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Een Vinexlokatie als inspiratiebron? 
Ja, zeggen deze drie toegewijde bewoners 

van Leidsche Rijn. De twintigste 
verjaardag van deze nieuwbouwwijk 

is reden voor een feestje.

Door Sarah-Mie Luyckx  Fotografi e Annelien Nijland

Een Vinexlokatie als inspiratiebron? 
Ja, zeggen deze drie toegewijde bewoners 

van Leidsche Rijn. De twintigste 
verjaardag van deze nieuwbouwwijk 

is reden voor een feestje.
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Portretten

‘We waren pioniers’
Gwen Jansen is fi lm- en documentaire-
maker en een van de eerste bewoners 
van Leidsche Rijn. Ze maakte meerdere 
fi lms over de wijk.  

‘De verbazing onder vrienden en bekenden was 
groot, toen ik negentien jaar geleden in Leidsche 
Rijn ging wonen. Ik had in veel verschillende landen 
gewerkt, en werd daarom gezien als een wereldrei-
ziger die in een Vinex wijk eindigde. Maar mij schrok 
dat totaal niet af. Ik ging van een klein studentenka-
mertje naar een huis met een tuin. Hoe gaaf was dat!
In Langerak was nog maar één straat aan gelegd, te 
midden van een modderpoel. 
We waren pioniers, die met elkaar de wijk gingen 
opbouwen. Dat sprak me enorm aan: ik voelde de 
spirit. Omdat er nog niks te doen was, zochten we 
elkaar veel op. Om samen een avondje door te zak-
ken, of een buurtfeestje te organiseren. En als ik 
behoefte had aan ander vertier fi etste ik in een 
kwartiertje naar het centrum. 
Inmiddels heeft Leidsche Rijn echt alles. Om daar de 
schijnwerpers op te zetten, heb ik met mijn buurt-
genoot Paulien Ligtvoet een T-shirt bedacht waarop 
een plattegrond staat met twintig horeca- en cul-
tuuradressen. Dat kun je via de webshop Leidsche-
rijnlijn.nl voor 20 euro kopen; je krijgt er dan voor 70 
euro aan consumptiebonnen bij cadeau. Daarbij heb 
ik een promotiefi lmpje over dit project gemaakt.
Als documentaire- en fi lmmaker maak ik veel 
gebruik van Leidsche Rijn – ik hou ervan mijn 
onderwerpen dicht bij huis te zoeken. Zo heb ik voor 
Bouwen boven op de A2 een jaar lang de aanleg van 
het Berlijnplein gevolgd. Mijn volgende fi lm gaat 
over Het Lint, het pad door het Máximapark waar ik 
altijd hardloop. Wat me boeit, is dat je er zoveel ver-
schillende mensen ziet. De bevolking van Leidsche 
Rijn is tegenwoordig gelukkig heel gemêleerd. En 
het mooie is: iedereen die ik spreek, is blij er te 
wonen.’  
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‘ De nood-Albert Heijn 
was de buurtkroeg’

IN DE STAD

Jon-Erik Smelik, controleur 
voedsel veiligheid, organiseert 
voor de vierde keer het gratis 
Rijn kennemerlaan-ontbijt voor 
de hele buurt.   

‘Het jaarlijkse Rijnkennemerlaanontbijt wordt 
aan het begin van de zomervakantie aangebo-
den aan zo’n duizend Leidsche Rijners. Deze 
jubileumeditie willen we het dubbele aantal 
wijkbewoners bereiken. En ik nodig bij deze 
ook andere Utrechters van harte uit, om eens 
te ervaren hoe het aan de andere kant van de 
Gele brug is. Buitenstaanders zijn vaak verrast 
door de diverse architectuur van de wijk. 
Toen mijn vrouw en ik dertien jaar geleden in 
Terwijde een huis hadden gekocht, kregen we 
van de gemeente een korte cursus ‘Leidsche 
Rijn voor beginners’. Daarin werd uit de doeken 
gedaan dat Leidsche Rijn geen neergeplempte 
woonfabriek is, zoals de oudere Vinexlocaties. 
Dat architect Riek Bakker rekening had gehou-
den met de oorspronkelijke structuren van 
het gebied. Die informatie was bedoeld om 
meer binding te krijgen met de wijk.
Maar ik had sowieso veel zin er te gaan wonen. 
We mochten meedenken over de inrichting 
van de woning, tot de kleur van de voegen 
aan toe. Alles fris en fruitig, daar houd ik van. 
En vrij snel nadat we de sleutel hadden gekre-
gen, was er contact met de andere bewoners 
– gelijkgestemden in dezelfde leeftijdscate-
gorie. Wat een verschil met ons huurfl atje in 
Zuilen. In die vier jaar dat we daar woonden, 
zijn de keren dat ik de oude bovenbuurvrouw 
heb gegroet op een hand te tellen.
De nood-Albert Heijn bij station Terwijde 
fungeerde aanvankelijk als een soort buurt-
kroeg, omdat er verder niks was. Maar dat 
veranderde snel. Laatst heb ik foto’s zitten 
kijken van het prille begin, toen het nog heel 
leeg was. Toch had ook dat z’n charme.’

Vanaf half mei kun je je aanmelden voor het 
ontbijt via rijnkennemerlaanontbijt.nl
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‘Het gaat er ontzettend 
dynamisch aan toe’

De 20e verjaardag van Leidsche Rijn 
wordt gevierd met een rijk programma 
aan sportieve, culturele, culinaire en 
andere activiteiten.
> Kijk voor actuele informatie op 
20jaarleidscherijn.nl

‘Dat ik een atelierwoning heb in de Kersen-
boomgaard is voor mij een lot uit de loterij. 
Zeven jaar geleden woonde ik nog in een 
dorp, maar na mijn scheiding wilde ik met 
mijn twee kinderen heel graag terug naar 
de stad. Ik was naarstig op zoek naar een 
huurhuis. Toen ik bij de SWK Kunsthuis-
vesting een poster zag van het complex, 
dat toen nog in aanbouw was, dacht ik er 
nooit voor in aanmerking te komen. Dat 

Dansdocent en choreograaf 
Minke Elisa Brands woont 
in kunstenaarscomplex de 
Kersenboomgaard. Voor haar 
voorstellingen werkt ze vaak 
samen met andere Leidsche 
Rijners.

bleek tot mijn grote geluk dus toch het 
geval. De Kersenboomgaard is een prach-
tig landelijk plekje, met dertig woningen 
die rondom een oude boom gaard zijn 
gebouwd. In samenwerking met de 
gemeente onderhouden we die zelf.
In Leidsche Rijn heerst dezelfde gemoe-
delijke sfeer als in het dorpje waar ik 
woonde, maar dan in combinatie met een 
stadse mentaliteit. Het vooroordeel dat 
het een saaie Vinex wijk is, klopt dus van 
geen kanten. Het gaat er juist ontzettend 
dynamisch aan toe. Er is ruimte voor 
mooie projecten en gebouwen, en tussen 
de mensen onderling vinden interessante 
kruisbestuivingen plaats. Als we een klik 
hebben, werk ik regelmatig samen met 
mijn kunstenaarsburen. Decor- en kos-
tuumontwerpers bijvoorbeeld. Dat is een 
enorme verrijking van mijn fantasievolle 

choreografi eën op locatie, zoals de laatste 
twee edities van Zingen  de Beelden in het 
Máximapark, en mijn voorstellingen in het 
Leidsche Rijn-theater Podium Hoge Woerd. 
Op 16 en 17 juni vieren we daar het vijfjarig 
jubileum van mijn studio Dans Atelier 42 
met de familievoorstelling Fluisterkind. 
De cast en crew tellen liefst 180 Leidsche 
Rijners, wat bijdraagt aan nog meer crea-
tieve verbinding in de wijk.’ 


