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OMGEVINGSVISIE LEIDEN 2040 - LEIDEN GROEIT DOOR, WAT VINDEN WIJ ERVAN? 
 

De omgevingsvisie betreft de fysieke leefomgeving in het jaar 
2040. Deze visie, nu nog in de ontwerpfase, zal richting geven aan 
de stadsontwikkelingen in de komende jaren. 

De werkgroep SOSMors, voortgekomen uit bezorgdheid rond de 
hoogbouwplannen in het Mors District, heeft het initiatief genomen 
om tot overleg te komen met andere ‘bedreigde’ wijken, typisch de 
ring net buiten de singel. Dit overleg resulteerde in een breed ge-
deeld manifest met aanbevelingen rond onderwerpen als groen-
voorziening, vestigingsklimaat, energietransitie en mobiliteit. 

Ook in de Maredijkbuurt bestudeerde een aantal bewoners de vi-
sie. Zij steunen een groot deel van de punten uit het manifest, 
maar hebben ook nog andere aanbevelingen ontwikkeld. Al deze 
inzichten zijn ingebracht als formele ‘zienswijzen’ via de gemeen-
telijke Doemee website. De burgemeester en wethouders gaan 
zich nu beraden en komen dan met een definitief voorstel. Wij ho-
pen natuurlijk iets van onze inbreng terug te mogen zien! 

Voor meer informatie: maredijkbuurt.nl, doemeeleiden.nl en  
sosmors.nl. 

RUIM 100 M2 GROENDAK IN DE BUURT 
(door Sjoerd van der Helm) 
 

Na maanden van voorbereiding (en wachten op hogere tem-

peraturen) reed op vrijdag 16 april een grote vrachtwagen de 

buurt in. Zijn vracht bestond uit materiaal voor ruim 100 vier-

kante meter groene daken die op 10 adressen in de buurt zijn 

aangelegd. Met vereende krachten werden de materialen op 

vrijdagmiddag verspreid door de wijk en in de juiste tuinen be-

zorgd. Op zaterdagochtend, onder een stralende zon, gingen de 

meeste deelnemers aan de slag om het dak daadwerkelijk aan 

te leggen. Via Whatsapp werden in de loop van de ochtend ken-

nis, ervaringen en de eerste trotse foto's uitgewisseld. Waar 

nodig hielpen de buren elkaar om de zware zakken de daken op 

te tillen. Op wat vertraging bij de huizen met schuine daken na, 

waren de meeste groene daken binnen een dag gelegd. De 

schuine daken werden de volgende maandag door de leveran-

cier alsnog netjes afgemaakt. En zo is de buurt weer een stukje 

groener geworden. Met veel dank aan dakcoach Anja Möltgen 

die het proces op enthousiaste wijze heeft gecoördineerd!  
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(door Agneta Fischer) 
 

Het is woensdagmiddag in mei en nog steeds vele graden kou-

der dan gebruikelijk, maar tot mijn stomme verbazing zit Chris-

tine Paauw (Chris voor intimi) met blote armen, benen en voe-

ten in de tuin, alsof het hartje zomer is. En wat voor tuin! Een 

oase van licht en groen, mooie planten en objecten en een 

waanzinnig fancy kippenhok. En dus kippen! Niet zomaar kippen 

zoals je die in Barneveld ziet, maar echte ras-kippen, eentje 

met vacht in plaats van veren. Ze komen waggelend aanstuiven 

als Christine hen meelwormen voorhoudt. We nemen samen 

ook een meelworm. Over een paar jaar eten we geen vlees 

meer, maar insecten, dus je kan er maar beter aan wennen. 

Best lekker, zeggen we tegen elkaar: beetje rooksmaak en een 

krokant omhulseltje. Geen wonder dat de kipjes vanmorgen 

hun eerste ei hebben gelegd. ;-) 

Maar ik ga het niet over haar kippen hebben, maar 

over Chris zelf. Elf jaar lang één van de drijvende 

krachten achter onze buurtvereniging. Nooit te beroerd 

iets te doen, en wat ze doet, doet ze ook goed. Ze ver-

dient een standbeeld, vind ik, of minstens een hele editie 

van de buurtkrant, maar ze zegt hier zelf over “Het is toch 

normaal dat je actief bent in de buurt waar je woont? Dat zou-

den meer mensen moeten doen!” (dit is haar eerste subtiele 

oproep). 
 

Chris werkt als applicatiebeheerder (ze regelt dat bepaalde soft-

ware, die mensen in de verzekeringsbranche gebruiken, goed 

werkt) bij de VNAB (Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs) 

in Rotterdam.  

Ze begon haar wooncarrière in de wijk in de Piet Heinstraat in 

2003, waar haar man Gert (waarmee ze dit jaar 15 jaar ge-

trouwd is) bij in kwam wonen en in 2006 kochten ze het juweel-

tje aan de Aloëlaan. Ze kende toen niemand in het bestuur van 

de buurtvereniging, maar meldde zichzelf gewoon aan in 2010 

na een oproep in het toenmalige buurtkrantje voor een nieuwe 

penningmeester. Waarom eigenlijk, vraag ik. “Het is toch ge-

woon fijn als er een buurtvereniging is?” Ik kan haar geen on-

gelijk geven. De buurtvereniging was toen net nieuw leven in-

geblazen en er was al een voorzitter en secretaris. Sinds die tijd 

heeft zij het geld voor de buurtvereniging beheerd en heeft ons 

buurtbestuur verschillende bestuurssamenstellingen met 3 se-

cretarissen en 3 voorzitters versleten. Half april dit jaar vond ze 

het welletjes en heeft ze afscheid genomen van het buurtbe-

stuur. Heel jammer, maar ook heel begrijpelijk. Op de ALV op 2 

juli met de aansluitende zomerborrel kunnen jullie haar bedan-

ken voor alles wat ze heeft gedaan (dit is een oproep van mij)! 
 

Chris heeft zich nooit beperkt tot het beheren van de kas. Ster-

ker nog, ze vindt het heel gezellig als er dingen worden georga-

niseerd in de buurt. Zij heeft vele edities van de straatmaaltijd 

georganiseerd, inclusief marktkramen en subsidies regelen, 

tafels dekken en wijn inkopen. Ik herinner me zelf nog de eer-

ste buurtmaaltijd, toen het water met bakken uit de hemel 

kwam, waardoor het weliswaar koud was, maar ook gezellig. De 

straatmaaltijd was toen nog op 5 verschillende plekken in de 

wijk en toen we op de Marislaan uitgegeten waren, gingen we 

de rest van de straten afschuimen en vonden de grootste gezel-

ligheid op de Schutterstraat waar de afterparty nog uren door-

ging, tot Verschoor de tafels op kwam halen en Christine ieder-

een naar huis stuurde. Zij ziet heel erg uit naar een straatmaal-

tijd/ Maredag dit jaar met hopelijk een nieuwe editie van 

SASpop (in 2015 georganiseerd in samenwerking met 

Simon, van de voormalige groenteboer Sassen). Leuke 

bandjes (veel uit de buurt), gezelligheid, dansen, kij-

ken, kletsen. Na deze Corona periode mag er wel weer 

eens wat gebeuren, vindt Christine. “Hartstikke zonde 

toch, als dit allemaal niet doorgaat?” (tweede oproep: 

meld je aan om SASpop / de straatmaaltijd te organi-

seren!).  
 

Zolang deze krant in deze vorm bestaat, verzorgt 

Christine al de lay-out. Voorheen een zwart-wit gesten-

cild sufferdje, nu de meest professionele buurtkrant uit 

Leiden (vind ik). Ze redigeert ook de inhoud, dus als er rare 

dingen in dit interview stonden/staan, komt dat omdat ze ge-

woon iets heeft weggehaald of toegevoegd. Ik heb ook niks te 

zeggen over de foto’s die bij dit interview komen, want dat re-

gelt ze zelf. Voorlopig zal ze achter de schermen nog wel wat 

doen, maar ze doet een dringend beroep op de buurtbewoners 

om iets gezelligs te organiseren (derde, minder subtiele op-

roep!). Al heb je geen zin, doe het voor Christine, zou ik zeg-

gen, zij heeft het ook jaren lang voor ons gedaan! 

In the spotlight:  

Christine Paauw 

 
 

WANDELEN MET WIJKGENOTEN - OOK OP DE LANGSTE DAG 

 

Elke maandagmiddag, tenzij het dramatisch weer is, trekt een groepje wandelaars 
om 14.00 uur vanaf de speeltuin er op uit om een stuk te wandelen.  

Wandelen is – zo zegt de wetenschap - toch de beste manier om de conditie, de ge-
zondheid en het algemeen welbevinden op peil te houden. En wandelen met een 
groepje is toch net wat gezelliger dan in je eentje. Elk jaar gaan we op of rond de 
langste dag van het jaar een avondwandeling maken. Dan kunnen de maredijkers die 
overdag niet kunnen ook een keer mee.  

Deze keer vertrekken we op 21 juni om 19.30 uur vanaf de speeltuin. We mikken op 
een wandeling van ongeveer twee uur. Aanmelden is niet nodig. 
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(door Hans Woldendorp) 
 

Buurtgenoten zal zijn opgevallen dat we op de Maredijk een gele minibieb hebben 

neergezet. Net als veel anderen misten wij de verdwenen minibieb verderop in de 

straat. Er passen bij ons 150 boeken in. Dat krijgen we zelfs in een jaar niet bij elkaar 

gelezen. Daarom worden de gaten opgevuld door de Boekenzolder.  

We leggen er ook het Leidsch Dagblad in, die ‘moet’ nu elke dag meteen worden gele-

zen, er wordt inmiddels op 

gerekend. Onze minibieb 

wordt al als ‘buurtbieb’ 

aangeduid. Wij vinden het 

mooi dat ons initiatief tot 

‘collectieve voorziening’ van 

de buurt is opgewaardeerd. 

Er is spontaan een kinder-

boekenafdeling ontstaan.  
 

Buurman en buurman kre-

gen wij, als 2 samenwo-

nenden mannen in 2 hui-

zen, vanwege het vele 

klussen van Sinterklaas. Als 

‘tuinkabouters’ voldeden ze 

niet, maar op de minibieb 

zijn ze blikvangers. We 

hopen dat u net als veel 

anderen zo de weg naar de 

buurtbieb weet te vinden 

om boeken uit mee te ne-

men of in neer te zetten.  

BUURMAN EN BUURMAN EN DE MINIBIEP 

OOK DE MARISLAAN WORDT GROENER 
Dit voorjaar hebben we geïnventariseerd 

bij de bewoners of ze enthousiast zijn 

om de Marislaan verder te vergroenen.  
 

Het animo is erg groot en in overleg met 

de gemeente is gekozen om de boom-

spiegels te vergroten op de Marislaan 

tussen Aloëlaan en de Parmentierweg. 

Deze klus is geklaard en bij sommige 

boomspiegels zijn er al wat plantjes ge-

plaatst. 

Ook wordt er nog een drietal geveltuin-

tjes aangelegd aan het begin van de 

Marislaan, tussen Aloëlaan en Rijnsbur-

gersingel. Daarnaast zullen de 4 boom-

spiegels bij de GGD flink vergroot wor-

den.  
 

De gemeente heeft diverse plantenpak-

ketten samengesteld.  

De bewoners hebben 

uit het uitgebreide 

aanbod hun keuze 

gemaakt. Zo wordt 

elke boomspiegel/

geveltuintje anders en 

heel persoonlijk.   

 

Mooi om te vermelden 

is dat de gemeente 

werkt met uitsluitend 

biologische planten en 

- plantgrond. 

 

De samenwerking met 

de gemeente verloopt 

zeer goed en we kun-

nen niet wachten tot-

dat alles aangelegd is en de planten tot 

bloei zijn gekomen. 

 

9 JULI -  
PANNENKOEKENFEEST 
Na een jaar waarin we geen maaltijden 
mochten serveren, hebben we op 9 juli 
weer een pannenkoekenfeest, buiten in de 
speeltuin. 
Iedereen is welkom om mee te eten! Geef 
je wel van tevoren even op via de mail 
etenopdemaredijk@gmail.com. Uiterlijk 6 
juli graag, dan weten we hoeveel we moe-
ten bakken. 
 

De pannenkoeken zijn gratis dit jaar; al-
leen de drankjes moeten betaald worden. 
Het begint om 18.00 uur. 
 

We zoeken ook nog mensen die de pan-
nenkoeken of poffertjes of wrapjes of…
(alle variaties zijn welkom) willen bakken. 
Geef je daarvoor ook op via hetzelfde 
mailadres etenopdemaredijk@gmail.com 

 
2 JULI - ALV EN 
ZOMERBORREL 
Als alles goed gaat, kunnen we op 2 juli 
de ALV en de zomerborrel houden! Eerst 
doen we, om 20.00 uur een korte ALV 
voor de leden van de buurtvereniging. Op 
de agenda staat o.a. de wisseling van de 
penningmeester. Willy Loomans gaat de 
functie van Christine Paauw overnemen, 
die dat 11 jaar gedaan heeft. De agenda 
volgt nog in een aparte mail aan de leden. 

 

Om 20.30 uur volgt de zomerborrel 
voor alle buurtgenoten. Dus bel aan 
bij de buren, lid of geen lid, komt al-
len! Laten we met zijn allen proosten 
op de start van de zomer.  
 

Er worden alweer plannen gesmeed voor 
nieuwe activiteiten in en rond het Mare-
dijkhuis. Tot 2 juli! 

 

WAT GAAN WE DOEN OP 
ZONDAGMIDDAG? 
Nu Ruud Binnendijk verhuisd is naar 
Schiermonnikoog, komt er ruimte op de 
zondagmiddag vrij om andere activiteiten 
te organiseren in het Maredijkhuis. Zodra 
de coronaregels het toelaten, wil de activi-
teitencommissie na de zomerperiode een 
gevarieerde invulling van deze zondag-
middagen verzorgen.  
 

Zo is het idee om een leesclub te begin-
nen al helemaal uitgewerkt. De groep zal 
samenkomen, zodra dat mogelijk is. Daar-
naast wil de activiteitencommissie creatie-
ve-, film-, en muziekmiddagen gaan plan-
nen. Wellicht zijn er ook mensen die wat 
willen vertellen over een hobby, een mooi 
boek, of andere interessante verhalen. 
Heb je nog een idee voor een gezellige 
invulling voor de zondagmiddag, laat het 
ons dan weten. Emailadres : maredijk-
buurt@gmail.com 
 

Verzoek aan alle hondenbezitters: Wilt u deze boomspiegels niet gebruiken als 

hondentoilet? We hebben een brede middenberm, die u daarvoor kunt gebruiken. 

Namens de bewoners alvast hartelijk dank. 

mailto:etenopdemaredijk@gmail.com
mailto:etenopdemaredijk@gmail.com
mailto:maredijkbuurt@gmail.com
mailto:maredijkbuurt@gmail.com
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ACTIVITEITENAGENDA 
 

Activiteiten in het Maredijkhuis 
 

In verband met coronamaatregelen is het Maredijkhuis momenteel gesloten. Maar de be-

tere tijden zijn in zicht! Houd de website maredijkbuurt.nl en uw mailbox in de gaten voor 

updates over activiteiten. U kunt op svmaredijk.nl kijken of de speeltuin open of dicht is. 
 

MAANDAG  11:00 Singin, momenteel buiten op het basketbalveld.  

   Contact: Joke Spannenburg, tel 071 522 25 09 

 14:00 Wandelen met wijkgenoten, verzamelen voor de speeltuin. 
 

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

ZATERDAG  10:00 Speel-O-Theek Klapstuk 
 

Geplande activiteiten 
 

2 juli  20:00 Algemene Ledenvergadering  

  NIEUWE DATUM: ALV in combinatie met zomerborrel, buiten voor het Maredijkhuis. 
 

9 juli 18.00 Eten op de Maredijk. Aanmelden via etenopdemaredijk@gmail.com. 
 

4 september nader Maredag buurtfeest/ straatmaaltijd / Saspop 2021 

 

BUURTSCHOONMAAK, contact: 06 136 81 169 bertvansprundel@xs4all.nl 

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  

ETEN OP DE MAREDIJK, contact: etenopdemaredijk@gmail.com en willyloomans01@gmail.nl 

SPEELTUIN, open di-vrij 10:00 tot 17:00, meestal ook zaterdag en zondag, zie website svmaredijk.nl  

RINGWEG NOORD, contact: Dik Toet, tel 06 233 48 489 
 

WIJKAGENT Lakhdar ben Taieb, te bereiken op Langegracht 11 2312 NV Leiden, 0900-8844,  
@Wijkagent_Lakhdar op Instagram 

DE GROENE MEIDEN VAN DE POELGEESTSTRAAT 

WORD LID 
Wij hebben uw steun nodig 

De buurtvereniging heeft inmiddels ca. 220 leden, mensen die 

zich betrokken voelen met elkaar en met de buurt. Hoe meer 

mensen betrokken zijn, hoe sterker we de buurt kunnen verte-

genwoordigen en hoe beter de plannen verankerd zijn in onze 

buurt.  

 

Bent u nog geen lid van de buurtvereniging? Vul dan het aan-

meldformulier in op onze  

website www.maredijkbuurt.nl.  
 

Het kost u slechts 7,50 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). 

In de poelgeeststraat is het 
plantvak rond de boomspiegel 
aangepakt door het hele huis. 
En de fietsen: Die staan er 
voortaan naast. 

https://maredijkbuurt.nl/
http://svmaredijk.nl/

