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BUURTKRANT ‘KIJK OP DE WIJK ’ 

Op woensdagavond 13 maart kwamen de laatste 10 betonnen 

liggers van de nieuwe Valkbrug, elk 30 meter lang en ca. 100 

ton, met een indrukwekkende transportoperatie aan op hun 

bestemming om daar te worden ingehesen op hun definitieve 

plaats. Wat een fantastische operatie om te zien. De aannemer 

had ervoor gezorgd dat de belangstellenden (en de vele bouw-

vakkers) zich konden warm houden met gratis kopjes koffie of 

thee, mét koekje(s).   

Op 15 januari 2018 is gestart met 

de vernieuwing van de tijdelijke 

brug die in 2002 werd aangelegd. 

De tijdelijke brug was ter vervan-

ging van de oude Valkbrug die in 

verval verkeerde en een erg lage 

doorvaarhoogte had.  
 

De gerenoveerde Valkbrug bestaat 

uit vier losse bruggen (twee voor 

langzaam verkeer en twee voor 

autoverkeer) die vanaf de Lammer-

markt uitwaaieren 

naar het kruispunt 

Schuttersveld.  

De nieuwe Valk-

brug heeft in te-

genstelling tot de 

tijdelijke brug uit 

2002 geen tussen-

steunpunten in het 

water en een volle-

dig vrije overspan-

ning van circa 26 

meter van oever 

naar oever. Bij de renovatie is de oeverlijn aangepast zodat de 

bocht in de singel minder scherp is en scheepvaart gemakkelij-

ker onder de brug door kan varen.  

De boten kunnen al genieten van de nieuwe brug (en genieten 

is het, zo’n brede en overzichtelijke doorvaart!). Het andere 

verkeer moet nog even geduld hebben. In mei wordt de verhar-

ding op de brug, aansluiting Lammermarkt en kruisingsvlak 

Schuttersveld aangebracht. 

Daarna zal ook het nieuwe groen worden aangeplant. 
 

Op 16 maart werd er op het Schuttersveld geprotesteerd tegen 

de mogelijke kap van 3 bomen. De kap zou nodig zijn om het 

voet- en fietspad van Schuttersveld op de nieuwe Valkbrug aan 

te sluiten. Verschillende buurtbewoners waren bij dit protest 

aanwezig. 

Het is nog niet duidelijk of de vergunning voor het kappen van 

de bomen daadwerkelijk verleend gaat worden.  
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In de vorige buurtkrant is nog in algemene termen gesproken 

over de plannen die de gemeente voor de Schipholweg heeft. 

Inmiddels heeft het adviesbureau, dat de gemeente heeft inge-

huurd, een eerste versie voor een visie op de Schipholweg op-

gesteld. Deze visie is eerst besproken met een kleine vertegen-

woordiging van alle betrokkenen bij de Schipholweg en later is 

er op 17 april een inloopavond geweest voor alle betrokkenen. 

Alle buurtbewoners hebben een uitnodiging voor deze bijeen-

komst gehad. Ook is de visie besproken op de ALV van 15 april. 

Google op gebiedsvisie schipholweg en je krijgt alle achter-

grondinformatie. 
 

Wat is de status van deze visie? 

De ontwerpvisie wordt in deze periode definitief gemaakt. Dan 

volgt een formele inspraakperiode. We hebben op de ALV afge-

sproken een buurtbijeenkomst te beleggen om te bespreken 

hoe we als buurt op het ontwerp gaan reageren. De datum zal 

nog bekend worden gemaakt. Er kan dan schriftelijk worden 

gereageerd en worden ingesproken bij de raadscommissie. Op 

basis van de opbrengst van de inspraak stelt de gemeenteraad 

de visie vervolgens definitief vast. Dan zijn we inmiddels een 

paar maanden verder. Op basis van de visie zal een bestem-

mingsplan worden opgesteld waarin de harde regels voor het 

bouwen en het verkeer worden vastgelegd.  

En dan?  

Het gaat om particulier eigendom op de Schipholweg. Eigenaren 

moeten zelf besluiten om binnen de regels van het nieuwe be-

stemmingsplan te gaan bouwen. Dat zal afhankelijk zijn van de 

economische situatie, de staat van de gebouwen en de behoefte 

aan woningen.  
 

Wat staat er in de visie?  

Uitgangspunten zijn verduurzaming, functiemenging en verdich-

ting. Het wordt mogelijk om het aantal m2 bebouwing te ver-

dubbelen. Dat is nogal wat. De extra m2 zijn er met name voor 

woningen. Gemikt wordt op bewoners, die langdurig blijven 

wonen. En met de gebruikelijke mix van sociale huur. De maxi-

male bouwhoogte kan 70 m. worden. Des te verder van onze 

wijk des te hoger mag worden gebouwd. Op het hele plangebied 

mag worden gebouwd. Dus ook direct aan de overkant van de 

Marislaan (waar nu een studentenflat staat van DUWO en Sport-

city) en de Parmentierweg.  
 

Om het enorme bouwvolume toch nog aantrekkelijk te houden, 

wordt er gemikt op speelse bouw met ranke torens, dakterras-

sen, groen, trapsgewijs bouwen en doorgangen voor voetgan-

gers. In de visie wordt het hele terrein tegenover de flats aan 

de Parmentierweg volgebouwd ten koste van het huidige groen. 

Over blijft dan een relatief smalle doodlopende straat. Naar aan-

leiding van de inspraak heeft het adviesbureau toegezegd hier 

nog eens naar te kijken.  

De uit- en ingang van de wijk voor auto’s tegenover de GGD 

naar de Schipholweg zal voor auto’s worden afgesloten. De Ma-

rislaan en Parmentierweg worden dan de toegang per auto voor 

dit deel van de wijk. De auto’s gaan zo veel als mogelijk van de 

straat en parkeren geclusterd onder in de nieuwe gebouwen 

zonder onderscheid van werkers en bewoners. Bij voorkeur aan 

de ingang van de wijk. Of de route Parmentierweg – Maredijk 

voor auto’s wordt afgesloten is nog de vraag.  
 

In de visie is een wijkpark getekend inclusief parkeerplaats 

GGD, speeltuin zonder hekken, avontureneiland en parkeer-

pleintje eind Maredijk. Klinkt mooi, maar daar zetten veel bewo-

ners en gebruikers van de speeltuin vraagtekens bij. In de laat-

ste versie van de visie is nadrukkelijk aangegeven dat het niet 

meer dan een idee is en geen formeel onderdeel van de visie. 

Het valt ook buiten het formele plangebied.  

Er is een email groep gevormd voor geïnteresseerde  

buurtbewoners. Aanmelden bij diktoet1@gmail.com  

MAREDAG BUURTFEEST 7 SEPTEMBER 2019 
 

Ons buurtfeest, met z'n oergezellige straatmaaltijd is hét feest voor de hele buurt. We zijn 
trots te melden dat we weer voor een knallende openingsact hebben gezorgd! In de volgende 
buurtkrant meer over deze act en de rest van het programma.  
 

Heb jij zin om het buurtfeest nóg leuker te maken? Dat kan! We zijn op zoek naar 
buurtbewoners die ideeën hebben voor een leuke activiteit en buurtbewoners die 
het leuk vinden om op de dag zelf mee te helpen bij de verschillende activitei-
ten. Tevens zijn we op zoek naar jullie (verborgen) talenten.  
 

We hebben weer het meest laagdrempelige podium van de hele wereld en zijn op zoek naar 
buren die iets willen laten horen of zien. Denk aan een kleine dansdemonstratie, een muziek-
je, alleen of met wat buren, of misschien wel een paar goocheltrucs. Voor zowel de activitei-
ten als het open podium geldt; alles kan en we willen je er graag bij helpen. Dan moet je je 
wel even aanmelden op buurtfeestmaredijk@gmail.com of langslopen bij één van de orga-
nisatoren: Sven en Marleen (Maredijk 80), Jarik en Nikki (Maredijk 78) of Pieter en Sanne 
(Maredijk 72). 

ONTWIKKELINGEN SCHIPHOLWEG 



ZOMERBORREL MET BUURTQUIZ 
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BUURTSCHOONMAAK 
 

Op zaterdag 18 mei trekt een ploeg 
wijkgenoten met een vuilniszak en een 
prikker door de wijk. Zij zorgen weer 
voor een schone en opgeruimde wijk. 
 
Start met koffie om 10 uur in het Ma-
redijkhuis. Iedereen is van harte wel-
kom om mee te lopen. Aanmelden is 
niet nodig. Altijd weer een verrassing 
wie er mee komt helpen. 

 
 

SCHIPHOLWEG 130 
(OUD-POSTKANTOOR) 
 

Het 41ste Lustrum van Sociëteit 
'Minerva' komt steeds dichterbij.  
Uiteraard is het voor de organisatie 
van groot belang dat de communicatie 
met de betrokkenen uit de buurt zo 
goed mogelijk verloopt. Om u de nodi-
ge informatie te verschaffen omtrent 
de organisatie van het 41ste Lustrum, 
nodigt de organisatie u graag uit voor 
de inloopborrel op: 
Vrijdag 24 mei 2019, vanaf 17:00 
uur op het Lustrumterrein gelegen 
aan Schipholweg 130.  
 
 

AVONDWANDELING 
 

Het is al bijna een traditie. Op of rond 
de langste dag organiseert de wandel-
club van de Maredijkbuurt een avond-
wandeling. Dan kunnen de op maan-
dagmiddag werkzame buurtbewoners 
ook een keer mee. 
  
We gaan op vrijdagavond 21 juni. 
Verzamelen om 19:30 uur bij de 
ingang van de speeltuin. De wandeling 
duurt ongeveer twee uur. En is natuur-
lijk één van de mooiste wandelingen 
uit ons repertoire. Bij slecht weer gaan 
we niet. Bij twijfel staat er iemand bij 
de ingang om te zeggen of het wel of 
niet doorgaat.  
 
 

GESPOT IN DE  
BOEKENKAST  
 

In het kader van Moederdag op 12 mei 
a.s. en met het thema van de Boeken-
week  “Moeder de Vrouw”  nog in ge-
dachten: vier boeken van  Nederlandse 
auteurs die ieder vanuit hun eigen 
invalshoek het leven van hun moeder  
belichten.   

PANNENKOEKENFESTIJN OP 14 JUNI 

Komen jullie ook? Het wordt vast weer 

heel gezellig. We vieren de buurtzomer dit 

keer op een speciale manier. We gaan een 

half uurtje quizzen! De voorbereidingen 

zijn al begonnen tijdens de ledenvergade-

ring in april. Toen stelden de aanwezigen 

quizvragen op over de buurt. Die vragen 

zijn nog maar het begin van de Buurtquiz 

2019 want er komen nog meer vragen bij 

die niet alleen over de Maredijkbuurt zul-

len gaan. We houden de quiz tijdens de 

borrel op een pub quiz manier: in een vlot 

tempo komen er allerlei vragen voorbij die 

door kleine teams worden beantwoord. Je 

kiest je eigen team van vier personen, 

bijvoorbeeld op basis van de straat waar je 

woont, of op basis van je hobby. Het team 

met de meeste goede antwoorden wint en 

krijgt tijdens de borrel direct een leuke 

prijs uitgereikt.  

 

Alle buurtbewoners zijn van harte welkom 

op vrijdag 12 juli vanaf 20:00 uur in en 

rond Het Maredijkhuis.  

Op 14 juni gaan we weer pannenkoeken 

eten. Inmiddels hebben zich al een paar 

bakkers aangemeld, maar we zoeken er 

nog meer. Er worden zoete, zoute en har-

tige pannenkoeken geserveerd. Ook wraps 

en wellicht een heuse pannenkoekentaart. 

En natuurlijk kan er gepeeld worden in de 

speeltuin.  

Dus…………. kinderen, komt allen en neem 

je vriendjes (en ouders) mee! Aanmelden 

bij etenopdemaredijk@gmail.com 

De buurtbank staat sinds 12 april op zijn 

werkplek, Schipholweg 101, klaar om be-

plakt te worden. Daar hebben we een gro-

te ruimte ter beschikking gekregen. Ieder-

een, ook mensen van buiten de wijk,  mag 

de komende maanden komen mozaïeken. 

De Maredijkbuurt kent geen grenzen!  
 

Op de foto zie je een boom met cirkels. In 

elke cirkel 

staat een te-

kening van 

onze ontwer-

pers (die tij-

dens de eerde-

re workshop 

zijn gemaakt). 

Het ontwerp is 

bijna af. Met 

de mensen 

van wie het 

ontwerp niet 

helemaal ge-

schikt is, 

wordt contact 

opgenomen.  
 

Voordat we echt aan de slag gaan, komt 

er eerst een workshop, gegeven door een 

zeer ervaren mozaïeker.   

De workshop is op zondag 19 mei 10:00 

UUR - 12:30 u. Schipholweg 101, inloop 

vanaf 9:30 uur. Er wordt meteen gestart 

met het beplakken van de bank! 
 

Maximaal kunnen er 6 mensen tegelijk 

aan de bank werken. Wil je (nog) niet 

plakken, maar er wel bij zijn? Kom gerust 

langs, er is genoeg te doen. Als je wil zit-

ten, neem dan eigen (klap)stoeltje mee. 

We zijn helemaal blij als je dit stoeltje of 

krukje achter wil laten. We hebben alle 

materialen voor het mozaïeken zelf, maar 

er is meer nodig. We kunnen dat natuur-

lijk kopen, maar geven het beperkte bud-

get liever aan andere dingen uit.  

We zoeken nog, te geef of voor een lange 

tijd te leen (geen garantie dat het niet 

beschadigd raakt): Tafeltje, kopjes, be-

kers glazen, lepeltjes, koektrommel, kof-

fiebus, maatlepel, thermoskannen, jerry-

can met kraantje, afwasborstel/sponsjes, 

theedoeken, vaatdoekjes, Stoelen of kruk-

ken, Plastic bakjes voor steentjes,  
 

Verder informatie bij Florence Zaalberg 

florencezaalberg@hotmail.com 06 

41421118 (what'sapp)   

EINDELIJK IS HET ZOVER! 
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ACTIVITEITEN AGENDA 
 

Activiteiten in het Maredijkhuis 

ZONDAG 26 mei 

 15:00  Aan tafel bij Ruud. Talkshow door  

    Ruud Binnendijk, entree 2 euro.  
  

MAANDAG  11:00 Singin. Contact: Joke Spannenburg,  

   tel 071 522 25 09 

 14:00 Wandelen met wijkgenoten,  

verzamelen voor de speeltuin. 
 

DINSDAG  10:30 Koffieochtend (inloop), boeken in de wijk,  

   handwerken, haal meer uit je iPad en buuv.nu 

  Contact: Christa de Boer, tel 06 526 49 828 

 20:00 Repetitie Leydse Kluchten Compagnie, meer info www.leidsekluchtencompagnie.nl 
 

WOENSDAG  10:00 Speel-O-Theek Klapstuk, contact 06 242 11 018, www.sot-klapstuk.nl 

 10:00 Boeken in de wijk 
 

DONDERDAG  10:30 Fit met Kit, lekker bewegen. Contact: Dik Toet 06 233 48 489 

  19:00 Klaverjassen ‘Tot ons genoegen’. Contact: Joop Honsbeek 071 888 72 58 
 

VRIJDAG 17 mei (Afrikaans eten), 14 juni (pannenkoeken) 

 17:30  Eten op de Maredijk. Aanmelden via etenopdemaredijk@gmail.com.  

   5 euro per persoon, kinderen 2,50 euro.  Contact: Willy Loomans –06 82 000 869 
 

ZATERDAG  10:00 Speel-O-Theek Klapstuk 

 10:00 Boeken in de wijk 
 

Overige activiteiten 
 

18 mei 10:00 Buurtschoonmaak, contact bertvansprundel@xs4all.nl, tel 06 136 811 69 

19 mei  10:00 Workshop mozaïeken Buurtbank, contact forencezaalberg@hotmail.com 

21 juni 19:30 Avondwandeling, contact Dik Toet, tel 06 233 48 489 

12 juli 20:00 Zomerborrel met pubquiz 

 

COMPUTERLES AAN HUIS, contact: Ruud v/d Kerkhof, tel 06 

497 76 409 

BUURTTUIN TAMBOERPAD, contact: Bert van Sprundel, tel 06 

136 81 169 

GEVELTUINTJES, contact: Marian Smit, mariansmit@casema.nl 

en Janneke Koers, koeers197@gmail.com 

BUURTBANK, contact florencezaalberg@hotmail.com 

BUUV.NU, contact: Dik Toet, tel 06 233 48 489 

SPEELTUIN, open ma-vrij 10:00 tot 17:00, regelmatig op zater-

dag, zie website svmaredijk.nl  

GEBIEDSVISIE SCHIPHOLWEG / RINGWEG NOORD, contact: 

Dik Toet, tel 06 233 48 489 

Willem van Egmond Wijkagent Leiden Centrum Langegracht 11 
2312 NV Leiden 0900-8844  

 

        

WORD LID 
Wij hebben uw steun nodig 

De buurtvereniging heeft inmiddels 

205 leden, mensen die zich betrokken 

voelen met elkaar en met de buurt.  

 

Bent u nog geen lid van de buurtver-

eniging? Vul dan het aanmeldformu-

lier in op onze website 

www.maredijkbuurt.nl.  

 

Het kost u slechts 5 euro per jaar.  

Wilt u het formulier in uw brievenbus  

ontvangen? Belt u dan 071-5139225 

of loop langs bij Aloëlaan 41a 

(secretaris Christa de Boer). 

WIST U DAT? 
• Als u last heeft van de meeuwen u dat kunt melden bij 

www.gemeente.leiden.nl en dan zoeken op meeuwenoverlast. Als u 

toegang heeft tot het dak waar een nest is, kunnen de eieren verwis-

seld worden voor nepeieren. 

 

Meer weetjes in een volgende editie… 

Na jaren in de opslag zijn ze weer 
terug….. de vlotten! 


