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AUTOVRIJ Er is lang over ge-
dacht en gepraat, maar deze
week is er begonnen met het
autovrij maken van een deel van
de Leeuwarder binnenstad. Twee
straters trekken de stoep door
op de Voorstreek, langs de Wor-
telhaven. Het is alleen voor het
gezicht, er is geen verhoging,
zodat fietsers er nog steeds
langs kunnen, en bewoners met
een auto ook. Daarna komen de
Grote Hoogstraat, de Grote
Kerkstraat en de Monnikemuur-
straat aan de beurt. De Grote
Hoogstraat is een van de lastig-
ste: daar kan tijdens het herstra-
ten geen verkeer langs, zodat de
bedrijven daar moeten laden en
lossen op de Eewal.

BREISELS In het bijzondere
jubileumjaar van 12,5 jaar bereik-
te breicafé Steek in Hurdegaryp
een mijlpaal. Sinds de oprichting
zijn 10.000 breiwerken gemaakt.
En het bijzondere is, de breiers
gebruikten daarvoor bijna altijd
gekregen wol. Alle truien, sok-
ken, mutsen, dekens en sjaals
gingen naar het goede doel, iets

waar frontvrouwen Geertrui
Schelhaas en Annie Buma maar
wat trots op zijn.

FRYSKE PHISHING Nog even
over Fryske phishing, een novi-
teit waar we woensdag over
schreven. De politie is op ons
verzoek nog eens even goed in
de eigen systemen gedoken, zo
laat een woordvoerder weten. En
inderdaad: ,,Na langdurige ana-
lyse is de conclusie dat we geen
zaak zijn tegengekomen waarin
sprake was van Friestalige phis-
hingberichten.”

GELUID Herrie in de lucht, daar
was Jelsum-Koarnjum niet voor
te vinden. Overvliegende straal-
jagers die naar de Formule 1 in
Zandvoort moesten vliegen,
zouden het dorpsfeest versto-
ren. Maar kijken naar herrie op
de grond is ironisch genoeg
geen probleem. Het dorp zendt
de Formule 1 uit op groot
scherm. ,,Jo kinne it lûd sa heech
of leech sette as jo sels wolle,
dus ik sjoch gjin probleem”, zegt
Jaap Keizer van dorpsbelang.

Het werk aan het deels autoluw maken van de Leeuwarder binnenstad is

begonnen. FOTO LC

Minutieus liepen bewoners grote
kaarten bij langs die voor hen uitge-
print op tafel lagen in het MFA Lem-
stervaart. Ze wezen ambtenaren van
de gemeente aan waar volgens hen
de pijnpunten zaten.

Meerdere Lemsters trokken de af-
gelopen maanden al meer dan eens
bij de gemeente De Fryske Marren
aan de bel. Met name sinds de bouw
van een supermarkt in de buurt van
de Parkstraat zeggen ze moeite te
hebben met het vinden van een plek
voor hun auto.

Lemster Gatze Wouda, die in een

eerste groep van zo’n vijftien bewo-
ners zat, maakte van de gelegenheid
gebruik om richting de ambtenaren
en verantwoordelijk wethouder Iro-
na Groeneveld (GroenLinks) zijn on-
genoegen te uiten.

Hij voelt zich al lange tijd niet ge-
hoord en liet dat ook al vaker weten.
Maar, zo zei hij na afloop desge-
vraagd: ,,Ik ben wel blij dat dit geor-
ganiseerd werd, want iedereen
spuugde zijn gal erover. Ze hebben
het niet alleen van mij gehoord, ook
van anderen. Volgens mij heb ik wel
het idee dat er naar mij werd geluis-
terd.’’

Sommige bewoners gaven aan dat
ze graag een tijdelijke parkeerver-
gunning willen. Anderen wezen er-
op dat de bebording beter kan aan de
rand van Lemmer. Die borden moe-
ten bezoekers op grote, tijdelijke
parkeerplaatsen aan de rand van het

dorp attenderen. Met die borden
gaat de gemeente sowieso bezig, liet
wethouder Groeneveld na afloop
weten.

Over de vergunningen wordt nog
nagedacht. Volgens aanwezige amb-
tenaren kunnen die er ook voor zor-
gen dat bijvoorbeeld visite niet meer
zomaar kan parkeren en kost het bo-
vendien inwoners mogelijk geld.
Een aantal bewoners wees erop dat
het ook een idee zou zijn om bepaal-
de parkeervakken duidelijker op de
weg aan te geven, want soms passen
er nu bijvoorbeeld maar vier in
plaats van zes auto’s op een strook.

De gemeente gaat de komende
week ,,de boel op een rij zetten’’, zegt
de wethouder. Daarna komt de ge-
meente weer bij de bewoners terug.
,,Ik vind het fijn dat jullie – ondanks
dat een aantal mensen heel boos op
ons is – toch zijn gekomen.’’

Lemsters gehoord over
parkeerproblematiek
ZANDER LAMME

LEMMER In twee groepjes gingen
Lemsters gisteren met hun ge-
meente in gesprek over de parkeer-
problematiek in het dorp. ,,Ik ben
blij dat dit georganiseerd werd.’’

De tuin van Ingrid Cornelisse (65) en
Anton van der Veer (66) aan rand
van Appelscha gonst op donderdag-
ochtend van de bedrijvigheid. Een
vriend komt een pan pasta brengen
voor de musici en zangers die in het
paviljoen aan het repeteren zijn.
Achter de piano zit Hans Erik Dijk-
stra, die de muziek componeerde
voor de openluchtopera Reintje de
Vos, een eigentijdse bewerking van
de middeleeuwse fabel Van den vos
Reynaerde. Buiten, in het amfithea-
ter van graszoden, wordt nog gauw
een tent opgezet, zodat de muzikan-
ten droog zitten.

Het is een drukte die Ingrid (tuin-

ontwerpster) en Anton (timmer-
man) niet gaan missen. Met Reintje
de Vos zet het stel een punt achter
drie decennia zomerconcerten in
hun Selatuinen. Het was zus Mirjam
Cornelisse (63) uit Boijl die dertig
jaar geleden opmerkte dat het nieu-
we, door Ingrid aangelegde hofje net
een podium was. Ze gaf er zelf als so-
praan een eerste voorstelling voor
familie en vrienden. De daaropvol-
gende zomers kwamen er steeds
meer mensen mee als Mirjam een
optreden in de tuin gaf, waarop In-
grid en Anton besloten er openbare
voorstellingen van te maken.

Het initiatief groeide van één con-
cert naar elke zomer acht. Klassiek,
maar ook folk, Franse chansons en
Ierse muziek. Soms zat er een hand-
vol mensen, soms stond de tuin vol.
Ingrid: ,,De Belgische folkgroep Laïs
trok fans uit het hele land. Hadden
we driehonderd gasten. Onver-
wacht, want we werkten toen nog

niet met reserveringen.’’
Vorig jaar besloten Ingrid en An-

ton dat het genoeg was. ,,We willen
wat meer vrij zijn’’, zegt Anton. ,,Bo-
vendien zijn er nu zoveel andere
soortgelijke initiatieven in de omge-
ving. Opera’s in Spanga en Nijetrij-
ne. De spoeling is dun. En, ook niet
onbelangrijk, in deze tijd waarin
weinig muzikanten nog een vast
contract hebben, wil je een normaal
gage kunnen betalen. Dat lukt ons
niet.’’

Ook zus Mirjam, die elk jaar van
de partij was, zegt niet rouwig te zijn
om het einde van de zomerconcer-
ten. Zij speelt vanmiddag, morgen
en overmorgen de Wolvin in Reintje,
haar man Henk Koorneef is Grim-
beert de Das. ,,We zijn onze hele va-
kantie in de Ardèche een heel eind
de rivier op geweest om te oefenen.
Echt ontspannen doe je dan niet.’’
Voor meer info: www.reintjedeope-

ra.nl

Opera Reintje markeert einde van
drie decennia tuintheater
JOSÉ HULSING

APPELSCHA Nog drie middagen
klinkt er opera in de Selatuinen in
Appelscha. Na dertig jaar zomer-
concerten sluit het tuintheater met
de openluchtopera Reintje de Vos.

Ingrid Cornelisse (links) en haar zus Mirjam zetten een punt achter dertig jaar zomerconcerten in Appelscha.
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B
agels zijn broodjes met
een gat erin. Compacter
dan kadetjes, minder

kruimelig dan croissants, zo zoet
niet als donuts. Een uitvinding
van Poolse joden in New York,
dus de hele wereldgeschiedenis
op een servetje.

In Nederland zal ik niet gauw
een bagel kopen, maar wel heb
ik soms heimwee naar Heaven’s
Hot Bagels, een New Yorks zaak-
je met elke ochtend politie-
auto’s op de stoep, omdat de
cops zin hadden in wat vets.

‘Alles maakt hier geluid’,
schreef ik in mijn dagboek. ‘De

regen buiten, het dreunend
verkeer, de keuken, de porto-
foons van de politie, de meisjes
die roepen welke bestelling klaar
is of wat voor soort koffie men-
sen willen. De radio met Holiday
van Madonna of Billy Jean van
Michael Jackson, een politieman
die met een falsetstem stukjes

meezingt: People always told me
be careful of what you do / and
don’t go around breaking young
girl’s hearts.’

‘Er is ook een man, kaal, met
een ketting aan zijn beurs, een
ketting aan zijn sleutelbos, ande-
re sleutelbossen aan muskaton-
haken, zelfs muskatonhaken aan
muskatonhaken, alles rammelt
op zijn linkerheup.’

‘All the cops have gone’, zegt
een donkere man die even later
als enige politieman is overge-
bleven. Hij zegt het tegen een
serveerster, een kop kleiner dan
hij. Zijn vrijdagavond is ver-
knoeid, vertelt hij, want van-
avond begint zijn shift weer om
zeven uur. Maar de hele nacht
op stap, net als vroeger, dat doe
je niet meer at my age. Hij is al
dertig, vertelt hij. Als ik jouw
leeftijd had kon ik dat nog wel,
hoe oud ben je? Zij is 21. Ja op
mijn eenentwintigste was ik een
wilde jongen, zegt hij.’

Er waren bagels, het was er
heet en het was als de hemel:
Heaven’s Hot Bagels.
asing.walthaus@lc.nl

Heaven’s Hot Bagels

column

asing
walthaus

‘Alles maakt
hier geluid’
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Eigenaar Douwe Mulder baalde al als
een stekker. Bouwvakkers hebben
de verbouwingsposters voor de ra-
men van het inmiddels gestripte
pand, op de hoek van de Wirdumer-
dijk en de Peperstraat, weggehaald.
Daardoor leek het net alsof de stek-
ker uit de Bakker Bart-vestiging was

getrokken. Maar niet getreurd: de
broodjeszaak komt in volle glorie te-
rug.

In 2019 nam Mulder de zaak over.
Toen wist hij al dat een verbouwing
op den duur onontkoombaar zou
zijn. De kleuren van vloeren en mu-
ren waren vaal en er ging van alles
kapot. Van ovens tot rijskasten voor
brood. Het kwam regelmatig voor
dat klanten hun bestelde brood
daardoor niet konden afhalen.
,,Mensen denken vaak dat Bakker
Bart alleen afbakt, maar dat is niet
zo’’, vertelt Mulder. ,,Het hele rijs-
proces gebeurt hier ook. Als dat niet
werkt, heb je een probleem. Ik kon

wel vaak ‘nee’ verkopen’’, zegt hij
met gevoel voor zelfspot.

Om er nog iets van te kunnen ma-
ken, vroeg Mulder een lening aan bij
de bank. Want er moet veel gebeu-
ren. De houten vloer wordt vervan-
gen door een betonnen vloer en het
pand van het naastgelegen D-reizen

– dat failliet ging – wordt doorbro-
ken en bij de broodjeszaak gehaald.
Dat levert flink wat extra vierkante
meters op. ,,Daar komt een kantine
voor mijn personeel, toiletten voor
klanten en op de eerste verdieping
zitjes, met uitzicht op het Naauw.’’

Mulder wil de zaak een stuk frisser
laten ogen dan voorheen. Het moet
een hippe uitstraling krijgen. ,,We
gaan veel meer met hout en leer
werken, er komen meer planten en
de muren en vloeren worden lichter
van kleur.’’ Ook krijgt Mulder zijn zo
gewenste nieuwe ovens en rijskas-
ten. Voor warme zomers is er einde-
lijk een airco.

,,We moesten meegaan met de
tijd, ander zak je steeds verder weg’’,
beseft Mulder. ,,Je moet wat extra’s
doen als je wilt blijven bestaan, want
er is veel concurrentie. De afgelopen
vijftien jaar was hier niets gebeurd.
Maar dit is best een risico, want je
hoopt natuurlijk op een omzetstij-
ging en dat is afwachten. Maar ik ge-
loof er heilig in.’’

Waar Mulder nu ook de leegstaan-
de verdiepingen boven Bakker Bart
kon gebruiken, is dat na de verbou-
wing niet meer zo. Pandeigenaar Eli-
zen Vastgoed uit het Gelderse Twel-
lo gaat daar appartementen bou-
wen. In januari moet alles klaar zijn.

Bakker Bart even dicht, gloednieuw weer open
RENÉ SMID

LEEUWARDEN Is de Bakker Bart in
Leeuwarden dicht? Ja en nee. De ko-
mende maanden wordt het pand
flink verbouwd, maar daarna kun
je er weer ouderwets een broodje
halen.

‘Je moet wat
extra’s doen als
je wilt blijven
bestaan’

I
n de film Visages, villages trekt
filmmaakster Agnes Varda met
een fotograaf door Frankrijk,
waar ze reusachtige fotopor-

tretten van dorpsbewoners op mu-
ren plakken. ,,Dat was wel een van de
inspiraties voor ons project’’, zegt
Ton Groot Haar uit Leeuwarden.

Met dat project bedoelt hij Wel-
kom in Heechterp, van vier fotogra-
fen: Groot Haar zelf, Elske Riemers-
ma, Dineke Kaal en Menno Boer, sa-
men Fotocollectief Leeuwarden.
Straatfotografe Dineke Kaal (een
portrettenserie van haar is in het
Historisch Centrum Leeuwarden te
zien) is al in de wijk aan het werk, een
van haar foto’s staat hierboven.

Maar het echte begin is morgen,

met een pop-up fotostudio op de
parkeerplaats van de Poiesz. Daar
kunnen alle buurtbewoners die dat
willen (Heechterp telt zo’n tweedui-
zend bewoners) zich op de plaat la-
ten zetten, tussen elf en drie uur. Ze
krijgen meteen een gratis afdrukje
mee.

Niet alleen die Franse film was in-
spiratie, ook het plan om in de Leeu-
warder wijk Heechterp 24 portiek-
etageflats te slopen. Dat zijn 576 wo-
ningen. Daar komt nieuwbouw voor
in de plaats. ,,Welke mensen wonen
er nu? Wat zijn hun verhalen? Wat
zijn hun wensen en dromen?’’,
schrijven de vier fotografen in hun
plan. Het project moet daar een ant-
woord op geven, en de samenhang
in de buurt vergroten.

Er zijn contacten gelegd met wijk-

bewoners en wijkwerkers, fondsen
bleken bereid er geld in te steken,
het wijkpanel Heechterp-Schierin-
gen werkt eraan mee, net als een ba-
sisschool en en welzijnsorganisatie
Amaryllis.

Bekend is ook al dat het project

gaat uitmonden in verschillende pu-
blicaties en tentoonstellingen, in de
wijk en daarbuiten. Waaronder één
met groot afgedrukte portretten op
de wanden van gebouwen.

De vier fotografen doen elk een ei-
gen deelproject. Menno de Boer legt

vast hoe mensen uit Heechterp hun
verjaardag vieren – ook met geluids-
opnamen. Elske Riemersma zoekt
bij inwoners die van elders in Heech-
terp terecht zijn gekomen naar spo-
ren van hun land van herkomst. Di-
neke Kaal richt zich op het straat-
beeld van Heechterp en Groot Haar
portretteert kinderen uit groep 7 en
8 van de Plataanschool en hun bele-
ving van de coronatijd.

Daarnaast is er met die scholieren
ook een fotoproject. Ze krijgen foto-
grafieles en gaan daarna zelf, met
hulp van een ‘fotocoach’, portretten
maken van ouderen uit de buurt die
ze kennen. Die foto’s worden uitein-
delijk tentoongesteld in het Histo-
risch Centrum Leeuwarden.

www.welkominheechterp.nl

Flats Heechterp verdwijnen, maar de
bewoners worden vereeuwigd
Inwoners van de
Leeuwarder wijk
Heechterp kun-
nen zaterdag in
een pop-upstudio
gratis op de foto.
Het is de start van
een groot fotopro-
ject in de wijk,
met tentoonstel-
lingen en boeken.

Een van de foto’s die Dineke Kaal al maakte voor het project Welkom in Heechterp. FOTO DINEKE KAAL
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De gemeente en corporatie Elkien

presenteerden vorig jaar een groot

vernieuwingsplan voor Heechterp. De

wijk kent nu nog een eenzijdig wo-

ningaanbod met veel verouderde flats

uit de jaren vijftig en zestig. Die wor-

den vooral bewoond door mensen met

lage inkomens. Elkien sloopt de ko-

mende jaren 24 portiekflats met 575

woningen. Ze worden vervangen door

betaalbare huur- en koophuizen. Dit

moet leiden tot een bredere bevol-

kingsmix. De wijkvernieuwing wordt

gecombineerd met verschillende

culturele en sociale projecten om de

sfeer in Heechterp te verbeteren.

Wijkplan voor Heechterp


