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FOTOPROJECT

WELKOM IN HEECHTERP
Tientallen bewoners van de Leeuwarder wijk Heechterp-Schieringen
zijn de afgelopen maanden op de foto gezet in het kader van het
fotoproject Welkom in Heechterp. Op twee exposities zijn de
resultaten te zien. In deze speciale bijlage een selectie van de foto’s.

welkom in heechterp
de fotografen

voorwoord

Dineke Kaal
Voor Dineke is fotograferen observeren. Ze heeft geleerd dat
er veel interessants te vinden is in schijnbaar gewone situaties. Hoe langer ze fotografeert hoe meer ze zich hiervan
bewust wordt. De camera stelt haar in staat preciezer te
kijken naar de omgeving waarin ze zich bevindt. Het meest
interessant vindt ze gedragingen, houdingen en expressies
van mensen. Als straat- en portretfotograaf laat ze zich
verrassen door wie ze tegenkomt of ontmoet en hoe zij zich
verhouden tot hun omgeving.

A

l zeker twintig jaar kom ik als verslaggever in de Leeuwarder

LC-kortingsbon
voor fotoboek

wijk Heechterp-Schieringen. Ik interviewde er arme gezin-

Met deze bon krijgt u

nen, was in het wijkcentrum bij officiële momenten, wan-

€7,50

delde er met toenmalig minister Ella Vogelaar van Wonen en nog
geen jaar later met haar opvolger Eberhard van der Laan. En altijd
was er een ernstige aanleiding; de buurt stond weer eens in de top
10 van armste wijken van Nederland, Heechterp was uitgeroepen

Elske Riemersma

tot ‘Vogelaarwijk’ en kreeg daarom extra geld van het rijk, er was

Elske heeft altijd veel voor voor maatschappelijke en kunstorganisaties gefotografeerd. Vanaf het begin combineert ze
fotograferen met lesgeven in fotografie. Ze heeft een eigen
cursuscentrum voor fotografie: de Fotofabryk. Elske heeft een
liefde voor documentaire fotografie en community art projecten waarbij mensen en samenleving betrokken worden. Ze is
geïnteresseerd in de omstandigheden waardoor mensen
gevormd worden.

weer eens een nieuw plan voor dit stukje Leeuwarden.
Ook de afgelopen maanden fietste ik regelmatig met schrijfblok en
pen naar de wijk aan de oostkant van Leeuwarden. Ditmaal waren
de onderwerpen een stuk fleuriger. De aanleiding was namelijk het

korting op het boek
‘Welkom in Heechterp. De
rijkste wijk van Nederland’.
U betaal dan geen €25,
maar slechts €17,50.
Verkrijgbaar in wijkcentrum
Heechterp-Schieringen,
Egelantierstraat 5
te Leeuwarden.

sociaal fotoproject Welkom in Heechterp van Fotocollectief Leeuwarden.

Menno de Boer

De vier fotografen van dit collectief hebben zich maandenlang

Na zijn afstuderen als grafisch vormgever werkt hij bij een
aantal reclamebureaus als vormgever en art director. Nieuwsgierigheid is zijn drijfveer. Dit zie je ook terug in zijn werk als
fotograaf. Het begint weer met die nieuwsgierigheid, in dit
geval naar de mens.

‘ondergedompeld’ in de wijk om fotoseries te maken en ik mocht
meekijken. Zo stond ik met Elske Riemersma in de keuken bij de
Peruaanse Romina, bezocht ik met Ton Groot Haar de Eritrese

Ton Groot Haar

Yodit die hij had geportretteerd, ging ik met Menno de Boer mee op

Ton is documentair fotograaf. Hij gelooft in de kracht van
mensen. Wat je ook heb meegekregen of meegemaakt, je
kunt je leven zelf richting geven. Gelijkwaardigheid tussen
hem en de mensen die hij fotografeert is een belangrijk
uitgangspunt in zijn werk. Hij maakt contact met hen en
betrekt ze bij zijn fotoproject. Hij duikt in het leven van de
persoon of personen die hij fotografeert en vertelt hun ‘verhaal’. Thema’s in zijn werk zijn: veerkracht en het leven in
twee werelden.

verjaardagsbezoek bij Liwwadder Germ en mocht ik met Dineke

Alleen op zaterdag of
zondag tussen 12.00
en 16.00 uur in de
periode van 21 mei
tot 3 juli.

Kaal mee op pad voor haar straatfoto’s.
Het leverde de Leeuwarder Courant een mooie serie verhalen op
met prachtige foto’s die zijn terug te lezen op www.lc.nl.
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Liwwadderdag 12 juni

Het wijkpanel nodigt u graag
uit voor editie 2022 van de
Liwwadderdag met in de hoofdrol
Heechterp-Schieringen.
De afgelopen jaren hebben wij met het Historisch
Centrum Leeuwarden (HCL) gewerkt aan een boekje
met een routebeschrijving door onze wijk. Helaas is de
uitgave door Corona enigszins vertraagd, maar nu is
het bijna zover. Op zondag 12 juni wordt in buurthuis
Insulinde het eerste exemplaar van ‘Voetstappen door
Heechterp-Schieringen’ uitgereikt aan een van de
meest bekende oud bewoners van de wijk, Commissaris
van de Koning Arno Brok. Het boekje is uitsluitend
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tijdens de Liwwadderdag tegen sterk gereduceerde prijs
te koop.

buurtgenoten te ontmoeten of de wijk, waar veel is
veranderd de laatste jaren, weer te herontdekken.

Verder worden er tussen 13.30 en 18.00 uur in en rond
buurthuis Insulinde, het wijkcentrum en op andere
plaatsen in de wijk tal van activiteiten georganiseerd,
waaronder:

“Dit magge jou nyt misse!! En de
toegang is gratus en fergees!”

›
›
›
›
›
›

De Liwwadderdag wordt georganiseerd in
samenwerking met HCL, Aed Levwerd, Welkom
in Heechterp, buurthuis Insulinde, wijkcentrum
Heechterp-Schieringen en anderen. Zie voor het
volledige programma van 12 juni onze website, www.
wijkpanelhs.nl.

muziek (van Sake Hijlkema)
kinderactiviteiten
praatsjes (korte lezingen)
kraamkes (informatiemarkt)
exposities (van o.a. HCL en Welkom in Heechterp)
vertoning van oude filmfragmenten

Kom dus naar deze Liwwadderdag om oud

Vincent Childs
Voorzitter Wijkpanel Heechterp-Schieringen

welkom

Het is nog een beetje
moeilijk voor te stellen,
maar over tien jaar zal
Heechterp er heel anders
uitzien dan nu. Er worden 610 nieuwe woningen en appartementen
gebouwd, en het wordt
een stuk groener.

Nederlands

TEKST INES JONKER
FOTO ARODI BUITENWERF

I

n totaal zullen 24 portiekflats met
576 sociale huurwoningen worden
afgebroken. Ze zijn tussen 1958 en
1963 gebouwd. Toen was de wijk hip
en modern. De lichte en ruime woningen waren zeer gewild. Jonge stellen die
vanwege de woningnood soms jarenlang
bij hun ouders hadden gewoond, voelden
zich de koning te rijk als ze een flatje in
Heechterp konden krijgen. Eindelijk een
eigen huis in een groene omgeving.
Maar bewoners die het financieel wat
ruimer kregen, trokken weg, en geleidelijk
veranderde de wijk. Jarenlang stond
Heechterp-Schieringen hoog in landelijke
armoedelijstjes.
Er is de afgelopen decennia al veel geld
geïnvesteerd in het stadsdeel ten oosten
van de Leeuwarder rondweg. Niet alleen
door de woningcorporatie en de gemeente,
ook door het Rijk. De toewijzing in 2007 als
enige Friese ‘Vogelaarwijk’ leverde miljoenen op.
BUURT AANTREKKELIJKER MAKEN
Desondanks scoren criminaliteit en andere
overlast er nog altijd bovengemiddeld. Dat
komt onder meer door het eenzijdige type
woningen. De goedkope huizen trekken
vooral mensen met lage inkomens, zoals
studenten en uitkeringsgerechtigden, die
weinig binding hebben met de wijk.
Door verschillende typen nieuwe woningen terug te bouwen, een mix van betaalbare huur en koop, wil woningcorporatie
Elkien de buurt aantrekkelijker maken
voor nieuwe doelgroepen, zoals gezinnen
en ouderen. Verreweg het grootste deel
(532 van de 610 huizen) is sociale huurwoning, bij de rest gaat het om koophuizen in
het middensegment (200.000 - 250.000
euro).

Metamorfose
naar duurzaam en veilig
De gemeente grijpt de noodzakelijke
vernieuwing van de woningen aan om de
wijk ‘toekomstbestendig’ te maken. Voetgangers en fietsers krijgen alle ruimte in
een ‘groene en beweegvriendelijke buurt’
en er komt een duurzaam watersysteem.

Voetgangers en
fietsers krijgen
alle ruimte

Heechterp

LEEUWARDEN

Bewoners mochten meedenken over de
nieuwbouwplannen. Zij willen graag ontmoetingsplekken in de wijk, meer groen,
aandacht voor veiligheid en duurzaamheid. En: geen hoogbouw langs de Archipelweg.
GROENE BINNENTUINEN
De groene binnentuinen tussen de flatjes,
die nu amper gebruikt worden doordat
bewoners er geen directe toegang tot hebben, moeten straks weer levendige ontmoetingsplekken worden.
Bij de belangrijkste entrees van de wijk,
de rotonde op de hoek Archipelweg - Groningerstraatweg en de rotonde op de hoek
Archipelweg-Egelantierstraat, komen ‘iconische woongebouwen’. Die moeten als
ankerpunten functioneren.
Het aantal routes voor autoverkeer
wordt beperkt, wandel- en fietspaden juist
uitgebreid. Er komt een ‘brede parkzone’
vanaf de Beukenlaan tot aan de Kastanjestraat. De kruising met de Archipelweg
wordt vergroend en veilig gemaakt voor
voetgangers en fietsers. Daarmee ontstaat
een groene verbinding met het Dr. Zamenhofpark aan de westkant van de wijk.
De woningcorporatie investeert 120
miljoen euro in de nieuwbouw. Om de
overlast te beperken, gebeurt de sloop en
nieuwbouw van de portiekflats in fasen. De
herinrichting zal een jaar of tien duren.
Daarna moet het prettig, veilig en duurzaam wonen zijn in Heechterp.

colofon

agenda
Expositie in Historisch Centrum Leeuwarden 23 april t/m 14 oktober 2022
Hier is een selectie van foto’s te zien die de vier fotografen in Heechterp-Schieringen hebben gemaakt. Verder
zijn foto’s te zien van ouderen in de wijk, gemaakt door
kinderen van groep 7/8 van de Plataanschool. Toegang
gratis. https://historischcentrumleeuwarden.nl
Grote buitenexpositie in Heechterp - 21 mei t/m 3 juli
De foto’s van Welkom in Heechterp worden geëxposeerd in de wijk. Burgemeester Sybrand Buma van
Leeuwarden opent de expositie op zaterdag 21 mei om
14 uur bij het wijkcentrum. Op acht pleintjes zijn foto’s
te zien van de vier fotografen van Fotocollectief Leeuwarden, deelnemers aan de cursus ‘Kijk mijn wijk’ en kinderen van groep 7/8 van de Plataanschool. Toegang gratis.

Juni, festivalmaand
Elk weekend in juni is er wat te doen in het wijkcentrum
aan de Egelantierstraat. Wijkbewoners geven verder
elke zondag om 13.30 uur een rondleiding over de
expositie. Kijk voor actuele informatie op
www.welkominheechterp.nl.
Fotoboek
Het fotoboek Welkom in Heechterp. De rijkste wijk
van Nederland verschijnt op 21 mei 2022. Het bevat
documentaire fotoseries die de vier fotografen van
Fotocollectief Leeuwarden het afgelopen jaar in
Heechterp-Schieringen hebben gemaakt. Prijs 25 euro,
te koop in wijkcentrum Heechterp-Schieringen,
bij de boekhandel en via de website
www.welkominheechterp.nl.
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Voor u ligt de bijlage Welkom in Heechterp. Dit is een
sociaal fotoproject van Fotocollectief Leeuwarden in samenwerking met wijkpanel Heechterp-Schieringen. Aanleiding is
de grootschalige wijkvernieuwing die op stapel staat, waarbij
24 verouderde flats worden gesloopt en plaats zullen maken
voor nieuwbouw.
Vier fotografen hebben de bewoners van de wijk in beeld
gebracht. Ze fotografeerden kinderen van de Plataanschool,
mensen op straat, waren bij verjaardagen en stonden in de
keuken bij bewoners. De Leeuwarder Courant schreef er
afgelopen maanden artikelen over. In deze bijlage leest u
over de plannen voor Heechterp-Schieringen, vindt u interviews met bewoners en ziet u een selectie van de foto’s die
de fotografen in de wijk maakten.
De foto’s worden vanaf 22 april geëxposeerd in het Historisch Centrum Leeuwarden, en vanaf 21 mei op een grote
buitenexpositie in Heechterp. U bent van harte welkom! Ook
wordt er een fotoboek ‘Welkom in Heechterp’ uitgebracht.

English
Please find before you the appendix Welcome to Heechterp.
That is also the title of a social photography project carried
out by ‘Fotocollectief Leeuwarden’, along with the ‘wijkpanel
Heechterp-Schieringen’ – a team of social workers operating
in this part of the city. The reason for them to start this
project is the gigantic upcoming neighbourhood renewal. In
total, 24 outdated flats will be demolished and replaced with
new houses.
Four photographers decided to capture the stories of the
residents, now they’re still there. They photographed the
children from the Plataanschool, portrayed people in the
streets, attended birthday parties and hung around while
residents cooked their favourite meal from their hometown.
For the past few months, the Leeuwarder Courant has
repeatedly written articles about this project. This appendix
will tell you all about the plans for Heechterp-Schieringen.
You will also find interviews with residents, as well as a
selection of the photos taken.
The photos will be exhibited from April 22 at the Historical
Center Leeuwarden, and from May 21 at a large outdoor
exhibition in Heechterp. You’re welcome! A photo book by
the title of ‘Welkom in Heechterp’ will also be published.
إطﺎر
 ھذا ﻣﺷروع ﺗﺻوﯾر ﺻور إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.”
ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻌﻠﺟﻧﺔ اﻟﺣﻲ

أﻣﺎﻣك اﻟﻣﻠﺣﻖ "ﻣرﺣﺑﺎ ً ﺑﻛم ﻓﻲ
ﻣن ﺗﺻﻣﯾم

.
 ﺣﯾث ﺳﯾﺗم ھدم،و اﻟﺳﺑب ھو ﺗﺟدﯾد اﻟﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊو اﻟذي ھو ﻗﯾد اﻹﻋداء
. ﺷﻘﺔ ﻗدﯾﻣﺔ و إﻓﺳﺎح اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺑﻧﺎء ﺟدﯾد24
 ﻗﺎﻣوا ﺑﺗﺻوﯾر أطﻔﺎل ﻣن ﻣدرﺳﺔ.ﻗﺎم أرﺑﻌﺔ ﻣﺻورﯾن ﺑﺗﺻوﯾر ﺳﻛﺎن اﻟﺣﻲ
 و ﺣﺿروا ﺣﻔﻼت أﻋﯾﺎد ﻣﯾﻼد ووﻓﻘوا ﻓﻲ ﻣطﺑﺦ، أﺷﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع،
.اﻟﺳﻛﺎن
 ﻓﻲ ھذا.ﻛﺗﺑت ﺟرﯾدة ﻟﯾواردﯾن ﻓﻲ اﻷﺷﮭر اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻣﻘﺎﻻت ﺣول ھذا اﻟﻣوﺿوع
اﻟﻣﻠﺣﻖ ﯾﻣﻛﻧك أن ﺗﻘرأ ﻋن ﺧطط
و ﺳوف ﺗﺟد،
ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﻟﺳﻛﺎن و ﺳﺗرى ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺧﺗﺎرة ﻣن اﻟﺻور اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻘطﮭﺎ اﻟﻣﺻورون
.ﻓﻲ اﻟﺣﻲ
 ﻧﯾﺳﺎن ﺳﯾﺗم ﻋرض اﻟﺻور ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﯾواردﯾن22 اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن
”
 أﯾﺎرﻓﻲ ﻣﻌرض21 اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن
 و،”
ً
!ً  ﻧرﺣب ﺑﻛم ﺟﻣﻌﯾﺎ.
ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﮭواء اﻟطﻠﻖ ﻓﻲ
”
ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﻧﺷر ﻛﺗﺎب ﺻور ﺑﻌﻧوان "ﻣرﺣﺑًﺎ ﺑﻛم ﻓﻲ

እንቓዕ ምድሓን መጻኩም ናብ ዚ ኣውራጃ ሄክተርብ
ኣብ ቅድሜኻ ናብ ሄኽተርፕ
እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ዚብል
ጽሑፍ ኣሎ። እዚ ፕሮጀክት ማሕበራዊ ስእሊ ፎቶኮሌክቲፍ ሊዋርደን ምስ ጕጅለ
ኣውራጃ ሀኽተርፕ ሽየሪንገን
ብምትሕብባር
ኢዩ። ከምዚ ዝዀነሉ ምኽንያት ከኣ እዚ ህንጻታት ናይ ምሕዳስ ግዜኡ ስለ ዝኣከለ
ህንጻታት ፈርሱ ሓድሽ ህንጸት ዚግበረሉን ሰፊሕ ምሕዳስ ጐረባብቲ
እዩ። እቲ
ስለ ዘሎ እዩ።
ኣርባዕተ ሰኣልቲ ንተቐማጦ እቲ ኸባቢ ስኢሎም ኣቅርበሞ ኣለዉ ። ኣብ ቤት
ትምህርቲ ብምካድ፡ ኣብ መገዲ ዚነብሩ ሰባት ኣብ መዓልቲ ልደቶም ከለዉ ምስ
ተቐማጦ ኣብ ክሽነ ደው ብምባል ው ስኢለሞም። ስለ ዚ ኣብዚ ቐረባ ኣዋርሕ
ሊዎርደር መርበብ ጋዘጣ ብዛዕባኡ ዓንቀጻት ጸሓፈ ኔሩ ። ኣብዛ መመላእታ ጽሑፍ
እዚኣ ብዛዕባ መደባት ሄኽተርፕ ሽሪንገን
ከተንብብ ትኽእል ኢኻ፣ ከምኡ ውን ምስቶም ተቐማጦ ቓለ መጠይቓት
ዝገበርዎን፣ እተወሰነ ስእልታት እቶም ሰኣልቲ ኣብቲ ኣውራጃ ኽትርኢ ኢኻ።
እዚ ስእልታት እዚ ኻብ

ሚያዝያ ኣትሒዙ ኣብ ሂስቶሪሽ ሰንትሩም ሊዎረን
ከም ኡ ውን ካብ
ግንቦት ኣትሒዙ
ኸኣ ኣብቲ ኣብ ሀኽተርፕ
እተገብረ ዓብዪ ናይ ግዳም ምርኢት
ኪርአ እዩ። ዌልኮም ኢን ሀኽተርፕ
ዘርእስታ ናይ
ስእሊ መጽሓፍ እውን ክትሕተም ኢያ።
ብዳሓን ምጹና
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welkom in heechterp
Bijna 3700 mensen wonen er in Heechterp-Schieringen.
Zo’n 60 procent is volgens gemeentecijfers
‘autochtoon’, 9 procent ‘westers’ en ruim 30 procent
‘niet-westers’. We stellen er vier aan u voor.
TEKST INES JONKER

NAAM CHARLIE BORGERS | FOTO DINEKE KAAL

‘Echt een
volksbuurtje’

Charlie Borgers:,,Ik vind het hier juist heel fijn, het is echt een volksbuurtje.’’

NAAM DOUWE EN JANKE DE VRIES | FOTO WINY FOKKINGA

De ene na de andere
opbouwwerker

Douwe de Vries wordt gefotografeerd door Plataanleerlingen Mohammed en Razan.
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harlie Borgers (32) woont sinds vijf
jaar in Heechterp. Ze vindt het er
fijn wonen. ,,Het is hier echt een
volksbuurtje.’’
Eigenlijk wilde ze helemaal niet naar Heechterp, maar toen zij en haar toenmalige vriend
hadden besloten om uit elkaar te gaan, moest
ze heel snel wat anders. ,,We woonden in een
dorpje in Noord-Friesland en ik wilde met mijn
zoontjes terug naar Leeuwarden. Ik had nog
vijfenhalfjaar inschrijfduur en Heechterp was
een van de weinige wijken waar ik snel een
plekje kon krijgen. Bijna niemand wil hier
wonen.’’
Het negatieve imago dat al decennia aan
Heechterp-Schieringen kleeft - een achterstandswijk met veel criminaliteit en drugs bleek maar ten dele te kloppen, ontdekte
Charlie, die in een flat woont. ,,Er is wel wat
criminaliteit, maar lang niet zo erg als vroeger.
Ik vind het hier juist heel fijn, het is echt een
volksbuurtje.’’
Het scheelt dat ze van zichzelf behoorlijk
sociaal is. ,,Ik maak snel een praatje. Als je dan
een paar keer bij de snackbar of de supermarkt
bent geweest, dan kennen ze je naam.’’
Er is ook best veel sociale controle. ,,Hier
achter is een speeltuintje waar mijn zoontjes
graag komen. De moeders houden elkaars
kinderen in de gaten en vorig jaar ontstond er

Z

e behoren vermoedelijk tot de langst
wonende Schieringers: Douwe (71) en
Janke (77) de Vries. Sinds 27 jaar zijn
ze de gelukkige eigenaren van een
vrijstaand huis aan de Schieringerweg, met
uitzicht op het groengebied van sportpark
Kalverdijkje. En dat is genieten, zeker nu het
weer lente is, ,,Maar in de winter is het hier
ook prachtig’’, vertelt Douwe, die sinds zijn
zesde in dit stadsdeel woont.
Het echtpaar heeft een heuse ‘wooncarrière’
gemaakt in de wijk. Hij groeide op in de Berkenstraat, en was een van de eerste leerlingen
van de Plataanschool, waar hun kinderen en
kleinkinderen later ook naartoe gingen. Samen
betrokken ze een flat in de Dennenstraat. Toen
die met drie kinderen wat krap werd, verhuisde het gezin naar Camminghaburen. Maar dat
beviel niet. Na vijf jaar verkochten ze hun huis
en keerden terug naar hun geliefde Schieringen: een eengezinswoning in de Berkenstraat.
Al die tijd waren ze betrokken gebleven bij
buurtvereniging Insulinde, waar zij nog altijd
voorzitter is en hij bestuurslid.
Halverwege de jaren negentig lieten ze hun
oog vallen op hun huidige onderkomen. De
garage leek een perfecte plek voor de werkplaats van De Vries, naar eigen zeggen de
laatste lijstenmaker van de stad.
Ja, ze hebben de wijk zien veranderen. Waar

een keer een spontane barbecue.’’ De bewonersgroep in haar flat is heel gemengd, vertelt
Charlie. ,,Studenten, een voormalige vluchteling, eenoudergezinnen. Iedereen heeft een
verhaal, maar het zijn stuk voor stuk mooie,
bijzondere mensen die hier wonen.’’ Veel
mensen leven volgens haar van een uitkering,
en dat geldt voor haar zelf ook. Vanwege ziekte
van haar oudste zoon was het lastig om betaald werk te doen.
,,Ik heb een poos vrijwilligerswerk gedaan
bij opvangcentrum Fier: taalles gegeven en in
de bakkerij gewerkt, dat was geweldig om te
doen.’’ Tijdens corona, toen haar zoons van zes
en zeven jaar niet naar school konden, stopte
ze daar mee om thuis te kunnen zijn.
Sinds een poosje is de creatieve Charlie, die
ooit een mode-opleiding volgde, veel bezig
met naaien. ,,Ik maak mijn eigen patronen,
voor mezelf en voor vriendinnen.’’ Graag zou
ze haar eigen atelier hebben, daar is ze nu naar
op zoek.
Al bevalt het haar goed in Heechterp, ze wil
er toch weg. ,,Ik zou graag een huis met een
tuintje willen voor de jongens. Ik moet nu
altijd mee naar buiten, dat is soms lastig. Maar
ik heb geen haast.’’

de eerste jaren nog veel gezinnen in Heechterp-Schieringen neerstreken, veranderde de
samenstelling van de bevolking geleidelijk.
Janke: ,,Er kwamen steeds meer mensen met
een laag inkomen, en dan kan er verloedering
ontstaan.’’
Het echtpaar zag tal van opbouwwerkers de
revue passeren. Janke: ,,Heel bevlogen mensen,
die echt hun best deden om de wijk vooruit te
helpen. Maar het was trekken aan een dood
paard. Toen het een Vogelaarwijk werd (in
2007, red.), hadden we de hoop dat de buurt
hierdoor ten goede zou keren, maar dat viel
tegen.’’
Ja, er zijn nieuwe flats en huizen gebouwd in
Schieringen. ,,Maar dan zie ik toch weer lappen
voor de ramen hangen, in plaats van gordijnen.’’
Zelf hebben ze zich altijd ingezet voor de
leefbaarheid van de wijk, via hun werk voor de
buurtvereniging. Door corona en door ziekte
van Janke lagen de activiteiten de laatste twee
jaar min of meer stil. Nu het virus over zijn
hoogtepunt heen is en zij herstellende is, pakt
ze de draad weer op.
,,Ik had gisteren nog een vergadering van de
toneelclub, waar ik regisseur van ben. Ja we
gaan gewoon door, zolang het kan’’, zegt Janke.

NAAM HAROLD HESSELINK | FOTO BOUKJE VAN DER MEER

‘Je weet hier
snel wat je aan
de mensen hebt’

M

in of meer bij toeval belandde
Harold Hesselink (71) in 2006
in Heechterp. ,,Ik kwam uit
Groningen en wilde graag aan
het water wonen. Er was net een huis in de
Kastanjestraat te koop: diepe tuin, vlonder,
aan het water, perfect.’’
De geboren Huizumer was vrijwel zijn hele
leven actief in het welzijnswerk, waaronder als
opbouwwerker in Heechterp-Schieringen.
Sinds 2015 is hij betrokken bij de herstart van
Bewonersbedrijf Heechterp-Schieringen, het
eerste bewonersbedrijf van Nederland. Hier
krijgen onder meer wijkbewoners met een
uitkering de kans om weer wat werkervaring
op te doen.
Zo doet het bedrijf in opdracht van de gemeente het groenonderhoud in de wijk,
schoonmaakwerk voor woningcorporatie
Elkien en is er een maaltijdservice. Medewerkers krijgen een vrijwilligersvergoeding. Voor
kinderen is er onder andere een zakgeldproject
op woensdagmiddag.
,,En als mensen hulp nodig hebben, of een
fiets, of gewoon een bakje koffie en een praatje, dan kan dat ook. Het belangrijkste is dat ze
weer een beetje vertrouwen en zelfrespect
krijgen’’, zegt Hesselink, die algemeen bestuurslid is.
Na al die jaren weet hij aardig hoe je met de
wijkbewoners moet omgaan. ,,Veel officiële

Harold Hesselink: ,,Ik vind het een heerlijke wijk.’’

NAAM DIONNE ROZENBLAD | FOTO ELSKE RIEMERSMA

‘Van de hel
in de hemel’

Dionne Rozenblad kookt Surinaamse bruine bonen.

S

inds een jaar woont Dionne Rozenblad (40) met haar zoon van 20 en
dochter van 11 in een nieuwbouwhuisje in Schieringen, en ze voelt
zich er de koning te rijk.
Op haar negende kwam ze met haar
moeder en broer vanuit Suriname naar
Nederland. Acht jaar woonden ze bij een
tante in de Bijlmer, daarna verhuisde het
gezin naar Sneek, waar de nieuwe vriend
van haar moeder vandaan kwam. ,,Dat was
in het begin echt wennen. In de Bijlmer
voelden we ons thuis, daar woonden ook
veel Surinaamse mensen, in Sneek was dat
veel minder.’’
In 2002 verhuisde Dionne met haar
zoontje van nog geen jaar naar Leeuwarden.
,,Ik had urgentie en kwam zo in Heechterp
terecht, in een flat in de Ahornstraat. Het
was toen een kindvriendelijke buurt, ik
woonde er met plezier.’’ Maar de laatste
jaren veranderde dit. ,,Er kwamen drugsdealers, alcoholverslaafden. Er was veel
geluidsoverlast, huiselijk geweld, en je
hoorde er alles door die dunne wandjes.
Het was gewoon een hel.’’
Dionne wilde er dolgraag weg en ging op
zoek naar een andere woning. ,,Buren verklaarden me voor gek, die zeiden: dan krijg
je straks geen verhuissubsidie. Maar mijn

hulp is goed bedoeld, maar werkt niet in
Heechterp.’’ Als voorbeeld noemt hij het kindpakket, een verzameling regelingen voor kinderen uit arme gezinnen. ,,Je moet eerst een
aanvraag doen, na een paar weken komt er
een juffrouw met een blocnote die rondkijkt in
je huis om te zien of je wel arm genoeg bent.
Want je zal maar opgelicht worden voor vijf
tientjes.’’
Bij het Bewonersbedrijf gaan ze daar veel
pragmatischer mee om. ,,Als hier iemand komt
die 50 euro nodig heeft voor wat dan ook, dan
regelen we dat. Dat kost ten eerste heel weinig,
en stel dat hij er andere dingen mee doet, dan
komen we daar vanzelf achter. Kom je die
persoon dan weer eens tegen bij de Poiesz, dan
spreek je zo iemand even aan. Als hij een rode
kop krijgt, zeg je: ‘Hindert niks, kom morgen
even langs voor een bakje koffie, misschien
kun je bij ons aan het werk’.’’
Het wonen in Heechterp-Schieringen bevalt
Hesselink prima. ,,Ik vind het een heerlijke
wijk. Er schijnt hier van alles te gebeuren maar
ik woon er met heel veel plezier. Je weet heel
snel wat je aan de mensen hebt. Die zeggen
gewoon waar het op staat en dat vind ik heel
prettig. Ik vergeet ook weleens mijn auto op
slot te doen, maar er is nog nooit wat uitgehaald of ingebroken.’’

gezondheid ging voor.’’ Vanwege de school
van haar dochter wilde ze wel in de buurt
blijven. Begin 2021 reageerde ze op het
hoekhuis met drie slaapkamers in het nieuwe gedeelte in Schieringen. Tot haar grote
verrassing was zij de gelukkige. ,,Ik was
helemaal euforisch.’’ De verhuizing was een
hele klus, ,,maar het is allemaal goed gekomen’’.
De Surinaamse, die gek is op koken en
bakken, is een van de vrijwilligers bij wijkrestaurant Briek. ,,Om de week heb ik
kookbeurt. Soms kook ik Surinaams, maar
ik probeer ook andere recepten uit, zoals
viscurry of lamscurry.’’ Om inspiratie op te
doen, kijkt ze graag naar 24kitchen. En elke
zondag is het bakdag in huize Rozenblad.
,,Dan maak ik cupcakes voor het wijkcentrum, die worden daar voor 50 cent verkocht.’’
Voorlopig hoeft ze hier nog lang niet
weg. ,,We kwamen van de hel in de hemel.
Je komt hier gewoon tot rust. Als ik de deur
opendoe, loop ik zo de tuin in. We moesten
gewoon een nieuwe start maken.’’
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welkom in heechterp
Ze willen profvoetballer worden, uitvinder of
traumachirurg. Fotograaf Ton Groot Haar
interviewde kinderen over hun toekomstdromen.
,,Ik wil ze trots laten zijn. Dat ze voelen:
ik doe er toe, want dat is ook zo.’’

TEKST INES JONKER
FOTO’S TON GROOT HAAR

Trotse
kinderen
en hun dromen

Dina

H

eechterp-Schieringen wordt
wel een probleemwijk genoemd. Maar als je met de
kinderen praat, dan merk je
daar weinig van. Net zoals
andere jongens en meisjes hebben ze behoefte aan een veilige plek om te wonen, aan
vrienden en ze hebben hun dromen. En die
dromen verschillen niets van dromen van
kinderen uit Blitsaerd of Zuiderburen’’, vertelt Ton Groot Haar. Via de Plataanschool
kwam hij met de kinderen in contact.
Hij gaf de leerlingen van groep 7 en 8
afgelopen najaar een fotocursus en in groepjes gingen ze vervolgens de buurt in om
wijkbewoners te fotograferen. Voor het dromenproject bezocht de fotograaf de kinderen
thuis. ,,Omdat ze daar op hun gemak zijn.’’
Om het vertrouwen te winnen, komt
Groot Haar meerdere keren langs. ,,Vaak wel
drie keer. Eerst om kennis te maken met de
ouders, daarna om foto’s te maken en de
derde keer om de foto’s te brengen en om ze
te interviewen.’’ Alle deelnemers krijgen een
fotoboekje met hun eigen portretten en de
mooiste twee drukt Groot Haar af op groot
formaat.
Yodit, een Eritrees meisje van 11 jaar, bekijkt geïnteresseerd de beelden van zichzelf
die ze krijgt: ze poseerde in het trappenhuis
van de flat, met haar vader en broertjes en
alleen. Nu wil de fotograaf nog van alles van
haar weten: wie is haar beste vriendin, wanneer is ze blij en wat wil ze later worden? De
antwoorden zijn straks via een QR-code bij
de portretten te beluisteren.

Sher
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TROTS
Groot Haar wil de kinderen trots laten zijn.
,,Dat ze voelen: ik doe ertoe. Want dat is ook
zo. Het zijn vaak slimme kinderen, die heel
wat in hun mars hebben. Door de situatie

waarin ze zitten, hebben ze soms een achterstand. Ik zie mijn fotoproject als een ‘minibooster’ voor de rest van hun leven.’’
Dat dit inderdaad zo werkt, blijkt even
later tijdens een bezoekje aan de elfjarige
Mohammed en zijn moeder. Trots laat hij
zijn eerder gekregen fotoboekje zien. De
jongen is vereeuwigd in een chique feestoutfit.
,,Afgelopen zomer zouden we naar de
bruiloft van mijn tante in Marokko. Die ging
niet door vanwege corona maar ik had al wel
een pak’’, verklaart hij. De tiener is heel
enthousiast over het fotoproject. ,,Eerst was
ik gewoon een persoon, nu word ik gefotografeerd en geïnterviewd en kom ik misschien op een billboard. Misschien herkent
iemand mij dan wel’’, zegt Mohammed opgetogen.
Zijn droom is om profvoetballer te worden, plan B is traumachirurg. Dan moet je
heel lang studeren, weet hij, maar niets is
onmogelijk. ,,Ik ken een meisje dat hier op
de basisschool zat en nu rechten studeert in
Groningen. Je kan op alle niveaus eindigen,
al begin je laag. Dan duurt het alleen wat
langer. Ik ben door dit project wat zekerder
geworden van mijn doel.’’

ZELFVERTROUWEN
Het is precies wat Groot Haar beoogt met
zijn project. ,,Het geeft ze zelfvertrouwen. Ik
denk dat het heel belangrijk is dat je als kind
dit soort ervaringen opdoet.’’
De Leeuwarder fotograaf heeft tien kinderen van groep 7/8 van de Plataanschool
thuis op de foto gezet, de helft van de klas.
Een aantal wil hij de komende tien jaar met
de camera blijven volgen. ,,Ik ben heel benieuwd hoe hun leven er straks uit gaat zien.
En of hun dromen daadwerkelijk uitkomen.’’

Germ de Valk (links), hier met partner André Soolsma, deelde zijn verjaardagsfoto rond in de wijk.

Een verjaardag: voor de een het hoogtepunt van het jaar, voor
de ander een dag als alle andere. Fotograaf Menno de Boer
legde vast hoe bewoners van Heechterp hun geboortedag vieren.
TEKST INES JONKER
FOTO MENNO DE BOER

Razan

Er is er een jarig
in Heechterp

M

enno de Boer is een van de
vier fotografen die het stadsdeel afgelopen maanden in
beeld brachten in het kader
van het fotoproject Welkom

Kiyo

in Heechterp.
,,Ik had heel veel ideeën, maar het moest
wel dicht bij mezelf liggen. Ik heb er ook wel
aan gedacht om 58-jarigen te portretteren,
mensen met dezelfde leeftijd als ik. Vanuit de
gedachte: ik heb het heel erg getroffen in mijn
leven, dat geldt niet voor iedereen in Heechterp, maar we zijn allemaal op het zelfde moment begonnen’’, vertelt de 58- jarige Gytsjerker, die van huis uit grafisch vormgever is.
Uiteindelijk besloot hij verjaardagen vast te
leggen, daarbij fantaserend over exotische
beelden van Turkse, Surinaamse en Marokkaanse feestjes. ,,Verjaardagen worden overal
gevierd, het leek me een mooie manier om
een dwarsdoorsnede van de wijk te maken.’’
Zelf is hij niet zo van de verjaardagen, bekent hij. ,,Ik hou er absoluut niet van om in
het middelpunt te staan, ik ben meer een
beschouwer. De camera is een handige methode om iemand te ontmoeten, een inkijkje in
iemands leven te krijgen.’’
Via een pop-upstudio, waarmee het fotoproject vorig jaar augustus van start ging, kwam
De Boer in contact met 25 wijkbewoners die
mee wilden doen. Maar toen puntje bij paaltje
kwam, haakten velen toch af.
,,Dan belde ik om een afspraak te maken, en
zeiden mensen ‘o ja, maar ik vier het eigenlijk
niet’. Ook al gaf ik aan dat dat ook prima was
voor de foto, ik snapte ergens wel dat ze niet
zaten te wachten op een wildvreemde bezoe-

ker, een verjaardag is natuurlijk ook heel intiem. En natuurlijk was corona vaak een reden
om de afspraak af te zeggen.’’
De Boer wilde zich niet opdringen, dus na
twee keer vragen liet hij het er bij. Hij verzon
ook nog wat ‘listen’ om in contact te komen
met wijkbewoners. Zo ging hij bomen in
Heechterp fotograferen, in combinatie met de
bebouwing, en maakte hij een kleine hondenserie. ,,Zo kwam ik in gesprek met mensen, een
portret van je hond laten maken is natuurlijk
heel veilig.’’
Uiteindelijk bleven er acht Heechterpers
over, van wie de meesten opgroeiden in de
wijk. ,,Van de vier fotografen heb ik de meeste
autochtone bewoners in de wijk gefotografeerd. Ik kwam er ook achter dat moslims hun
verjaardag niet vieren.’’
Het resultaat van zijn werk is een heel diverse reeks foto’s; van Johan Zijlstra die vijftig
wordt, maar dit vanwege corona niet kon
vieren, en Hassan Kamara met wortels in
Sierra Leone, die zijn elfde verjaardag viert met
sinas en patat, tot Germ de Valk, een 53-jarige
man die bij veel Heechterpers bekend is als
verzamelaar van zwerfafval. De Liwwadder was
zo trots op het resultaat dat hij de foto kopieerde en ronddeelde.
De Boer toont met de beelden dat een verjaardag voor sommigen inderdaad de leukste
dag van het jaar is, maar dat dit zeker niet voor
iedereen geldt. Onder het schijnbaar luchtige
thema komt van alles voorbij: familie, relaties,
rituelen, vrienden, saamhorigheid, eenzaamheid, armoede, geluk en niet te vergeten corona. ,,Elk bezoek was weer anders, maar de
deelnemers waren heel gastvrij en open.’’
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Veel dank aan deze
en alle andere mensen
die het project
‘Welkom in Heechterp’
mogelijk hebben
gemaakt.

www.welkominheechterp.nl

