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Glazen Huis – 3FM Serious Request 

Bijdrage buurtvereniging
3FM Serious Request is een 
jaarlijkse geldinzamelingsactie 
voor het Rode Kruis. Hierbij laten 
3 DJ’s van radiozender 3FM zich 6 
dagen lang zonder eten in een 
glazen huis opsluiten, terwijl zij 
radio maken.  
Vorig jaar stond het Glazen Huis 
in Eindhoven en heeft Serious 
Request ruim  EUR 7 miljoen 
opgebracht! Dit jaar gaat de 

opbrengst naar het ondersteunen 
van moeders in oorlogsgebieden. 
Je kunt voor geld een plaatje 
aanvragen, maar er vinden ook 
allerlei acties in het land, rond het 
huis en in de stad plaats waar het 
Glazen Huis staat. En het kan toch 
bijna niemand ontgaan zijn dat dit 
jaar het Glazen Huis van 18 tot en 
met 24 december op de 
Beestenmarkt in Leiden staat. 
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Als buurtvereniging willen wij  een 
donatie doen. Wij hebben besloten 
10% van alle contributies te 
doneren (dus per lid EUR 0,50). 
We hebben 150 leden, wat een 
totaalbedrag van EUR 75,00 
maakt. Wij zullen dit bedrag bij 
het Glazen Huis aanbieden. Als 
iemand bezwaar heeft tegen 
zijn/haar bijdrage, laat dat dan 
weten door een berichtje te sturen 
naar maredijkbuurt@gmail.com.  
Het zou ook kunnen dat je via de 
buurtvereniging een extra donatie 
wilt doen, dan kan dat natuurlijk 
ook. Maak je bijdrage over op 
onze rekening (676995438) onder 
vermelding van ‘Glazen Huis’. 
 

Verslag 
Extra Leden Vergadering 
Op 24 oktober 2011 vond een 
extra ALV plaats. De notulen zijn 
naar alle leden verstuurd en zijn 
ook op de website geplaatst. 
Reden voor de extra ALV was een 
wisseling in het bestuur: Jeanne 
Pruijn is afgetreden als secretaris 
en Annette ter Haar is aan- 
getreden als haar vervanger. 
 

Secretaris 
Annette ter Haar 
Per oktober 2011 
ben ik de secretaris 
van de buurt-
vereniging. 
 

Ik ben geboren en getogen in Den 
Helder. De studie museologie 
bracht me in 1988 in Leiden. Ik 
werd ogenblikkelijk verliefd op 
deze stad. Sinds 2005 woon ik 
samen met mijn echtgenoot Pim 
op Aloëlaan 27. 
Ik werk in Rotterdam als Hoofd 
Educatie in het Nederlands 
Architectuurinstituut (NAi). Ik vind 
bewonersparticipatie belangrijk en 
vind het erg leuk om me in te 
zetten voor de buurtvereniging. 
Zowel de geschiedenis van onze 
wijk als de plannen voor de 
toekomst kunnen rekenen op mijn 
warme belangstelling. 
 

Nieuwjaarsborrel  
2012 
De buurt-
vereniging 
organiseert 
ook voor 
2012 een 
nieuwjaars
borrel. Een 
goede gelegenheid waarbij 
buurtgenoten elkaar ontmoeten 
en kunnen proosten op het nieuwe 
jaar.  De borrel vindt dit jaar 
plaats op een dinsdagavond en 
wel op 10 januari 2012. U bent 
vanaf 20.00 uur van harte welkom 
in Café Re-Spons.  
 

Gratis drankje voor leden 

Voor alle leden nemen wij het 
eerste drankje – en misschien wel 
een tweede – voor onze rekening.  



  3 

Dit geldt ook als u zich aanmeldt 
vóór 10 januari 2012.  
 

Parkeergarage 
Plannen Lammermarkt 

De Gemeente Leiden werkt hard 
aan het Programma Binnenstad: 
meer bezoekers naar de 
binnenstad trekken, die meer 
besteden en het bezoek aan 
Leiden hoog waarderen. Daar zijn 
in ieder geval 1.000 extra 
parkeerplaatsen voor nodig. Van 
dat aantal gaan er 800 plekken 
gerealiseerd worden in een 
nieuwe parkeergarage aan de 
Lammermarkt. Het bestuur van de 
buurtvereniging kreeg een kijkje 
in de keuken in een gesprek met 
wijkmanager René Verdel en 
projectmanager Sigrid Verleun. De 
buurtvereniging heeft (samen met 
2 andere buurtverenigingen) een 
rol als klankbord en zal regelmatig 
bij de planvorming betrokken 
worden. 
Het project is van start gegaan in 
maart 2011. Het Programma van 
Eisen (PVE) is voor de zomer 
geformuleerd. Dat PVE is locatie-
onafhankelijk. In de zomer heeft  
het grondonderzoek plaats 
gevonden met o.a. een 
inventarisatie van archeologisch 
materiaal. 
 
Op dit moment worden 
verschillende mogelijkheden on-
derzocht. Wat zijn de voor- en 
nadelen van een parkeergarage 

van twee lagen versus een 
parkeergarage met vijf lagen? 

Komt er één of komen er twee 
entrees? Komt er een verdiepte 
hoofdentree aan het 
Schuttersveld? Er wordt gewerkt 
aan tien varianten. Begin 
december is een selectie gemaakt 
en blijven er drie varianten over. 
Die worden tot half februari 
verder uitgewerkt en in april 2012 
aan het college voorgelegd. Na 
het kaderbesluit wordt het plan 
openbaar. 
 
Archeologisch vooronderzoek 

Waar straks een parkeergarage is, 
was in de middeleeuwen een 
kloosterterrein, vanaf 1611 het 
Rijnsburger Bolwerk en tot 1962 
een (Joodse) begraafplaats. 
 
Het gebied dat vanaf 1906 de 
Lammermarkt heet, lag buiten de 
middeleeuwse stadsmuren. De 
grens van het Middeleeuwse 
Leiden was de Vestgracht. Buiten 
de muren van de stad lagen wel 
enkele kloosterterreinen. Aan de 
noordwestzijde van de stad waren 
dat het St.Margarethaconvent 
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(1404-1458), het St. Maria 
Magdalenaklooster (1458-1542) 
en het St.Aegtenklooster (1432-
1553).  

 
In 1572 is voorafgaand aan het 
Beleg van Leiden alle bebouwing 
rondom de stad gesloopt. Ook de 
gebouwen van de kloosters 
werden met de grond gelijk 
gemaakt. Voor zover bekend zijn 
er in de periode tussen 1572 en 
1610 geen gebouwen meer 
verrezen. De landerijen waren in 
gebruik als weiland, raamland, 
boomgaard of moestuin.  
 
Na 1611 werd het gebied ingericht 
als bolwerk. Het bastion is vanaf 
het midden van de 19e eeuw in 
gebruik genomen als 
begraafplaats. Een deel hiervan 
was gereserveerd voor Joodse 
graven. In 1911 werd de 
algemene begraafplaats gesloten 
en geruimd. De Joodse 
begraafplaats bleef in gebruik tot 
1962 waarna de graven werden 
overgebracht naar Katwijk. 

In the Spotlight 
Alistair Bright 
In deze rubriek maken we kennis 
met een lid van de buurtver-
eniging, doordat hij/zij antwoord 
geeft op een aantal vragen. 
 
Dit keer aan de beurt:  
Alistair Bright, lid sinds 7 juli 
2011. 
 

Wie is Alistair 

Bright? 

Ik ben een 31 
jarige Engels-

man, maar wel 
geboren en geto-
gen in Eindhoven. 
Ik verhuisde in 

1998 naar Leiden om archeologie 
te studeren, en had het geluk om 
na mijn afstuderen een promotie-
traject te kunnen bewandelen 

(archeologie van het Caraïbisch 
gebied). Na vele leuke maar ook 
zware jaren van veldwerk (OK,  
dat aspect was minder 

zwaar...) en onderzoek doen en 
later ook parttime colleges geven 
ben ik dit voorjaar gepromoveerd. 
Omdat er voorlopig geen uitzicht 

was op een vaste baan aan de 
universiteit, heb ik het over een 
andere boeg gegooid: ik werk nu 
als Acquisitions Editor bij CRC 

Press/Balkema, hier in deze wijk. 
Ondanks dat het iets heel anders 
is, heb ik het daar prima naar 
mijn zin. 
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Waarom woon je in deze wijk? 

Mijn vriendin en ik waren in 
verwachting, zodat ons oude 
stekkie aan de Kaiserstraat (en 

wel pal naast café het Keizertje) 
iets te krap werd. Ook werd de 
geluidsoverlast van brallende 
studenten en blèrende onderburen 

ons langzaamaan te gortig. Toen 
vrienden van ons aangaven 
te willen verhuizen en moeite te 
hebben met de verkoop van hun 

appartement was er opeens een 
oplossing voor beide partijen: wij 
gingen hier in onderhuur! Krap 
een maand voor de geboorte van 

ons dochtertje Daisy trokken we 
hier in, en inmiddels voelen we 
ons gedrieën al helemaal thuis. 
 

Als jij de burgermeester van 

deze wijk zou zijn, wat zou jij 

dan veranderen? 

Ik zou het voetpad langs het park 

verbeteren, want dat hobbelt wel 
erg veel als ik met de kinder-
wagen loop. Als ik dan toch bezig 
was, zou ik ook de drempels van 

de voetpaden aan weerszijden van 
de Virulypad flats schuin laten 
aflopen, zodat ook dit geen 
"stormbaan" voor jonge ouders 

vormt. En als ik in een vileine bui 
was, zou ik misschien de straat-
verlichting bij de brug in het park 
verplaatsen, zodat hangjongeren 

minder geneigd zouden zijn daar 
samen te klonteren tot laat in de 
avond ;) 

Wat is je favoriete plek in de 

wijk? 

Dat is niet een plek an sich, maar 
ik vind de hele Maredijk een 

belevenis: zoveel architectonische 
afwisseling en historie, waar ik 
nog niks van weet maar wel 
nieuwsgierig naar ben. Hopelijk 

komen we daar allemaal veel 
meer over te weten tijdens het 
Eeuwfeest 2013. 
 

Wat is jouw vraag aan ons? 

Ik zou willen weten of er animo is 
voor een Nieuwjaarsborreltje in 
het speeltuingebouw (evt. vanuit 

het BOB-principe (bring own 
beer). 
Daarnaast geef ik graag de pen 
door aan de volgende buurt-

bewoner die een boekje open mag 
doen over zichzelf. 
 
Antwoord: Jazeker: zie de 

aankondiging/uitnodiging in deze 

nieuwsbrief! 

 

Woninginbraak 
Helaas komt dit ook in onze wijk 
voor. Naar aanleiding van een 
recente woninginbraak in een 
woning aan de Aloëlaan, hebben 
wij hebben een artikel met anti-
inbraak tips op de website 
geplaatst www.maredijkbuurt.nl. 
Wees alert en sociaal; als je iets 
ziet wat niet klopt, neem aktie 
en/of geef het door aan de politie.  
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Lopende zaken 

 
Groenstrook langs de 

speeltuin 
De gemeente heeft toegezegd om 
komend voorjaar de herbeplanting 
van de groenstrook naast de 
speeltuin aan de Maredijk te 
zullen uitvoeren. De oude 
beplanting was in 2010 vernietigd 
tijdens het aanbrengen van een 
nieuwe beschoeiing voor de sloot.    

 

Fietsenrekken 
Binnenkort gaat de gemeente een 
groot deel van de fietsrekken in 
de buurt vervangen door nieuwe 
exemplaren.  

De reden dat de buurtvereniging 
dit onderwerp bij de gemeente 
heeft aangekaart, is de vele 

opmerkingen van buurtbewoners 
hierover in de enquête van 2010. 
Dankzij deze exercitie komen er 
meer fietsrekken in de wijk met 
als doel de doorgang voor 
voetgangers te verbeteren en een 
mooier straatbeeld te realiseren. 
 
De nieuwe fietsrekken zijn 
bestemd voor de Aloëlaan, 
Maredijk (huisnummer 1 t/m 83), 
Poelgeeststraat, Schutterstraat en 
de Vendelstraat.   
 
De buurtbewoners zijn onlangs in 
de gelegenheid gesteld om de 
plannen te bekijken. Alle 
opmerkingen zijn doorgespeeld 
aan de gemeente. Mogelijk 
kunnen bepaalde punten bij de 
herinrichting worden mee- 
genomen. 

 
Zwerfvuil 
Naar aanleiding van onze oproep 
in de nieuwsbrief van september 
heeft zich een aantal ‘buurt 
prikkers’ aangemeld. Wij zullen 
hier begin volgend jaar een 
vervolg aan geven. 

 

Waterspeelplaats 
Tamboerpad 
Het is nog niet duidelijk wat er wél 
gaat gebeuren met dit stukje 
grond. Het wordt in ieder geval 
géén afgesloten fietsenstalling, 
omdat dat te duur is. Wordt 
vervolgd. 
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MAREDIJKBUURT 400 JAAR 
1613 – 2013 
 
Over ruim een jaar, op 24 januari 
2013, zal het zover zijn dat de 
Maredijkbuurt 400 jaar bestaat. In 
de eeuwfeestspecial van juni j.l. 
heeft u reeds uitgebreid kunnen 
lezen over allerlei plannen die de 
Eeuwfeestcommissie heeft om dit 
eeuwfeest in de periode januari-
september 2013 te gaan vieren, 
met als hoogtepunt een feestweek 
van 8-15 juni 2013. 

 
 

Bedankje en oproep 

Naar aanleiding van de oproep in 
de eeuwfeestspecial heeft de 
Eeuwfeestcommissie reeds 
meerdere goede suggesties voor 
het eeuwfeest (en alles wat 
daarmee samenhangt) mogen 
ontvangen. Alle inzenders daarvan 
bedanken wij hartelijk! Met enkele 
ideeën zijn wij al aan de slag 
gegaan. 
 
Heeft u ook leuke ideeën, tips of 
suggesties voor het eeuwfeest? 
Laat het ons weten. 
 

Fotowedstrijd 
Voorafgaand aan het 
eeuwfeestjaar organiseert de 
Eeuwfeestcommissie in 2012 
alvast een fotowedstrijd met het 
thema ‘Maredijkbuurt’. Heeft u 
een camera, hoe eenvoudig ook, 
loop dan af en toe eens door de 
buurt en probeer een originele 
foto te maken. Het mag een foto 
van een straatbeeld zijn (bijv. bij 
sneeuw, onweer of zons-
ondergang), van een leuk detail, 
van iets moois of iets lelijks, van 
een bijzondere situatie, van 
mensen, van dieren, of wat dan 
ook. Als de foto maar betrekking 
heeft op onze buurt. Het 
belangrijkst is de originaliteit van 
de foto, niet de technische 
kwaliteit. 
 
De wedstrijd start op 1 januari 
2012 en duurt maar liefst drie 
seizoenen, namelijk 1 januari t/m 
31 maart (winter), 1 april t/m 30 
juni (lente) en 1 juli t/m 30 
september 2012 (zomer). Na 
afloop van elke seizoen zal een 
deskundige jury, waarin o.a. een 
professionele vormgever en een 
fotograaf zitting hebben, de 
inzendingen beoordelen en aan de 
maker van de winnende foto een 
prijs toekennen. U heeft dus drie 
kansen om een leuke prijs te 
winnen! 
Om misverstanden te voorkomen 
zijn er een paar spelregels 
opgesteld: 
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1. Ingezonden foto’s moeten 
gemaakt zijn in het jaar 2012 in 
de Maredijkbuurt. 
2. Iedereen mag meedoen, 
uitgezonderd leden van de jury en 
van de Eeuwfeestcommissie. 
3. Ingezonden foto’s mogen in 
kleur zijn of in zwart-wit, digitaal 
of afgedrukt op fotopapier. 
4. Een ingezonden foto blijft 
eigendom van de fotograaf. Door 
inzending geeft de inzender de 
Eeuwfeestcommissie echter het 
recht de foto zonder auteurs-
vergoeding, maar met vermelding 
van de auteursnaam te gebruiken 
in het kader van het eeuwfeest 
van de Maredijkbuurt, bijv. voor 
vertoning of tentoonstelling, voor 
het jubileumboek of een kalender. 
5. De drie inzendtermijnen sluiten 
op resp. 31 maart, 30 juni en 30 
september 2012. 
6. Er mogen per persoon 
maximaal 5 foto’s per seizoen 
ingezonden worden, maar u mag 
in meer dan één seizoen foto’s 
inzenden. 
7. Foto’s kunnen digitaal (bijv. per 
mail, op CD of DVD) dan wel 
afgedrukt op fotopapier ingediend 
worden bij de Eeuwfeestcom-
missie t.a.v. Jan Hengstmengel, 
Vendelstraat 10, 2316 XP Leiden, 
e-mail j.hengstmengel@zonnet.nl. 
Wij hopen op vele inzendingen! 
Doe mee en maak kans op een 
leuke prijs!!! 
 

Namens de Eeuwfeestcommissie, 
Jan Hengstmengel (voorzitter) 

 
 

Lid worden  
Nog geen lid? Word lid! 
In 2011 hebben zich maar liefst 
35 nieuwe leden aangemeld. 
Allemaal bedankt en welkom! 
Bent u nog geen lid van de 
buurtvereniging? Ga dan naar 
onze website en vul het 
aanmeldformulier in. Het kost u 
slechts EUR 5,00 per jaar.  
 

News in English 
If are interested in news about 
your neighbourhood, but you have 
a problem reading this document, 
please let us know at 
maredijkbuurt@gmail.com. We 
will consider making a bulletin in 
English. 


