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Van de redactie

De grote vakantie is voorbij en de
meeste mensen zitten weer in het
ritme van alledag. Hoewel de
dagen korter worden, is het weer
nog prima en worden er nog diver-
se leuke dingen georganiseerd in
de wijk. Een voorbeeld hiervan is
Burendag 2016. Het programma
staat elders op deze pagina uitge-
breid te lezen. Het belooft een
gezellige dag te worden, ook voor
de kleinsten onder ons, dus kom
ook uw buren ontmoeten op 24
september aanstaande! Verder
leest u in deze Marepost de versla-
gen van twee andere leuke activi-
teiten (de traditionele zomerborrel
en het vaartochtje met de bewo-
ners van de Gemiva SVG Groep),
het belangrijkste buurtnieuws en de
voortgang van het omvangrijke
bouwproject van de Aalmarkt, wat
niet in onze wijk ligt, maar waar we
op uitkijken en wel degelijk mee te
maken hebben. Wij wensen u weer
veel leesplezier met deze Marepost
en wie weet tot ziens op Burendag!

Esther Moonen

Ontmoet je buren op buren-
dag Maredorp- De Camp

Burendag is een jaarlijks feest dat
je samen viert met je buren en de
buurt. Dus nu ook voor de eerste
keer in de leukste buurt van Leiden:
Maredorp en de Camp! De
Burendag is enkele jaren geleden
opgezet door het Oranjefonds en
Douwe Egberts, met de bedoeling
mensen bij elkaar te brengen,
onder het genot van een kop koffie.
Door het drukke leven met werken,
hobby’s of andere verplichtingen, is
er soms weinig tijd om elkaar te
ontmoeten, elkaar te spreken of
gewoon gezellig samen koffie te
drinken! Daarom organiseert buurt-
vereniging Maredorp- de Camp
samen met Gemiva SVG Groep de
Burendag en ben je van harte uit-
genodigd om je buurtbewoners te
ontmoeten. Tijdens de Burendag
kun je ook je ideeen en wensen
kenbaar maken. In de loop der
jaren is dit koffiedrinken steeds
meer uitgebreid met andere activi-
teiten en hebben wij een leuk en
afwisselend programma samenge-
steld voor jong en oud! Het pro-
gramma is tot stand gekomen door
de inzet van enthousiaste vrijwilli-
gers uit onze buurt, in samenwer-
king met de buurtvereniging, met
Gemiva SVG Groep, met Libertas
Leiden en met het Sociaal
Wijkteam. 

Het programma:

Koffie
Er is doorlopend koffie, thee, fris-
drank

Pannekoeken
Er worden pannenkoeken gebak-
ken door de bewoners van het
Elisabeth Gasthuishof, de Gemiva
SVG Groep 

Film
Vertoning van de film Maredorp in
de jaren 70!

Wijk Wensenboom
Door een kaartje in te vullen en in
de boom te hangen, horen wij
graag je wens of idee voor de wijk.
Zodat we ook na de Burendag met
activiteiten voor de wijk aan de slag
kunnen. 

Open podium
Buurtbewoners tonen hun talenten.
Er zijn muzikale optredens van o.a.
een harpiste, violist en gitaarspel
en de mogelijkheid tot samenspel.
Er zijn diverse muziekinstrumenten
die je kunt uitproberen. Er is nog
ruimte voor meer talent. Dus wil je
optreden? Stuur dan een mailtje
naar: b.verhoef@maredorp.nl 

Kinderprogramma
Kinderen kunnen op het voorplein-
tje spelen met speelgoed uit de

Beursbericht

Contributie
Buurtvereniging Maredorp/ de
Camp heeft ruim 300 leden, waar
we heel blij mee zijn. Uit onze
administratie blijkt dat een aantal
leden hun contributie voor 2016
nog niet voldaan heeft. Daarom
deze oproep. Wilt u zo vriendelijk
zijn om de contributie van 6 euro
over te maken naar ons banknum-
mer NL53 INGB 0003 397558 tnv
buurtvereniging Maredorp Leiden.
Bij voorbaat hartelijk dank. 24 SEPTEMBER

Doorlopend koffie, thee, frisdrank én pannenkoeken 
gebakken door bewoners van de GEMIVA SVG GROEP

Film: Maredorp � De Camp in de jaren 70!

Wijk Wensenboom
Laat jouw wensen en ideeën voor de wijk achter

Open podium
buurtbewoners tonen hun talenten: muzikale optredens waaronder harpiste, violist 

en gitaarspel én de mogelijkheid tot samenspel voor iedereen, 

er zijn diverse muziekinstrumenten die je kunt uitproberen

Voor de kinderen:

kinderspelen voor diverse leeftijden uit DE SPELENKAR

gratis grabbelen en schminken

24 SEPTEMBER van 11 tot 14 uur

Burendag Maredorp - De Camp

Locatie: Elisabeth Gasthuishof

Caeciliastraat 16

spelenkar. Bovendien kunnen kin-
deren gratis grabbelen en ge-
schminkt worden.

Kleurplaat
Bij deze Marepost is een kleurplaat
gevoegd. Kleur de plaat mooi in en
lever het op in op de Burendag
vanaf 11.00 uur. Vergeet niet je
naam, adres en leeftijd te vermel-
den. Om 14.00 uur is de prijsuitrei-
king. 

Er zijn twee leeftijdsgroepen en
voor elke groep zijn er drie prijsjes.
Deze kleurplaat is gemaakt door
Lisa Poot in samenwerking met
Onder water in Leiden.nl

Kom naar de burendag!
Zaterdag 24 september tussen
11.00 en 14.00 uur. In de binnen-
tuin en ontmoetingsruimte van het
Elisabeth Gasthuishof Caecilia-
straat 16.

Buurtnieuws

Regentenkamer
De mooie Regentenkamer boven
het Meermanshof aan de Oude
Vest, is gesloten en inmiddels leeg
en verlaten. Het was een prachtige
plek voor vergaderingen, recep-
tie’s, borrels e.d. Ook was het een
trouwlocatie. Of de Regenten-
kamer in de toekomst opnieuw een
functie zal krijgen is niet bekend".

Restaurant
Sinds een paar maanden is in
Leiden het eerste Vietnamese res-
taurant Rice Bite geopend en wel
aan de Haarlemmerstraat 248. Het
is voor mensen die graag iets
nieuws willen proberen en open
staan voor bijzondere smaken.
Rice Bite is van dinsdag tot en met
zondag geopend vanaf 16.00 uur.
Kijk voor meer informatie op de
website www.ricebite.nl of bel met
071-3627346.

Lees verder op pagina 3

De koffie ochtend van april jongstleden bij het EGH



Belangrijke telefoonnummers

Nieuw nummer gemeente voor alle vragen:
14 071

Hieronder vallen:
Servicepunt Woonomgeving 
(afval, grofvuil e.d. )
Servicepunt Bouwen en Wonen
Servicepunt Parkeren

Klachten overlast Evenementen:
071 566 16 00

Klachten overlast horeca:
071 516 70 15

Klachten overlast Schiphol:
020 601 55 55

Graffiti-meldlijn:
071 532 28 78

Politie: 0900 88 44

Wijkagent Willem van Egmond,
Bureau Langegracht:
071 525 88 65 / 06 50 56 14 10

Boottochtje
door Bep Verhoef

Omdat wij sinds kort de recreatieruimte en tuin
van de Gemiva SVG Groep in het Elisabeth
Gasthuishof mogen gebruiken, leek het ons leuk
om met de bewoners te gaan varen door de
mooie Leidse binnenstad. Wij namen contact op
met de Leidse Rederij om te reserveren. En tot
onze verrassing kregen wij van Daaf te horen, dat
deze vaartocht ons gratis werd aangeboden! Hoe
leuk is dat. Op zondag 24 juli was het zover.
Zodra iedereen ingescheept was konden wij
anderhalf uur genieten van al het moois wat
Leiden te bieden heeft. Op het water zie je alles
heel anders. De bewoners hadden het prima
naar hun zin , mede door het prachtige weer, de
bekertjes frisdrank en de chips. Het was een zeer
geslaagde middag. Het bestuur van de buurtver-
eniging en de Gemiva SVG Groep willen de
schippers en Daaf van de Leidse Rederij, heel
hartelijk bedanken voor deze mooie rondvaart. 

Zomerborrel

Zaterdag 2 juli was er weer een gezellige drukte op het Vrouwenkerkplein. Velen buurtbewoners waren
naar de jaarlijkse zomerborrel gekomen, om onder het genot van een hapje en een drankje elkaar te ont-
moeten. Mede door het aardige weer waren het een paar leuke uurtjes. (Foto’s: Bep Verhoef)

Vuilcontainer kapot? 
Probeer een andere!
door Rien van Vliet

Het gebeurt nog wel eens dat de ondergrondse
vuilcontainers niet werken. Dit komt onder ande-
re doordat bewoners en winkeliers te grote en te
volle vuilniszakken in de klep proberen te prop-
pen. Hierdoor komt de klep vast te zitten en is de
container onbruikbaar. Wij verzoeken u hier op te
letten. De winkeliersvereniging van de Haarlem-
merstraat is eveneens verzocht om hun leden
hier op te wijzen. De pas die de gemeente vers-
trekt heeft kan op twee containers gebruikt wor-
den. Als u vindt dat u te ver moet lopen voor de
tweede container, dan kunt u de gemeente ver-
zoeken om uw pas geldig te laten maken voor
een container dichterbij waar u woont. U kunt dit
doen via www.leiden.nl/containerpas. Maakt u
alstublieft gebruik van deze mogelijkheid; hier-
mee voorkomen we dat er vuilniszakken naast de
container worden gezet!

Vervolg van de voorpagina

Wegwijzers
Er zijn sinds kort in Leiden 116 nieuwe wegwij-
zers geplaatst, omdat de oude niet meer volde-
den en soms de bezoeker helemaal de verkeer-
de kant opstuurden. Het is een hele verbetering.
De nieuwe wegwijzers zijn zwart met gouden let-
ters en hebben daardoor een chique uitstraling. 

ID College
Het nieuwe scholencomplex van het ID College
en ROC aan de Boommarkt/ Breestraat is nage-
noeg klaar. Men is nu druk bezig met de inrich-
ting, zodat de nieuwe locatie geheel volgens
planning voor het schooljaar 2016/2017 in
gebruik kan worden genomen. Het ROC en ID
College zullen hier samen de opleidingen voor
verpleegkundige, apothekers-, dokters- en tand-
artsassistent gaan verzorgen. 

Catharinabrug
De nieuwe Catharinabrug, die van de Stille Mare
naar de Aalmarkt loopt, is klaar. Aan de
Aalmarktzijde vinden nog wel werkzaamheden
plaats, zodat straks een mooie verbinding ont-
staat naar de Catharinasteeg en de Breestraat
(zie ook het artikel ‘Mijlpalen in het Aalmarktpro-
ject’ op pagina 4 van deze krant).

Voortgang Runderplein
Er begint aardig wat schot te komen in de plan-
nen voor de herinrichting van het Runderplein. In
de maand juli heeft er weer een bijeenkomst
plaatsgevonden met Runderplein bewoners,
gemeente, tuinarchitect en de aannemer/ uitvoer-
der. De daar gepresenteerde ideeën kregen veel
bijval van de enthousiaste bewoners. Vervolgens
is de tuinarchitect aan de slag gegaan met de uit-
komst van deze bijeenkomst. Naar verwachting is
haar ontwerpplan in september gereed zodat er
in de week na 3 oktober meteen al met de uit-
voering kan worden begonnen.

Marente
Het hospice van Marente dat jarenlang is gehuis-
vest in het Elisabeth Gasthuishof aan de
Caeciliastraat, gaat per 7 september verhuizen
naar Hofwijck in Oegstgeest. Het krijgt de naam
Hospice de Mare. Vanwege de verhuizing hou-
den zij op 24 september van 11.00 tot 15.00 uur
een tuinsale op de oude locatie.

Boom
Half augustus is er op de hoek van de Oude Rijn
en de Kuipersteeg spontaan een boom omgeval-
len. Zonder enige aanleiding begon de boom
langzaam om te vallen en lag hij plotseling op de
weg. De boom is vervolgens verwijderd en alles
is goed afgelopen.

De bewoners hadden het prima naar hun zin, mede door het prachtige weer!

(foto: Bep Verhoef)



Oude Rijn

Als de wind niet waait
en het water roerloos

oude lantaarns ondersteboven
geen geluid de kades raakt
dan mag je dronken zijn
als je diep in de nacht

langs de stoere Burcht loopt
broodnuchter of ladderzat
over het Van der Sterrepad.
Dan kom je op de Oude Rijn
waar ooit eens heksen vlogen 
op opgevoerde bezemstelen 

gillend en krijsend van plezier.
Houd je adem in, boven op het bruggetje 

dat de kades verbindt.
Verblind van schoonheid
zie je de verleden tijd

blijf even staan houd het vast
maak een foto, een schilderij
want een plek als deze,

en zeker in de diepe nacht,
wandel je niet zomaar, zonder groet voorbij. 

Jaap Montagne, voormalig stadsdichter

(Dit gedicht komt uit de dichtbundel Biotopia )
Uitgeverij De Muze 

Slager aan de Jan Vossensteeg
door De Stem van Leiden

Interview met de heer Ger Filippo

Vanaf zijn dertiende tot aan zijn 80ste levensjaar
zat hij in het slagersvak. Hij werd in 1934 gebo-
ren op de Haarlemmerstraat, in het gedeelte tus-
sen de haven en de Pelikaanstraat. Zijn vader
kwam uit Zoeterwoude, en zijn moeder was een
Goudse. Uiteindelijk werden er zeven kinderen
geboren, van wie hij de middelste was. In de
jaren dertig van de vorige eeuw verhuisde het
gezin naar de Jan Vossensteeg. 

In de mobilisatietijd ging hij naar de gereformeer-
de school aan de Hooglandse Kerk. “De klassen
waren groot met 40 kinderen”, vertelt hij. Terug-
kijkend verklaart hij de best wel agressieve spel-
letjes op het schoolplein als een gevolg van de
oorlog. “De jongens liepen naast elkaar en veeg-
den dan stampend iedereen opzij.” In de polder
bij Leiderdorp bivakkeerden in de oorlog onder-
duikers en werd clandestien geslacht. Zie ook
Slagers in Leiden 1940-1945 Dirk van Eck
Stichting. De Jan Vossensteeg en de Van der
Werfstraat vormden zijn buurtje. Het was er
bedrijvig. Er zat een parapluwinkel, een schoe-
nenwinkel, een eierhandel en een logement voor
marskramers. Ook een kapper en kroegen ont-
braken niet. De winkeliers woonden boven hun
zaken. De jongens voetbalden op straat met een
zelfgemaakte bal van samengedrukt papier met
elastieken of met een gevonden ‘bledder’ (blaas)
gevuld met water. 

IJsstaven
In het zijn achtste leerjaar stopte hij met school
om zijn vader te helpen in de slagerij. Wat later
ging hij bij een collega-slager in de leer. “Daar
heb ik het vak geleerd; uitbenen, worst maken en
schoonmaken. Dat schoonmaken dat is echt heel
belangrijk, dat leer je eigenlijk als eerste.” Koeien
kwamen in stukken binnen, net als varkens. Een
vleesrijder van het slachthuis bracht ze. De ijsfa-
briek van Leiden zorgde voor ijsstaven die boven-
in de koelkast werden gelegd zodat de kou kon
zakken. Beesten werden gekocht op de veemarkt
in Leiden of in Rotterdam. Die dag betekende
extra vroeg opstaan. Zelf slachten gebeurde
soms, in het slachthuis. “Ik had een wijk van
vaste klanten. Ik reed de hele stad door op een
transportfiets, ook naar Oegstgeest en Leider-
dorp. Ik kwam overal.” 

In 1951: 25-jarig jubileum Slagerij Filippo. In 1959
trouwde hij en vond het bruidspaar in de
Zeeheldenbuurt twee kamertjes om te wonen.
Twee zoons en een dochter zagen het levens-
licht. Wat later gingen ze zelf boven de zaak
wonen. Daarna belandden ze in Leiderdorp. 

Paardenslager
De omgang met studenten, dat vond hij prachtig.
“Ze gaven zo’n levendigheid. Had er een zijn pro-
pedeuse gehaald dan werden mijn vrouw en ik
gevraagd op het feest. Ik heb heel wat nachten
doorgebracht op studentenkamers. Eens kreeg ik
een plek op tafel aangeboden, daar stond een
speciale stoel voor de slager!” Met 3 October
hield vader de slagerij open tot 12 uur. Moeder
maakte dan een waskit vol hutspot. Zijn vader
speelde die dag klarinet bij Concordia. “Later gin-
gen we met z’n vijven, ons eigen gezin, feestvie-
ren die dag en nog later als opa en oma met de
kleinkinderen.” Het slagersvak veranderde gedu-
rende zijn leven. “Vroeger had je in Leiden een
paardenslager, een runderslager, een Joodse
slager en ook een slager die alleen vlees van
nuchtere kalveren verkocht. Maar de grootste
verandering is natuurlijk de machinerie geweest.” 

Een volledige transcriptie van het interview is op
internet  te vinden: www.erfgoedleiden.nl/compo-
nent/lei_files/download/id/2175. 
Opgesteld door de Projectgroep De Stem van
Leiden van de Historische Vereniging Oud
Leiden.

Reacties op dit verhaal kunt u per e-mail sturen
naar destemvanleiden@oudleiden.nl

Valse Christusdoorn

Leiden is de stad van ontdekkingen. Zo kan het
gebeuren dat je in de wirwar van steegjes tussen
de Oude Vest en Haarlemmerstraat opeens
terechtkomt op een pleintje (Noord- en Zuid
Rundersteeg) met twee gigantische exemplaren
van de Valse Christusdoorn. Oorspronkelijk komt
de boom uit Amerika. In 1681 is die ingevoerd in
Europa. Hij zorgt in de versteende binnenstad
voor het nodige groen: hij heeft piepkleine blaad-
jes, maar het zijn er wel heel veel en die geven in
de zomer veel schaduw. In de herfst wordt de
boom prachtig goudgeel: Indian Summer in de
binnenstad. Het is een ideale stadsboom: strooi-
zout, bestrating, droogte en snoei: alles verdraagt
hij. Het is een vlinderbloemige, dus familie van de
erwt en de tuinboom. De bloemen geven veel
nectar en worden door insecten vaak bezocht. De
vruchten zijn eetbaar en werden indertijd door
Indianen geoogst. Geen enkele plant wil opgege-
ten worden, dus zetten ze defensiemechanismen
in. de Valse Christusdoorn koos voor driekantige
doornen langs de stam, moeilijk om tegenop te
klimmen, maar ook moeilijk om snoeiwerk te
doen. Tot opluchting van groenbeheerders
bestaat er van de Christusdoorn ook een - spon-
taan geëvolueerde - doornloze variant, die daar-
door natuurlijk vaker is aangeplant in steden. Op
zich ook wel weer heel slim van zo’n boom, dat hij
plantsoenmedewerkers als zaadverspreider ge-
bruikt, als een soort menselijke honingbijen.

Dit artikel is overgenomen uit het Witte Weekblad
van 29 juni 2016. Leiden is de dichtstbebouwde
stad van Nederland. Dus moeten we zuinig zijn
op de weinige bomen die er zijn. Om ze letterlijk
en figuurlijk op de kaart te zetten beschrijft Dick
de Vos, natuurgids bij IVN en raadslid voor de
Partij voor de Dieren in Leiden, elke week een
markante boom in Leiden en omgeving.

De gevel van Slagerij Filippo aan de Jan Vossensteeg (foto: Mirjam van Dam)

Foto: Esther Moonen



Ja, ik geef mij op als lid:

Naam

Straat

Postcode

E-mail

Colofon

De Marepost is een uitgave van
Buurtvereniging Maredorp en
wordt gedrukt op kringlooppapier
door Puntgaaf drukwerk. Versprei-
ding in de wijken Maredorp en de
Camp, oplage 1.850 exemplaren.

De redactie bestaat uit:
Bep Verhoef
Jaco Haartsen
Esther Moonen
Agna Zonderop
Jan Schoones

technische ondersteuning:
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redactieadres:
Apothekersdijk 13
2312 DC Leiden
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beheerd door Jaap Moggré

Gelieve kopij, voor 10 november
a.s. zoveel mogelijk aan te leveren
per e-mail.

Het bestuur

Arthur Elias (voorzitter)
Oude Rijn 88, 2312 HH

Bep Verhoef (secretaris)
Apothekersdijk 13, 2312 DC
512 38 39

Guido de Nooijer
(penningmeester) 
Volmolengracht 3, 2312 PG

Frank Maas
Vollersgracht 24, 2312 VL

Hanna Verhoef
Oude Vest 121, 2312 XV

Agna Zonderop
Dolhuissteeg 2, 2312 WN

Josie Kunseler

e-mail bestuur:
b.verhoef@maredorp.nl
(voor klachten en/of
opmerkingen uit de buurt)

Bent u nog geen lid, maar wel
geïnteresseerd in wat er in de
buurt gebeurt? Geef u dan op
als lid door de strook hieron-
der in te vullen en lever het in
bij één van onze bestuursle-
den, u krijgt dan een nota
thuisgestuurd. Het l idmaat-
schap kost €6,00 per jaar. U
kunt dit bedrag ook overmak-
en (IBAN NL 53 INGB 0003
3975 58 tnv Buurtvereniging
Maredorp). Hoe meer leden,
hoe sterker we staan!

Mijlpalen in het
Aalmarktproject
door Jaap Moggré

Catharinabrug
Op donderdag 25 augustus werd
de nieuwe Catharinabrug officieel
geopend. Wethouder Paul Laudy
toonde zich in zijn nopjes met dit
nieuwe onderdeel van het Aal-
marktproject, gebouwd van heel
dun, ultrahogesterktebeton. De
bootjes kunnen er moeiteloos
onder door en hij biedt een royale
passage aan de voetgangers. Er is
ook al een Mercedes overheen
geweest, maar daarvoor is hij niet
bedoeld. Met assistentie van de
tweejarige Catharina drukte de
wethouder op de rode knop, waar-
op er een regenbui van confetti
neerdaalde op de toeschouwers.
Direct daarna klonk het ritmisch
geroffel van Caribbian brass die
met hun trommels en trompetten
langzaam de brug overtrokken.
Leiden heeft nu 518 bruggen en dit
is beslist een van de mooiste. 

Catharinasteeg
Dit voorjaar konden de leden van
de Klankbordgroep een kijkje
nemen bij de indrukwekkende
bouwput van de in aanbouw zijnde
Catharinasteeg. Om een maximaal
aantal vierkante meters winkelruim-
te te halen, was er op de plek van
de nieuwe steeg en de nieuw te
bouwen panden een put gegraven
van vier en een halve meter diep.
De put wordt omringd door monu-

Jongste bezorger!

Op de foto hierboven staat Nicolas en hij is de jongste bezorger van de
Marepost. Hij helpt samen met broer Stach, zijn moeder Geeske vaak met het
rondbrengen van de buurtkrant op de Haarlemmerstraat. Zo te zien gaat het
hem prima af !

mentale panden die met de nieuw-
bouw verweven zullen worden. Tot
het zover is worden de kwetsbare
oude panden met steunconstruc-
ties overeind en bij elkaar gehou-
den. Op de foto zijn de achterkan-
ten van de panden Mandenmaker-
steeg 9, 11 en 13 te zien, die door
stalen balken en kolommen letter-
lijk in de lucht worden gehouden.
Inmiddels is dit grotendeels aan het
zicht onttrokken want de bouw vor-
dert gestaag. 

Er is veel belangstelling van onder-
nemers voor de nieuwbouw. Het

grootste deel is al verhuurd. Enkele
belangrijke partijen zijn Via Mio,
H&M en Mango. Recent zijn twee
units verhuurd aan Yoghurt Barn en
Brownies & Downies. Het faillisse-
ment van V&D was een tegenvaller
voor het Aalmarktproject. Peter
Stokkermans, projectleider van de
gemeente: ‘Natuurlijk zijn er zorgen
over het lege V&D-complex, maar
we hebben het vertrouwen dat we
daarvoor een goede invulling kun-
nen vinden.’ Terecht optimisme
want de gegadigde voor het winkel-
pand is inmiddels bekend. Dat
wordt Hudson’s Bay.

T-Rex passeert Maredorp

Trix, het skelet van een in Amerika
opgegraven Tyrannosaurus Rex, is
aangekomen bij haar nieuwe thuis:
Museum Naturalis in Leiden.

De vrachtwagen met de botten van
de dinosaurus reed vrijdagochtend
onder politiebegeleiding van Schip-
hol, via de Prinsessekade en de
Turfmarkt, naar de Leidse Beesten-
markt. Daar werd hij verwelkomd
door zo’n 1500 mensen, voorna-
melijk schoolkinderen. Ook de
bekende bioloog Freek Vonk en
Naturalis-paleontoloog Anne
Schulp waren aanwezig. Daarna
ging de tocht naar het museum,
waar directeur Edwin van Huis en
burgemeester Henri Lenferink Trix
welkom heetten.

Skeletten van Tyrannosaurus Rex-
en behoren tot ’s werelds zeld-
zaamste fossielen. De Leidense is
extra bijzonder, omdat dit een bijna
compleet skelet is. Naturalis is het
enige museum buiten de Verenigde
Staten dat een Tyrannosaurus Rex
bezit. En dat deze naar Leiden
komt is heel zeldzaam: er zijn
wereldwijd maar tien skeletten van
de dinosoort gevonden. Museum
Naturalis sluit na 31 augustus tien
dagen de deuren om de paleonto-
logen de kans te geven het bijzon-
dere skelet in elkaar te zetten.
Daarna heropent het museum
gedeeltelijk. Tot eind 2018 is alleen
het entreegebouw van Naturalis
toegankelijk, waarin een tentoon-
stelling rond Trix wordt georgani-
seerd.

Trix is vanaf 10 september in
Naturalis te zien.

Bron: omroep West, ANP 
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