleanup Day. In totaal hebben 90 vrijwilligers meegedaan, 

waaronder 10 kinderen. 

Na een opschoning in het najaar staan 63 enthousiaste vrijwilligers bij ons geregistreerd. Er zijn 28 

vrijwilligers die in hun eigen buurt of andere vaste plek zwerfvuil opruimen, waarvan 6 ook deelnemer zijn 

van de vaste acties. Er waren aanmerkelijk minder plastic flesjes in het zwerfvuil, dankzij de invoering van 

statiegeld. Komend jaar april wordt op drinkblikjes statiegeld ingevoerd. 

Het meeste vuil wordt nog steeds aangetroffen rondom de Kopermolen en de Horsten. Tijdens de 

Coronaperiode zijn er meer mensen actief gaan rapen. Zo langzamerhand is er steeds meer oog en actie 

voor het milieu! 

 

AD 4.   TOM POES COMMUNITY GROEP 

Tom Poes sluit het jaar af met 2600 km geruimde zwerfafval in de Merenwijk op de Helemaal Groen App, van een 

totaal van 5500 km in Leiden. We eindigen als vijfde gemeente in Nederland en zijn dit jaar gesteund door de 

gemeente Leiden, aldus Wietze van der Werff. Wij hopen volgend jaar wederom op een succesvol jaar en een  brede 

steun aan de basis van de maatschappij. 

EEN MAILBERICHT VAN DE WERKGROEP EGELS: 

Hartelijk dank voor het opsturen van deze waarneming. Ik ben druk bezig met een kaart sinds afgelopen mei en we 

hebben. al talrijke waarnemingen (rond 300!). Het doel is een pilot studie om te kijken hoeveel egels er in de 

Merenwijk zouden kunnen zijn. Iedereen ziet wel eens een egel, maar egels karteren is een lastige zaak. 

Tom Egel werkt samen met de egelopvang in Zoetermeer die ons informatie verschaft. Verder hebben we een app 

genaamd Tom Egel. Daar zijn 25 mensen actief mee. Als u het leuk vindt kunt u deelnemer worden. 

Stuur dan even een telefoonnummer door en dan kunt waarneming rechtstreeks in de app zetten. |Tom Egel is een 

vervolg project van het anti-zwerfvuil project Tom Egel en we streven naar een schone groene wijk en meer 

draagkracht voor het wijkpark. Zo zijn sommigen van ons ook actief met de app van Helemaal Groen die recent veel in 

het nieuws is geweest.  We gaan volgend jaar verder met het waarnemen van egels in de vorm van een citizens 

science project.. Dit helpt om tot een inzicht te komen. Met vriendelijke groet: Wietze van der Werff 

 

 



AD 5.   ZZP-CAFE 

BESTE COLLEGA ZZP-ERS UIT DE MERENWIJK, 

De afgelopen maanden hebben we onderzocht of er behoefte is aan een ZZP-Café; een inloopmoment waar ZZP-ers 

uit de Merenwijk elkaar kunnen ontmoeten en tegelijkertijd kennis kunnen maken met het pop-up museum en haar 

mogelijkheden. Het heeft geleid tot kleine en fijne ontmoetingsmomenten. 

Gezien de matige belangstelling is echter besloten om het ZZP-café op de laatste vrijdag van de maand te stoppen. 

Het pop-up museum blijft een plek waar je binnen kunt lopen om wat te werken en/of wat te drinken. Voel je vrij om 

hier gebruik van te maken. 
Hiermee stop ik na vier jaar met het organiseren van mogelijkheden voor ZZP-ers uit de Merenwijk om elkaar te 

ontmoeten. Heb jij nieuwe ideeën en inspiratie en wil je dit van mij overnemen, neem dan gerust contact op. Dan 

help ik je op weg. Voor nu wens ik iedereen een fijne zomer. De Merenwijk is niet zo groot, wie weet komen er elkaar 

nog eens tegen. Tot ziens!   Hartelijke groet,  Cindy Koolhaas 

 

AD 6.   VERKEER EN MOBILITEIT 

1. VERNIEUWING OPENBARE RUIMTE ROND DE KOPERMOLEN 

Om de herontwikkeling van het winkelcentrum de Kopermolen en omgeving mogelijk te maken hebben de eigenaar 

Van der Vorm Vastgoed en de gemeente Leiden in 2020 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het project 

bestaat uit het maken van een modern en compact winkelcentrum, het toevoegen van nieuwe woningen en het 

verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte rondom de Kopermolen. 

De werkgroep Verkeer en Mobiliteit heeft het afgelopen jaar een paar keer met ontwerpers van de gemeente Leiden 

vergaderd over de omgeving rond de Kopermolen. Het Voorlopige Ontwerp wordt in 2023 omgezet in een Definitief 

Ontwerp. 

Onderwerpen waarover samen gesproken is zijn: 

- het aantal benodigde parkeerplaatsen; 

- de bouw van een ondergrondse parkeergarage; 

- een goede bereikbaarheid voor voetgangers en fietsers van en naar de Kopermolen 

- voldoende stallingsplaatsen voor fietsers bij de ingangen van het winkelcentrum 

- het handhaven van de bushaltes op de huidige locaties in verband met de korte loopafstanden naar de Regenboog, 

   naar het buurthuis Op Eigen Wieken en naar het Gezondheidscentrum; 

- het toevoegen van meer groen rondom het winkelcentrum, met name aan de zijde van de Ketelmeerlaan; 

- de keuze van de verschillende soorten verharding in de openbare ruimte 

- het verkeersluw maken van de Ketelmeerlaan inclusief het noodzakelijke onderhoud 

- en het veiliger inpassen van de markt op vrijdag. 

Overleg met de gemeente en Van der Vorm over bankjes, afvalbakken, lantaarns en speeltoestellen moet in 2023 nog 

plaatsvinden. 

2. PLANNEN LEIDSE RING NOORD: DE WILLEM DE ZWIJGERLAAN 

Er is afgelopen jaar heel weinig door de gemeente Leiden met de werkgroep Verkeer en Mobiliteit over de plannen 

voor de Willem de Zwijgerlaan gesproken. De continuïteit binnen de gemeente van de mensen die aan het project 

werkten was helaas ver te zoeken. 

De  gemeente werkt wel voortvarend aan de plannen voor de Plesmanlaan en de gemeenteraad heeft het profiel van 

de Zijlbrug  definitief vastgelegd waarbij er geen fietspad aan de kant van de Merenwijk meer terug komt. Dit leidt nu 

al tot veel onveilige situaties op het fietspad voor Huisman bij de kruising met de Sumatrastraat. Dit levert nog steeds 

bezwaren op van mensen met een beperking vanwege het extra moeten oversteken van de drukke Willem de 

Zwijgerlaan. Dat wordt in de toekomst alleen maar erger. Er zou door de gemeente nog onderzocht worden of er  

alternatieve mogelijkheden zijn voor het afwikkelen van het fietsverkeer. Daar heeft de werkgroep helaas niets meer 

over vernomen. 

De werkgroep is zeer kritisch richting de gemeente Leiden wat betreft de bereikbaarheid voor fietsers, voetgangers, 

auto´s en het openbaar vervoer via de IJsselmeerlaan. In de plannen van de gemeente wordt de huidige Kooilaan 



recht doorgetrokken naar de Pieter Bothstraat en dan aansluitend langs de volkstuinen naar de IJsselmeerlaan.  Dit 

zal een zgn. turborotonde zijn ter hoogte van het Joop Vervoornpad. Het is niet bekend om hoeveel motorvoertuigen 

het zal gaan.  

Dit verslechtert de bereikbaarheid van de Merenwijk via de route IJsselmeerlaan aanzienlijk. Bovendien zal het 

verkeer bij onderhoud van de Willem de Zwijgerlaan worden omgeleid via de Merenwijk. 

Bij de aanleg van dit laatste deel van de Leidse Ring Noord moet nog een oplossing bedacht worden voor de 

afwikkeling van het auto- en fietsverkeer. Het fietsverkeer zou eventueel omgeleid worden via het pad langs de 

volkstuinen, onder het viaduct van de brug door en vervolgens aan de zijde bij Huisman weer terugkomen op het 

fietspad omhoog naar de Zijlbrug. 

Veilig oversteken voor de voetgangers en scholieren van de Brede School vanuit de Merenwijk staat in de stukken 

nergens ingetekend. 

De wijkvereniging Merenwijk praat samen met Heel Noord, Een Tuin over het burgerinitiatief dat zij zijn gestart 

omdat ze zich, net als wij, zorgen maken over de huidige plannen voor de Willem de Zwijgerlaan die de gemeente 

samen met woningcorporaties Ons Doel en De Sleutels op dit moment maakt. 

3. BUSSEN IN DE MERENWIJK 

Dit jaar zijn diverse klachten binnengekomen over de verminderde frequentie van de busdienst van de lijnen 3 en 4 in 

de Merenwijk vooral in de avonduren. De corona-epidemie loopt op zijn eind, maar in de dienstregeling voor 2023 

zijn nog geen verbeteringen te zien. Ook de punctualiteit bij de uitvoering van de dienstregeling laat vaak te wensen 

over; veel bussen komen te laat en soms zelfs helemaal niet. Het is daarom vaak onmogelijk om op de juiste tijd bij 

een afspraak te arriveren. 

De nieuwe abri's van de firma RBL, die begin 2021 geplaatst zijn, blijken geen verbetering te zijn. Deze abri's zijn half 

open of helemaal open, en geven daardoor minder beschutting dan gewenst, en dit telt des te meer nu door de 

onregelmatige dienstregeling de wachttijden toenemen. 

Door bewoners worden ook vaak de beperkte overstapmogelijkheden naar andere bestemmingen in de stad 

genoemd en dan met name het ontbreken van een goede, liefst rechtstreekse verbinding van de Merenwijk naar de 

Alrijne ziekenhuizen in Leiderdorp en Leiden. 

Verder verdient een veilige looproute en toegang naar en van de bushaltes de aandacht. Een doorgaand voetpad 

langs de rondweg ontbreekt op sommige plaatsen. En ook de oversteekplaatsen bij de haltes liggen niet altijd op een 

veilige plaats. Een fietspad tussen abri en bushalte, zoals bij sommige haltes het geval is, wordt ook als onveilig 

beoordeeld. Wij zullen ons hard blijven maken voor de noodzakelijke verbeteringen. 

4. SLECHTE KWALITEIT VOET- EN FIETSPADEN IN KAGERZOOM EN LANGS DE ZIJL 

Hoewel de Kagerzoom formeel deel uitmaakt van de gemeente Teylingen, maken vele Merenwijkers gebruik van dit 

gebied. Het wordt intensief gebruikt door fietsers  (6 routes), wandelaars (3 routes) ommetjeslopers en mensen die 

hun hond graag komen uitlaten in dit losloopgebied. Ook een deel van het pad langs de Zijl maakt deel uit van dit 

losloopgebied. Niet alleen de lokale bewoners maken gebruik van dit gebied. In de zomer maken duizenden fietsers 

op een mooie dag gebruik van deze routes bijvoorbeeld naar en vanaf het pontje van James over de Zijl. De kwaliteit 

van de fiets- en voetpaden in Kagerzoom, het groengebied ten noorden van de Dalen, de Duinen, de Forellen en de 

Karpers, is al vele jaren onvoldoende. Tot voor kort was daar in ruim 20 jaar nooit onderhoud gepleegd door de 

gemeente Teylingen. Na aanhoudende klachten, zeker omdat het voor veel bewoners van de Merenwijk hun 

“ommetjesroute” is heeft de gemeente Teylingen het deel ter hoogte van de Warmondse IJsclub/skeelerbaan en een 

gedeelte ter hoogte van de golfbaan Kagerzoom van nieuw asfalt voorzien. 

Van het deel langs de Karpers en de Forellen is in 2022 een 20-tal foto’s aan de gemeente Teylingen gestuurd over de 

matige tot slechte situatie van het asfalt veroorzaakt door de wortelgroei van de 70 populieren. De gemeente 

Telingen zoekt budget om dit in 2023 aan te pakken. 

Gezien de hoge intensiteiten van fietsers en voetgangers in dit gebied is het bij vervolgcontacten van belang te 

pleiten voor de aanleg van een (schelpen)voetpad langs de hele route Zijl/Kagerzoom. 



AD 7.    VOETGANGERSBEWEGING 2022 Veilig lopen in de Merenwijk 

Lopen is zo vanzelfsprekend dat het eigenlijk te weinig aandacht krijgt. En toch stelt het behoorlijke eisen aan de 

openbare ruimte. Een voetpad of trottoir heeft ruimte nodig – volgens de huidige richtlijnen minimaal 1,80 m breed – 

met een goed onderhouden verharding en wat groen, zo hier en daar een bankje en het moet vooral niet zomaar 

ophouden. In de praktijk gebeurt dat namelijk regelmatig. 

 

Lopen behoort met fietsen tot de actieve vormen van je verplaatsen en zijn daarmee duurzaam en gezond. Voor 

fietsers zijn voetgangers soms lastig, want zij lopen op de fietspaden en dan kan de fietser er niet langs. Op het pad 

langs bijvoorbeeld de Zijl, maar ook op de Broekweg en andere paden krijgen zij met regelmaat te horen dat zij daar 

niet mogen lopen … dat is echter een misverstand. Voetgangers mogen bij gebrek aan een voetpad op de fietsstrook 

of het fietspad lopen. Gebrek aan voetpaden is immers kenmerkend voor de zogenoemde ‘bloemkoolwijken’ uit de 

jaren ’70.  

 

De jonge schoolgaande voetgangers en fietsers bij de scholen aan het Regenboogpad, de Zijlwijk- en de 

Dukdalfschool, hebben met name last van de auto’s. 

 

Tijdens het onderzoek onder leerlingen van groep 7 en 8 vertellen zij dat auto’s te snel rijden, niet stoppen voor de 

zebra, plotselinge manoeuvres maken bij het inparkeren of wegrijden. Kinderen zijn altijd in het nadeel, want ze 

worden niet gezien vanwege hun lengte. Bijvoorbeeld als ze achter een geparkeerde auto vandaan komen, die vlak 

voor de zebra staat. Ze zijn ook in het nadeel bij het bekijken van het verkeer, het inschatten van afstanden en 

snelheden. Hun gezichtsveld is beperkter en nog in ontwikkeling. 

Ouders brengen hun kind om diverse redenen graag met de auto, omdat het veiliger zou zijn, maar zij bewerkstelligen 

het tegenovergestelde door de parkeerchaos die het met zich mee brengt. Bovendien wordt met regelmaat de 

rijbaan voor het doorgaande verkeer, dus ook eventueel calamiteitenverkeer, geblokkeerd. 

 

De Voetgangersbeweging is trots op het behalen van het certificaat ‘Veilig naar School’ behaald aan de Vlaamse 

Stichting Verkeerskunde te Mechelen. Daarmee kunnen wij met recht projecten met betrekking tot veilige 

schoolroutes begeleiden op basis van de Vlaamse aanpak. Inventarisatie, analyse, aanpassen infrastructuur, educatie 

en handhaving staan daarbij centraal. 

 

Op basis van deze kennis en de verkregen input van de leerlingen zijn een aantal aanbevelingen gedaan, waarbij een 

meer centrale ligging van de oversteek wordt gerealiseerd, de haal- en brengzone komt te vervallen en de kinderen 

die met de auto komen het laatste stukje gaan lopen vanaf een van de vele beschikbare parkeerplaatsen in de 

woonwijkjes in de directe omgeving. 

In september is in het Pop-in museum hierover een presentatie gehouden voor wijkbewoners en ouders, 

georganiseerd door Wijkvereniging Merenwijk. 

 

De gemeente heeft diverse ontwerptekeningen gemaakt waarop de scholen en de Voetgangersbeweging hebben 

mogen reageren. Op 16 februari 2023 is een avond voor de ouders gepland, waarop de gemeente het ontwerp zal 

presenteren. 

 

De Merenwijk is blij met de bus in twee richtingen. Bewoners kunnen zowel heen als terug met de bus bij het 

winkelcentrum en de gezondheidsvoorzieningen komen. Op dit moment is het wel van belang om de ontwikkeling 

rondom de Kopermolen te blijven volgen, want er was op de tekening ineens een bushalte bij de Valkenhorst 

verdwenen. Deze is intussen weer op de tekening terug, maar de halte Arendshorst wordt op de tekening verschoven 

naar de nieuwe entree van de Kopermolen. Dat is volgens de Voetgangersbeweging niet in het voordeel van alle 

mensen die het gezondheidscentrum of de fysio bezoeken. Voor een evenwichtige verdeling tussen de haltes zal de 

halte Arendshorst zijde Kopermolen op dezelfde plaats moeten blijven. Zijde Arendshorst zou ter hoogte van de 

kopse kant Arendshorst gesitueerd kunnen worden. 

 



AD 8.   VOEDSELBOS 

In juni vierden we 5 jaar Okkerheide. Zo’n 75 gasten genoten van taarten, waaronder de rabarbertaart die jonge 

voedselboswachter Linde maakte, en vlierbloesemdrank, diverse soorten thee uit 

het voedselbos, kweeperengelei en meer lekkers. Ook waren er rondleidingen, 

waarbij een fototentoonstelling, en de kunstwerken van de jonge 

voedselboswachters konden worden bewonderd. En speciaal voor de kinderen 

was technika10 er om te helpen spechten te maken. En natuurlijk ontvingen we 

een heus verjaarscadeau: een accu-bosmaaier dankzij alle giften (waaronder een 

gift van de wijkvereniging). Een zeer geslaagde middag, die we afsloten met een 

borrel voor alle trouwe vrijwilligers.        

 

 

In oktober hebben we dankzij een donatie van de wijkvereniging het voedselbos 

verrijkt met 40 nieuwe eetbare bomen, struiken en planten. Denk aan Japanse 

pruimen, kiwi’s, shipova peer, bloed peer, honingbessen en abrikozen. Na de 

aanplant is er een bonte oogst verzameld van oesterzwammen, goumi bessen, 

chinese kweeperen, mierikswortel, lavas en tomaten. Ook leuk om samen al die 

thuis verwerkte jam, gelei, fruitleer en sappen te proeven! 

 

 

AD 9.   GROEN INITIATIEVEN 

Een overzicht geven van alle natuurgerelateerde activiteiten wordt een lange lijst. Dit jaar zijn er toch weer nieuwe 

initiatieven bijgekomen, zoals het vrijwillige beheer van het open gebied op de Strengen, het ontstaan van een 

natuurappgroep op de Strengen, het waarnemen van egels en kwamen dit jaar de tulpen op, die eerder als een 50 

door Bredeschool Merenwijk geplant zijn. Wat langer lopende initiatieven zijn de paddenpatrouille (voor een veilige 

trek van amfibieën), het bloembollenasiel voor het halen en brengen van bollen, diverse vogeltellingen door het hele 

jaar heen, in de gaten houden van begroeiing van de oevers, schildpadden, vlinders enzovoort en rond het Joppe 

wordt het steeds schoner. Er is dus best een grote groep actieve mensen. Waaronder mensen die 

natuurwaarnemingen doen en dit delen met elkaar en met landelijke instanties. Daarnaast waren dit jaar de 

vogelexcursies en vleermuisexcursie een succes, evenals het halen en brengen van zaailingen. Ook lijkt de 

kerstballentocht, een speurtocht voor kinderen in het park, een blijvertje. Maar zoals eerder aangegeven, de lijst is 

nog veel langer. Gelukkig worden de meeste activiteiten gemeld bij de Merenwijk-agenda en 

op merenwijkpark.wordpress.com zijn verhalen over natuur te vinden en zijn nieuwe verhalen van harte welkom. 

Ant Brandenburg 

 

AD 10.   LEIDS AMATEURKUNST FESTIVAL AFDELING MERENWIJK 

3 en 4 September 2022 was het Leids Amateurkunst Festival (LAF). Het vond 

plaats in 4 Leidse wijken, waaronder de Merenwijk. Samen met de wijkvereniging 

werd een plan gemaakt. De actieve en enthousiaste bewoners deden de rest.  

Het resultaat was een weekend boordevol activiteiten bij onder meer Op Eigen 

Wieken, de kinderboerderij, het wijkpark, de Pop-In en de oude HEMA. Het 

publiek kon er genieten van theater, muziek, exposities of zelf aan de slag door 

mee te doen aan de workshops. 

mailto:merenwijkpark@wordpress.com

