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A G E n D A
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sERViCEnummERs
meldpunt overlast: 14058

Politie: 0900 8844
Wijkagent: Gerard Willemse

Buurthuis molenpad / Zeeheldenbuurt: 
058 215 1164 

Grof vuil: 0900 210 02 015

Kringloopwinkel:  058 234 7600
Haalt goederen thuis op

Hallo buurtgenoten,
 
En daar is alweer de eerste wijkkrant van het nieuwe jaar. Een jaar waar-
in er wederom volop aan het verbeteren en leefbaarder maken van de 
wijk gewerkt wordt.  Zo vindt u in deze krant het Wijkactieplan van de 
Gemeente Leeuwarden en wat u als bewoner hieraan bij kunt dragen.
 
Het Sociaal Wijkteam is verhuisd van het Zuidvliet naar het Cambuur-
plein 1, het pand waar voorheen de Rabobank zat. In de agenda staat 
vermeld wat en wanneer er georganiseerd wordt en waarvoor u bij het 
team terecht kunt. Of loop er gewoon eens binnen en informeer wat het 
Sociaal Wijkteam voor u kan betekenen.

De Vlietzône is al jaren een middel om wijkbewoners van informatie 
over de wijk te voorzien alsook om te laten zien wie er zoal wonen en 
werken in de wijk. Lijkt het u leuk om ook eens een stukje te schrijven, 
heeft u een geweldig recept dat alle buurtbewoners absoluut moeten 
weten, bent u een kei in het maken van kruiswoordpuzzels of maakt 
u graag foto’s van de wijk: schroom niet en neem contact op met de 
redactie!

mail naar: wijkkrant@vliet-zone.nl 
of bel 058-2661580

Wijkpanel Vlietzône: 
Elke tweede donderdag van de maand 
om 19.30 uur in MFC, Zuidvliet 620. 
Zie website: www.vliet-zone.nl 

Taalpunt:
Wil je de Nederlandse taal oefenen en ook gezellig mensen ontmoeten? 
Kom dan naar het MFC, Zuidvliet 620:
Taalpunt voor vrouwen: dinsdag 9.00 uur tot 11.00 uur. Kosten 0,50
Taalpunt voor mannen: donderdag 9.00 uur tot 11.00 uur. Kosten  0,50

Voor meer informatie omtrent de activiteiten kijk op pagina 7 van 
dit blad.

Van de redactie

agenda

Van ontwerp tot kant en klaar produkt!
Reclamedrukwerk • Familiedrukwerk • Digitaal drukwerk 
Noordvliet 323 • 8921 HG  Leeuwarden • T 058 212 67 25 • E info@fedruk.nl • I www.fedruk.nl
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4e saskiadwarsstraat op weg naar 
beste klimaatstraat

Ze stopten het vlees bij elkaar in de vriezer, trokken op 
dezelfde dag allemaal een warme trui aan en brachten de 
banden van hun auto’s op spanning. De bewoners van de 
4e Saskiadwarsstraat willen de Beste Klimaatstraat van 
Nederland worden. De straat staat nu al op nummer 3 van 
alle 2.200 straten van Nederland. De bewoners zijn hier al 
enkele maanden druk mee bezig. “We hebben een hele 
gezellige straat, we zijn allemaal verschillend maar we 
zijn als een grote familie”, vertelt bewoner John. “Daarom 
was het ook makkelijk om bijna iedereen mee te krijgen.” 
In april wordt bekendgemaakt welke straat de strijd heeft 
gewonnen.

“We deden eerst met een paar buren mee en toen belandden 
we al op de 32ste plaats. We dachten ‘als het op halve kracht zo 
gemakkelijk is om hoog te eindigen dan moeten we iedereen 
bij elkaar krijgen’.” En zo geschiedde. Begin februari trokken alle 
buren een warme trui aan zodat de thermostaat een graadje la-
ger kon. “We hebben een ledlampjes-speurtocht georganiseerd 
voor enkele kinderen in de straat. Overal zitten ledlampjes in, 
in je waterkoker, in de dvd-speler. Die moesten zij opzoeken.”
 
Alle beetjes helpen
Om de beurt hebben de buren hun vriezer ontdooid. “We lie-
pen met het vlees door de straten om dat bij elkaar in de vriezer 
te leggen. Een schone vriezer betekent energiebesparing. We 
hebben een autoloze zondagn gehouden, de banden op span-
ning gebracht. Er wonen maar vier mensen met een auto in 
de straat, maar alle beetjes helpen. Ook hebben we tochtstrips 
aangebracht in de huizen.” Inmiddels hebben de bewoners ook 
een warmtemeting gewonnen. “Ze komen langs om te chec-
ken waar de warmte het huis verlaat. Het is hier dankzij de reno-
vatie net allemaal goed geïsoleerd, dus dat zal wel meevallen.
 
John houdt al enkele jaren zijn eigen energieverbruik goed in de 
gaten. “Ik heb ook een slimme meter in gebruik en eigenlijk kan 

ik niet veel minder gaan gebruiken. Ik gebruik er ook een app 
voor. Ik laat mijn apparaten niet stand-by staan, ik heb een lamp 
omgebrouwd die energie slurpte. Ik blijf op mijn energiegebruik 
letten nu en in de toekomst.” De straat wil binnenkort ook een 
energiemiddag organiseren waar alle Leeuwarders welkom 
zijn. Wij organiseren van alles om punten te scoren. Acties in 
eigen huis leveren punten op, voor gezamenlijke acties krijg je 
extra punten. En deze straat, dat is eigenlijk ook net klein dorp. 
We hebben vaak een straatbarbecue. We drinken koffie bij el-
kaar, gaan soms met elkaar op stap en hebben een buren-app. 
Daarom verloopt de samenwerking ook zo goed.” 
 
Energiezuinige straatverlichting
Zo is er ook een oude koelkast van een buurvrouw vervangen 
voor een energiezuinige. “We hangen vaker de was op de lijn 
dan dat we het in de droger stoppen. We willen graag ener-
giezuinige verlichting in de straat en moeten ook zorgen voor 
media-aandacht.” Ook de gemeente ondersteunt dit iniatief. 

Straatfeest
Als de 4e Saskiadwarsstraat op de derde plek blijft staan win-
nen ze 1000 euro, als tweede finalist krijgen ze 2000 euro. De 
eerste prijswinnaar krijgt maar liefst 10.000 euro. Het geld wil-
len we gebruiken voor onder andere een leuk straatfeest. 
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saskiastraat toen en nu

sociaal wijkteam oud oost 

DE CENTRALE PLEK
VOOR AL UW VRAGEN

Het Sociaal Wijkteam ondersteunt
bij alle vragen die u in uw leven 
kunt tegenkomen.

Komt u er zelf niet uit en kan uw 
omgeving u niet helpen kom dan bij 
ons langs. 

Het Sociaal Wijkteam helpt u bij 
vragen over:
• Het zoeken van een baan of
  vrijwilligerswerk/vrijetijdsbesteding
• Opvoeding van de kinderen en het
  onderhouden van relaties
• Administratie bijhouden, schulden
  oplossen, toeslagen en kwijtschel-  
  dingen aanvragen en regelen
• Zorgen over het prettig wonen en
  leven in de buurt.
• Vragen rondom eenzaamheid

Het Sociaal Wijkteam
• Is de centrale plek voor al uw vragen
• Regelt wanneer dat nodig is samen
  met u aanvullende hulp en zorg
• Is actief in de wijk

Ons nieuwe adres:
Cambuurplein 1
8921 RD Leeuwarden
t 058 303 0403
e info@wijkteamoudoost.nl
i www.wijkteamoudoost.nl

Foto’s: HCL Leeuwarden
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sociale actiViteiten

-Burodienst Sociaal Wijkteam
Elke dag van 10-12 uur en van 13-15.30 uur fysiek geopend
Elke dag van 9-17 uur telefonisch bereikbaar 058-303 0403
 
-Buurtservicepunt Oud Oost
Wat:  Voor ondersteuning bij het invullen van formulieren van allerlei aard
Kosten:   Geen
Wanneer:  Elke ochtend van 10 tot 12 uur
Wie:  Voor alle bewoners van de wijk Oud Oost
Aanmelding:  Niet nodig, open inloop
Locatie:  Cambuurplein 1
 
- Spreekuur in de wijk Vlietzone
Wat:  Spreekuur voor alle bewoners die vragen hebben over de wijk 
  aan het sociaal wijkteam, politie en wijkverpleegkundige
Kosten:  Geen
Wanneer:  Elke tweede donderdag van de maand tussen 15 en 16 uur
Wie:   Voor alle bewoners van de wijk Vlietzône
Aanmelding:  Niet nodig, open inloop
Locatie:  Buurthuis Welgelegen, Willem Lorésstraat 36-38
 
- Wandelgroep
Wat:  Gezamenlijk wandelen en na afloop koffie drinken. 
  Combinatie van beweging en sociaal bezig zijn.
Kosten:   Geen
Wanneer:  Elke dinsdag van 13 tot 14 uur wandelen, aansluitend tot 
  14.30 uur gezamenlijk koffie drinken
Wie:  Voor alle bewoners van de wijk oud oost.
Aanmelding:  Via Margreeth, Jos of Hanneke 058-303 0403
Locatie:   Door de wijk, verzamelen op Cambuurplein 1
 
- Eten bij Resto van Harte
Wat:  Gezamenlijk eten o.b.v. sociaal werker(s)
Kosten:   4 tot  7 euro voor het eten (3 gangen menu)
Wanneer:  Eén keer per maand op donderdag
Wie:  Voor alle bewoners van de wijk oud oost.
Aanmelding:  Bij Nicky of Margreeth 058-303 0403
Locatie:   Het Nieuwe Hoek, Hoeksterpad 16. Verzamelen Cambuurplein 1.
 
- Het Werkt
Wat:   Ondersteuning bij het zoeken naar (vrijwilligers)werk
Kosten:  Geen
Wanneer: Op aanvraag en indeling (058-303 0403)
Wie:  Voor alle bewoners van de wijk oud oost.
Aanmelding:      Bij Nicky 058-303 0403
Locatie:  Buurthuis Tjerk Hiddes, Tjerk Hiddesstraat 5
 
-Op orde
Wat:  Op orde brengen van de administratie
Kosten:  Geen
Wanneer: Woensdag 13-15 uur
Wie:  Voor alle bewoners van de wijk oud oost.
Aanmelding: Bij Finnerieke 058-303 0403
Locatie:   Cambuurplein 1

Op donderdag 13 maart 
is iedereen welkom bij 
de Klimaatmiddag. Deze 
wordt gehouden in het 
Tromp Theater aan de M.H. 
Trompstraat van 16.00 tot 
20.00 uur. Na afloop is er 
een gezellige klimaatbor-
rel. De toegang is gratis. 

Tijdens deze bijeenkomst 
kun je allerlei informatie 
krijgen over simpele duur-
zame mogelijkheden om 
te besparen in en rond het 
huis. 

Ook wordt uitgelegd hoe 
je met behulp van subsi-
die goedkoop duurzame 
maatrgelen kunt treffen. 

De dag wordt mogelijk ge-
maakt door de gemeente, 
het Energieloket, Slim Wo-
nen, Bright Nano, Energie 
Service Friesland, Fernijer, 
RondomZorg, het Tromp 
Theater. 

De dag wordt georgani-
seerd door bewoners van 
de 4e Saskiadwartsstraat, 
genomineerd voor de bes-
te klimaatstraat van Ne-
derland.

klimaatdag 
op 13 maart
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Fietshal ‘t Vliet
Zuidvliet 116

8921 BM Leeuwarden
Tel. 06 509 479 33

Nieuwe en 2e hands fietsen
Electrische fietsen

VERKOOP - INRUIL - REPARATIE

Speciale Actie’s!
20%KORTING OP REPARATIES

10% KORTING OP FIETSEN

Buitenband Antilek t.w.v. 25,00
nu met GRATIS montage 
én GRATIS binnenband
Nergens goedkoper!

advertentie fietshal vliet:Layout 2  15-03-2013  07:46  Pagina 1

Waarom als doe-het-zelver
verder lopen als je het 

bij BOB geschikt 
en op maat kunt kopen

DHZ BOB VAN DAALEN
Hout, Board, Triplex, Verf en Gereedschap

Noordvliet 181 -  Leeuwarden - tel. 058-2120972

sneeuwpret

Braydon en Giovanni leven zich uit in de 
sneeuw op de Emmakade bij het Benner-
park. De fotografe blijft niet buiten schot.

dammen met  een 
zere  V inger

Bij b.s.o Het Mozaïek spelen we met regelmaat een potje dam-
men. Concentratie is belangrijk. Zoals op de foto te zien is, gaat 
de vinger met pleister automatisch omhoog. Na het pinda rijgen 
gaat het wel eens een beetje mis. Een mooie pleister helpt dan 
vaak prima. De verrassing voor opa: “een pinda slinger voor de 
vogels in de tuin” is af. En lezers van deze wijkkrant. Ik kan ver-
klappen dat deze jongen het potje dammen heeft gewonnen.
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sexy stateof mind

“Pfff f. . . . .bewe-
gen. Ik moet be-
wegen maar ik 
voel weerstand. 
Morgen doe ik 
het. Of beter..
volgend jaar op 

1 januari. Ben nu eigenlijk al te laat....
Ja, volgend jaar. Dan begin ik echt!” 

Herkenbaar? Oke, hier is jouw mind-
state voor het komende jaar: JIJ bent 
NIET deze persoon. Jij bent iemand 
die houdt van bewegen. Hoe meer 
hoe beter. Zo ben je elke dag alle 
trappen op je werk aan het bestijgen. 
Gelukkig werk je in de Achmea-toren 

dus dat zit goed. Zo vaak mogelijk 
vergeet je papieren zodat je nog een 
keer mag. Je houdt van dat roffelende 
gevoel in je borst en als je voorzichtig 
gaat zweten ben je helemaal blij. Dan 
helpt het tenminste. Hoppa! Weer 46 
calorieën!

Jij bent iemand die zich geen raad 
weet zonder je beweging. Je houdt 
van dat energieke gevoel dat bewegen 
bij je losmaakt. Zo sta je elke dag een 
half uur eerder op omdat je niet kan 
wachten tot je je 100 kniebuigingen 
weer mag maken. 
Daarna lekker onder de douche terwijl 
je  “We are the Champions” zingt. Het 

liefst gooi je je slaapkamer raam open 
om iedereen toe te schreeuwen hoe 
geweldig je je voelt maar je houdt je 
in. 
Snel aankleden, (wat jou lukt want al-
les staat jou mooi met zo’n atletisch 
lichaam) en binnen no-time hoor je 
jezelf “LEFT, RIGHT, LEFT” roepen ter-
wijl je je kinderen op warp-speed naar 
school marcheert. 

Nu vasthouden, deze avontuurlijke, 
energieke, sexy state of mind. Wel-
kom in je nieuwe leven.

Sjoukje Westra, eigenaar van en trainer bij Fit4Lady 

Leeuwarden. Helpt vrouwen sterk en fit te worden.

opknapbeurt buurthuis welgelegen

Begin januari werd de sleutel overhandigd. 
Sindsdien is een clubje wijkbewoners druk be-
zig met het opknappen van Buurthuis Welge-
legen. Begin februari was de bovenverdieping 
al helemaal klaar. Daar staat een biljart, een 
tweede moest nog in elkaar worden gezet. 

Ook vind je hier een gezellig barretje en een 
balkon om een sigaretje te roken. De kleine 
zaal is ingericht met een grote tafel en stoe-
len en ziet er gezellig uit. 

Er worden nog vrijwilligers gezocht die ac-
tiviteiten willen begeleiden, zoals darten of 
sjoelen. Er is geen beheerder van het buurt-
huis, eenieder die er gebruik van maakt zal 
straks zelf de spullen moeten klaarzetten en 
opruimen. Er kunnen zaaltjes worden afge-
huurd en men wil zo spoedig mogelijk open. 
Wordt vervolgd. 
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“zolang mensen blijVen lopen houden wij 
werk” 

Op den Kelder al 32 jaar een vertrouwd adres

Een jongeman komt binnen. Hij heeft twee paar schoenen in 
de hand. “Mijn zomerschoenen”, zegt hij. “De hakken moeten 
even nagekeken. Straks wordt het weer mooi weer en dan 
ben ik klaar voor de zomer.” Hij laat z’n telefoonnummer ach-
ter en Leo Op den Kelder meldt dat ze maandag aan het eind 
van de middag klaar zullen zijn. Werk aan de winkel. En zo 
komen er de hele dag door klanten in de schoenmakerij op 
de hoek van het Zuidvliet.

“Ja, het is hier altijd een komen en gaan”, vertelt Leo. In de 
hoek achterin de winkel staat een Nescafe automaat. Al 32 
jaar is Op den Kelder een vertrouwd adres voor elke schoen: 
pumps, bergschoenen, chique laarzen, motorlaarzen, alles is 
welkom. “Ik kreeg indertijd ontslag van mijn werkgever en 
hier zat toen een schoenmaker die wilde stoppen. Toen heb 
ik de zaak overgenomen”, legt Leo uit. Samen met zijn vrouw 
Arie runt hij de winkel. “Zij repareert geen schoenen maar 
staat wel in de winkel. We wonen zelf rustig buiten de stad.” 

“Zolang mensen blijven lopen houden wij werk. En we zitten 
hier op een mooie zichtlocatie. Anders hadden we zo lang 
niet kunnen draaien.” Leo is 61 jaar. “Maar ik denk dat ik wel 
wat langer door moet dan 65.” Een oudere man met een 
groene muts stapt binnen en Leo loopt naar de balie. Hij wil 
graag nieuwe zolen op zijn laarzen. Leo pakt een paar. “Niet 
met sun dik profiel, dan blieft d’r allemaal rotzooi in hangen.” 
De schoenmaker pakt andere zolen en de man is tevreden. 
Goedgemutst verlaat hij de winkel.

Behalve het repareren van schoenen kun je hier ook terecht 
voor de reparatie van tassen, paardentuigjes, kussens, van 
leer en van kunststof. Ook verkoopt Op den Kelder naam-
plaatjes, veters, inlegzooltjes, laarsophouders, worden er 
sleutels gemaakt en kun je een rits laten zetten. “Geen dag 
is hier hetzelfde, de afwisseling, dat is het leukst aan dit vak. 
Ik heb een hele grote vaste klantenkring, sommigen komen 
hier al dertig jaar. Het is mooi als mensen tevreden de winkel 
verlaten.”

Vroeger was het gemakkelijker om schoenen te repareren. 
“Je hebt tegenwoordig veel meer verschillende materialen, 
andere soorten kunststof, lijmsoorten.” Het meeste plezier 
heeft Leo in het repareren van het schoenmerk Van Bom-
mel. “Dat is echte kwaliteit en heb je wat goeds in handen, 

met leren zolen. Maar ik repareer alles, van schoenen van 
15 tot wel 700 euro.” De schoenmaker staat de hele dag en 
heeft daarom ook zelf kwalitatief goed schoeisel aan van het 
merk Piedro. “Die gaan al vijftien jaar mee en die repareer ik 
natuurlijk zelf.”

Naast zijn werk houdt Leo zich graag bezig met films maken 
en hij is ook lid van de filmclub in Leeuwarden. “Ik maak films 
over van alles en nog wat, reportages, natuurfilms. Daarnaast 
schaats ik elke week in de ijshal van Leeuwarden en in de 
zomer zit ik op de racefiets. Ik vind het belangrijk om mijn 
conditie wat op peil te houden.” 

Leo en zijn vrouw hebben drie kinderen maar geen van hen 
willen de zaak overnemen. “Nee, zij hebben hun eigen weg 
gekozen. Maar als het zo ver is meldt zich misschien een 
overnamekandidaat.” 
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wi jkaanpak  leeuwarden  20 1 5

om het wonen in uw wijk zo aangenaam mogelijk te ma-
ken besteedt de gemeente leeuwarden al jaren extra zorg 
en aandacht aan de Vlietzone. in de periode van 2010 tot 
2014 hebben we samen met bewoners, wooncorporaties, 
politie en Welzijn Centraal gekeken naar problemen in de 
wijk en hoe die aangepakt konden worden. Hieruit is het 
Wijkactieplan ontstaan. Het is goed om te zien dat veel 
van de problemen uit dat plan inmiddels zijn aangepakt 
en opgelost. Het werk in uw wijk is echter nog niet klaar.

Wat gaat er gebeuren?
Voor de periode van 2015 tot en met 2017 is een nieuw Wijk-
actieplan opgesteld. De aandachtspunten in dit plan zijn on-
derverdeeld in 5 verschillende thema’s.

‘schoon en Heel’
Met tuin- en schoonmaakacties proberen we de wijk schoon 
en in een goede staat te houden. Aan de hand van buurt-
schouwingen brengen wij de knelpunten in beeld.

‘Veilig en Vriendelijk’
Door het aanpassen van straten en afsluiten van stegen zorgen 
we voor een aangename en veilige woonomgeving.

‘sociaal’
Met de inzet van eigen buurtpreventieteams pakken we pro-
blemen in de wijk aan. Voor de kleinere huis, tuin en keuken 
klusjes staat werkplaats de Talentenbus voor u klaar. 

‘Bouwprojecten’
Samen met het wijkpanel volgen we nieuwe bouwprojecten 
in de wijk op de voet. Daarnaast richten we ons op de aanpak 
van huisjesmelkers en bestrijding van overlast door verhuur.

‘Particulier bezit’
Met woningeigenaren en Vereniging van Eigenaren (VVE) 
zoeken we naar oplossingen om woningen in de wijk te 
verbeteren, op te knappen en veiliger te maken. Naast de 
aanpak van overlast en gevaarlijke situaties in de wijk, is 
Wijkaanpak Leeuwarden er ook voor uw vragen en ideeën 
over woning- en wijkverbetering, energiebesparing en nieu-
we bouwprojecten in uw wijk. We kijken graag samen met u 
naar een oplossing.

Zelf een idee? meld het via Wijkidee.
In de komende drie jaar gaan we op basis van de 5 thema’s 

door met het uitvoeren van uw ideeën. Steeds vaker zien we 
dat bewoners zelf aan de slag gaan met eigen ideeën uit de 
wijk. De wijkprojectgroep kijkt graag samen met u of uw idee 
kans van slagen heeft.

In de buurt Welgelegen werkten bewoners samen aan het 
ontwerp voor een eetbare speeltuin in het Bennerpark. Daar-
naast gaat buurthuis Welgelegen op initiatief van bewoners 
na een moeilijke periode weer open. Verder hebben eerdere 
wijkideeën al geleid tot het jaarlijks Vijverparkfestival, het op-
zetten van het uitleenpunt voor tuingereedschap en de op-
richting van buurtpreventieteams in de wijk.

De beste ideeën komen uit de wijk zelf! Heeft u een idee, een 
nieuw initiatief of de oplossing voor uw wijk? Geef het door aan 
het wijkpanel via wijkmanagement@leeuwarden.nl. 

Vlietzone en Culturele Hoofdstad 2018
In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. Hoe 
zetten wij ook de Vlietzone op de kaart van dit enorme pro-
ject? Denk met ons mee! Samen op zoek naar kansen en 
ideeën die we op weg naar 2018 kunnen uitvoeren!

Samen met buurtbewoners, wijkverenigingen en wijkpanels 
werken aan een prettige woon- en leefomgeving in uw wijk! 
Dat is Wijkaanpak Leeuwarden!
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DNaar anleiding fan de aksie om buurthús Welgelegen weer 
op te krijen, kwam de fraag over de naam fan oanze wiek. De 
Straat van Welgelegen kreeg in 1910 fan ’e gemeente offisjeel 
de naam. Uteraard  tegeliek met de Saskiastraten, boud as 
een fan ’e eerste woaningwet-kompleksen in ’e stad.
Mar goëd, die straat had sien naam oek al fan et hús Wel-
gelegen, eigendom fan ’e familie Dirks. In de Beeldbank fan 
Histories Sentrum Leewadden binne nog wel feskeidene af-
beeldingen fan dit hús te fienen (oek tús op ‘e kompjoeter of 
suwat, et is onderdeel fan hun website). Bij soekwoord ‘wel-
gelegen’ ken et in die beeldbank bliekber om 4 feskillende 
dingen gaan: un werf fan ouds op Skilkampen en fe’plaatst 
–at ik mie niet fe’gis- naar de Hemrik bij de brug. Uteindlek 
as fierde waar der oek un pakhús Welgelegen op Camstrabu-
ren, dat su as hast heel oud Camstraburen afbroken is foor 
nieuwbouw. Mar dan dus et herehús op et Súdfliët en oanze 
wiek die dèr naar noemd is. De werf, et herehús en et pakhús 
hadden niks met mekaar te maken, úteinlek ken je ferspreid 
deur et land huzen en faria Welgelegen fiene.

Mar goëd, we gane naar et Súdfliet. Foor wie nocht het an 
et histories landskap, woanomgeving, gaat der in HISGIS un 
wereld open. Je mutte der even in tús wudde, mar dan hè 
je oek wat. (Befoorbeeld fia de site fan Tresoar is der flot te 
kommen.) Et is in eerste instaansie et kadaster fan 1832 dat 
helemaal fastleid is in HISGIS. Je kenne oek in un lijst en op 
kaart krije, watfoar onroerend besit at een had, en wèr dat lei. 
Ik hew al noemd: familie Dirks. Dat sal weineg segge, et gaat 
eiglek om een fader Nolle Jans (1776-1863) en een seun 
mr Jacob Dirks (1811-1892), de seun had één dochter die 
trouwde met un arts geboren in Leiden. Over de seun (die 
waar fan 1850-’66 de man fan kiesdistrikt Leewadden in de 

Tweede Kamer), staat in De Vrije Fries 2002 (jubileumedisie 
175 jr) bls 157-161 un biografie. Dèr wudt noemd dat mr 
Jacob geboren is an et Fliët. Eerlek seid liekt mie dat niet te 
kloppen. Nolle Jans Dirks en sien frou Atsje Jacobs de Haan 
waren 1832 onder andere eigenaars fan et Noordfliëtster 
tichelwerk, en arbeidershúskes en su dèr omheen. En dèr 
teugenover op et Súdfliët un ‘plaisirtuin’ fan 1,3 ha met un 
‘zomerhuis’. De Straat van Welgelegen mut suwat legge op 
de westrand fan die plesiertún en die liep wel suwat naar 
et suden deur su fer at nou die straat loopt. Westleke buur-
man waar et kompleks Pietersburen met de groate oaliemo-
len. Mar buten Pietersburen om, waar et achter et Súdfliet 
(Noordfliët oek su) in 1832 eiglek nog allemaal weilannen. 
Fan alle huzen en andere bouwwerken is bij et kadaster/HIS-
GIS oek min of meer de weerde 1832 te fienen, eiglek waar 
et foor stond an ‘belastbaar inkomen’. De kleinste rijtsjeshús-
kes bij et tichelwerk stonden foor f.15 en f.18 op ’e lijst. Et 
hús fan de setbaas/meesterknecht (faak oek ‘tasker’ noemd) 
stond foor f.51 op die lijst. Bedrieven hadden bliekber un 
faste pries, un tichelwerk wudde belast foor f.320. Oaliemo-
lens waren at ik mie niet fegis de duurste bedrieven, foor 
f.700 belast. Et seumerhús fan Dirks stond foor f.39 op ‘e lijst. 
Ik bin der niet bij weest, meskien is et met de befalling fan 
de kleine Jacob niet gaan folgens plan. Mar et is dúdlek dat 
de Dirksen woanden, en hannelden (in 1832…) an de Tunen 
noordkant suwat teugenover et loopbrugje, met achterhús 
an ’e Amelandstraat, belast foor f.285. Dèrmet binne de Dirk-
sen dúdleker neerset. Moeke Antsje de Haan kwam út de 
Fonger de Haan-familie; oek fooranstaande ondernemers in 
die tied. Hur fader en sien broer hadden 1785/’86 et tichel-
werk kocht fan Hein Blok.

welgelegen

Vi jVerparkfest i Val  zaterdag  1 3  jun i
Vanaf maart gaan we het programma onthullen op 

www.vijverparkfestivalleeuwarden.nl

Het belooft nog spectaculairder te worden dan vorig jaar.

15 Jaargang 6  nummer 1


