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Van de redactie

De vele ontwikkelingen rond het
woon- en leefklimaat in en om de
binnenstad zijn voor ons aanleiding
om in deze editie van de Marepost
hier wat ruim aandacht te beste-
den, al gaat het dan niet altijd spe-
cifiek om onze wijk. Echter hebben
deze ontwikkelingen, zoals rond
het Energiepark, uiteindelijk wel
hun weerslag op iedereen die in de
binnenstad woont, leeft en werkt en
gaan in die zin ons allen aan. Het is
zaak om te voorkomen dat er een
situatie in Leiden ontstaat als die in
Amsterdam, waar wonen voor ve-
len inmiddels een plaag is gewor-
den. Om de belangen van binnen-
stad bewoners en belanghebben-
den onder de aandacht te brengen
en te vertegenwoordigen, is door
de betrokken wijkverenigingen een
gezamenlijk manifest opgesteld
waarvan u het concept in deze
krant aantreft. Ook al gebeuren er
goede dingen in onze stad, het blijft
uitermate belangrijk om de balans
tussen wonen, werken, recreatie
door middel van festiviteiten e.d. te
bewaken. Voorkomen is nu een-
maal nog altijd beter dan genezen.

Agna Zonderop

Vooraankondiging
Koffieconcert

De activiteitencommissie organi-
seert in juni een koffieconcert. In
de volgende Marepost zullen wij u
uitgebreider informeren, maar
noteer het alvast in uw agenda:
zondag 24 juni 2018 van 12.00
tot 14.00 uur.

Geslaagde “snert”wandeling
door Bep Verhoef

Op zondag 25 februari jongstleden
was er door de activiteitencommis-
sie een buurtwandeling georgani-
seerd en dat was een groot succes.
Ondanks de ijzige kou, hadden zich
maar liefst 20 wandelaars aange-
meld. Er werd begonnen met koffie
en iets lekkers in de Marekerk,
waarna de wandeling begon.

Historicus Piet de Baar, in 2017
door Historische Vereniging Oud
Leiden geëerd met het Leids
Lakenloodje, nam ons mee door de
wijk en vertelde over allerlei we-
tenswaardigheden. Al wandelend
werd door de buurtbewoners en
Marekerkbezoekers, kennis met
elkaar gemaakt, wat de saamhorig-
heid ten goede kwam. Ondertus-
sen werd in het Elisabeth Gast-
huishof alles in gereedheid ge-
bracht om de verkleumde wande-
laars te verwelkomen. Piet de Baar
vertelde ook hier nog even het ver-
haal over het ‘mirakel’ van de Mira-
kelsteeg. Voor degenen die hier
niet bekend mee zijn, hebben wij dit
verhaal nog eens uiteengezet op
pagina 3 van deze krant. Na de
koude tocht ging de lekkere snert
er prima in en werd er gezellig bij-
gepraat. Ook enkele bewoners van
het Elisabeth Gasthuishof aten
gezellig mee, dus was het een
behoorlijk volle zaal. We kunnen
terug zien op een geslaagde activi-
teit. De foto’s rechts geven hiervan
een kleine impressie.

Domweg gelukkig

Domweg gelukkig op de Vollers-
gracht, al jaren. Vanaf de late jaren
‘70 vorige eeuw hebben we het
straatbeeld zien veranderen. Veel
huizen waren bestemd voor opslag
van de winkeliers Haarlemmer-
straat, studentenhuizen. Slechts
zes huizen met jarenlange bewo-
ning van echte oude getrouwen. Zij
konden je mooie verhalen vertellen
hoe hun grachtje veranderde met
nieuwkomers, veel werkende men-
sen. De huizen werden opgeknapt,
de oude bomen vervangen, nieuwe
straatverlichting, verkeersdrempels
aangelegd. Niet tot groot genoegen
van de omwonenden. Na eindeloze
gesprekken met de dienst wegen
en bruggen van de gemeente werd
deze hobbel geëgaliseerd. Ik heb
een fantastisch werkzaam leven
achter de rug bij de Leidse Volks-
universiteit- K&O aan de Oude
Vest. Als coördinator en initiator
van mooie samenwerkingsprojec-
ten op het gebied van de kunsten
met de muziekschool, de Lakenhal,
Schouwburg, Bibliotheek en met de
afdeling Cultuur van de Gemeente
Leiden. Oude tijden achter me ge-
laten. Om het ‘vrije’ leven prettig te
maken heb ik structuur nodig. Dat
vind ik in mijn vrijwilligerswerk op
het Erfgoedhuis, voorheen Regio-
naal Archief Leiden. 

Ruim tien jaar ben ik één van de
twaalf vrijwilligers van de werk-
groep ‘digitalisering notulen B&W’.
Nu zijn we in 1973 gekomen, vanaf
de stadhuisbrand in 1929. Daar-
naast doet mijn brede belangstel-
ling in de schone kunsten me vaak
in musea lopen in binnen- en bui-
tenland. Vooral de schilder- en
beeldhouwkunst zijn mijn terrein.
Nee, geen voorkeuren voor een stijl
of kunstenaar, zo hou ik de blik
breed. Om meer kennis en diep-
gang te verwerven volg ik colleges
van de Vrije Akademie voor Kunst-
historisch Onderwijs sinds een
aantal jaren. Of een colloquium bij
de HOVO. Iets anders is mijn grote
belangstelling voor het gebonden
boek. Bij Boekbinderij Papyrus van
Wilma van Driel ben ik begonnen
en zie ik mijzelf na al die tien jaar
nog steeds een gepassioneerd
deelnemer. Vooral het restauratie-
werk heeft mijn hart. En nu ge-
vraagd het secretarisschap over te
nemen van Bep Verhoef. Een
vraag waar ik met enige schroom
’ja ik wil’ tegen heb gezegd. Het is
goed wonen op de Vollersgracht in
ons Maredorp- de Camp. Waar
mogelijk wil ik mijn bijdrage inbren-
gen om te verbinden, verbeteren
en versterken in samenspraak met
mijn bestuursleden.

Nienke Branderhorst

Nieuws uit de kweektuin
door Bep Verhoef

Na weken van veel te lage tempe-
raturen, loopt de natuur ongeveer
twee weken achter. Dus ook in de
kweektuin, waar de buurtvereni-
ging een plantenbak heeft geadop-
teerd, die we ook onderhouden.
Ondanks het mindere weer zijn we
toch al bezig geweest met o.a. het
snoeien van de vlinderstruiken en
de vaste planten. De bolletjes zor-
gen voor enige kleur en het is leuk
om te zien dat zij ieder jaar weer
uitbundig staan te bloeien. Inmid-
dels is de lente gearriveerd en dan
steken de vaste planten de neuzen
boven de grond. De struiken lopen
uit en de groei en bloei kan begin-
nen. Iedere week als wij ernaartoe
gaan, zien we weer iets anders.
Het blijft een wonder dat na de win-
terslaap, de meeste planten er
weer zin in hebben en wij ook!



Ingezonden brief

Naar aanleiding van het ingezonden artikel
“Apothekersdijk of Kruidenmarkt?” van Willem
Hogendoorn (wandelgids bij de Leidse Rederij)
ontving de redactie de volgende reactie:

Beste Willem, ik las met genoegen je stukje over
de Apothekersdijk. De historicus die je hebt
gesproken heeft het zeker bij het rechte eind als
hij zegt dat in het verleden het zeer voor de hand
ligt dat hier eerder een kruiden(iers)markt is
gevestigd geweest. Nu is de connectie met apo-
theker helemaal niet zo raar; de apotheker heeft
eeuwenlang allerlei kruiden én voedingsmiddelen
verkocht. (Nu kun je nog steeds kruiden krijgen
bij Albert Heijn en de Digros). Van de kruiden
werden drankjes gemaakt die zouden moeten
helpen tegen ziekten... de basis van het heden-
daagse beroep apotheker. 

Dat de Apothekersdijk geen dijk zou zijn, vind ik
niet kloppen temeer de historicus zegt dat de
Haarlemmerstraat dat eerder wel is. De Apothe-
kersdijk is de achterkant van de Haarlemmer-
straat en ik maak mij sterk of er hier geen sprake
is van de zgn achterhuizen die vele panden in de
stad hadden, maar die uiteindelijk zelfstandig zijn
geworden. Dat is ook gebeurd bij de Nieuwstraat
die aanvankelijk bestond uit achterhuizen van de
Nieuwe Rijn. Sommige hebben nog steeds een-
zelfde kavelnummer! Ik val ook over ‘eerder’. De
Haarlemmerstraat is juist evenals de Breestraat
een dijk. De Rijn zette klei af en op de hoger gele-
gen delen werd uiteindelijk gewoond. Dat gebeur-
de dus aan twee kanten. Het is de dijk die de Rijn
zelf maakte. Later is die dijk met o.a. huisvuil
opgehoogd en om het water te temmen zodat er
geen afkalving meer plaats zou vinden, is er een
walkant gekomen. Pas toen was er sprake van
een kade zoals de historicus weergeeft. Het
‘bewijs’ dat de Haarlemmerstraat een dijk is vloeit
voort uit de naam van het verlengde ervan rich-
ting Leiderdorp want daar heet de dijk de Lage
Rijndijk, zoals de Haarlemmerstraat zelf op de 14
eeuwse kaart van Leiden ook werd genoemd. De
straat naar Haarlem is pas later gekomen. De
Breestraat is helemaal duidelijk; het verlengde
heet niet voor niks Hoge (hoog gelegen) Woerd,
en verder op Hoge Rijndijk... Het hoge en lage
heeft volgens mij niet te maken met of de ene dijk
hoger was dan de ander; het was eerder de posi-
tie ten opzichte van de stad, maar dat weet ik niet
helemaal zeker. Het is echter wel een feit dat de
Breestraat hoger is dan de Haarlemmerstraat. Ik
zou Apothekersdijk als naam dus willen handha-
ven want het is naar mijn gevoel historisch aan
alle kanten helemaal juist.

Met vriendelijke groet, Hans van Klinken

Twee buurtgenoten sluiten zich aan bij
actiegroep rond Energiepark
door Hans van Klinken

Diana Burton en Hans van Klinken hebben zich
verbonden aan de actiegroep die meer inspraak
wil in de ontwikkelingen rond het Nuon-terrein,
het tegenwoordige Energiepark. Voor dit terrein is
door wethouder Laudy een intentieverklaring
afgegeven aan de Bergman Meyer Erfgoed
Groep (MBE Groep) die ook de Westergasfabriek
in Amsterdam tot leven wekte. Deze intentie is tot
stand gekomen zonder de omwonenden of de
politiek hierover in te lichten. De buurtvereniging
Noordvest Molenbuurt ontdekte de plannen en
sloeg alarm. Men ziet liever niet dat het gebied
het geplande festivalterrein van 7.000 m2 wordt
zonder waarborgen voor de omwonenden. En dat
is wel nodig. Er is zelfs sprake van dat de MBE
Groep tot een geluidniveau wil gaan bij festivitei-
ten van 85 tot 97 decibel. Dat is vergelijkbaar met
3 oktober aan de Lammermarkt. Bovendien kan
het terrein zo'n 11.000 bezoekers herbergen. Dat
zal niet continue zo zijn, maar wel frequent, zo
leert de Westergasfabriek ons, waar omwonen-
den steen en been klagen vanwege de overlast.
Het is gewoon te groot en te massaal om tussen
vier woonwijken in te richten en het sluit niet aan
bij andere bedrijvigheid van de stad. De actie-
groep vindt dat de buurtverenigingen van de
omliggende wijken te voorzichtig te werk gaan en
te afwachtend zijn in hun protest. Om die reden
heeft de actiegroep zich dan ook losgemaakt en
wil meer tegengas geven. Frappant is dat er al
eerder een alternatief voor het gebied gepresen-
teerd is. Dat kwam, zoals de participatiemaat-
schappij voorstaat, tot stand in samenwerking
met de gemeente, belanghebbenden én burgers;
nl. het Singelpark voor dit gebied. Over dat plan
wordt in de intentieverklaring niet meer gespro-
ken. Naast dit plan heeft actiegroep eveneens
een alternatief neergezet waar werken, wonen en
recreëren naast elkaar bestaan. Verwevenheid
met het Singelparkplan behoort tot de mogelijk-
heden. Geen eenzijdige insteek dus zoals die de
MBE Groep en de wethouder voor ogen staat.

De activisten opereren onder de naam
'Actiegroep tegen de plannen MBEG, voor een
beter alternatief'. De vraag is waarom er twee
buurtbewoners zitting hebben in de actiecomité.
Het terrein ligt immers niet in onze wijk. Burton en
Van Klinken wijzen op de Vollersgracht en de
Oude Vest die het ver dragende geluid zeker zul-
len ervaren, zo niet ook de daarachter liggende
wijken richting Haarlemmerstraat. Daarnaast is
bij de verkoop van het Energiepark de verkoop
van Scheltema inbegrepen met als idee om daar
een terrasboot neer te leggen en de binnentuin te
gebruiken dat eveneens in onze buurt voor veel
overlast zal gaan zorgen. De actiegroep begrijpt
niet waarom niet meerdere gegadigden de gele-
genheid krijgen zich aan bijvoorbeeld Scheltema
te verbinden. Bekend is dat meerdere partijen
interesse daarvoor tonen. En dat geldt trouwens
ook voor het Nuon terrein. De actiegroep zou
graag zien dat naast meerdere partijen ook de
bewoners betrokken worden bij het maken van
plannen, zodat recreëren, wonen en werken in
een goed evenwicht samen worden gebracht. 

Presentatie alternatief plan Energiepark-
Nuonterrein
door Nienke Branderhorst

Tijdens een druk bezette maandagavond op 5
maart j.l. in het Scheltema-complex werd de ruwe
schets van een alternatief plan voor het Nuon ter-
rein gepresenteerd. Rutger Engelhard, oud-voor-
zitter van de buurtvereniging Noordvest- Molen-
wijk heeft zich met een groep verontruste buurt-
genoten uit de wijken Noordvest- Molenwijk,
Noorderkwartier- West, Maredorp- de Camp en
Nieuw Leyden verenigd om een alternatief plan
te maken naast het bestaande plan van de
MeyerBergmanErfgoedGroep (MBEG). De groep
heeft stedenbouwkundig ontwerper Stefan
Witteman in de arm genomen. We zien een visie
waarin is opgenomen de nieuwbouw van 160 tot
200 woningen, het renoveren van beeldbepalen-
de en industriële panden voor hergebruik, ge-
bruik van de bestaande verbindingsbrug met de
Maresingel, een plan voor kleine kavels voor coö-
peratieve woningbouw. Bij nieuwbouw gaat de
voorkeur uit naar 2 tot 5 woonlagen zo divers
mogelijk, ruimten voor kleinschalige horeca en
kleinschalige ambachtelijke bedrijfjes, start ups,
woningbouw voor starters. Architect Witteman
heeft eerder met zijn bureau Current zijn sporen
verdiend met de ontwikkeling en realisatie van de
wijk Nieuw Leyden.
De aanwezigen verdeelden zich in vijf groepen
waarin vragen en ideeën genoteerd werden om
daarna plenair aanbod te komen. Een aantal pun-
ten die hieruit naar voren kwamen: de aansluiting
met het Huigpark in het Singelproject; denken
aan betaalbare woonprojecten, openstaan voor
particuliere collectieve bouwplannen, wooneen-
heden voor ouderen zoals 70/80-plussers, die
ook in een woongemeenschap kunnen wonen,
sportfaciliteit, horeca langs de gracht, de gebou-
wen voor hergebruik goed inpassen, en denken
aan de nestkast voor de slechtvalk aan het
Nuongebouw (die moet blijven!), wijkverenigin-
gen erbij betrekken, vooral via de website toe-
gankelijk maken, actie voeren voor groter draag-
vlak. Alle suggesties worden meegenomen en
nagerekend en geïmplementeerd. Binnenkort is
het plan te zien op de website van Buurt-vereni-
ging Noordvest- Molenwijk. Het plan zal op korte
termijn, na de gemeenteraad verkiezingen wor-
den aangeboden. Wordt vervolgd...

Dat zal zeker ook goed zijn voor de ondernemers
in onze wijk én de horeca. Mocht de MBE Groep
zich kunnen vestigen zoals gepland, dan zal ook
daar horeca komen die ongetwijfeld klandizie van
de omringende ondernemers zal wegzuigen. De
actiegroep wil een zorgvuldige afweging van
zowel het gebruik van het Nuon terrein als van
Scheltema, of op zijn minst een goede onderbou-
wing met alle voors en tegens. Eenmaal besloten
is zoiets moeilijk terug te draaien; beter ten halve
gekeerd dan ten hele gedwaald is het uitgangs-
punt van de actiegroep. U kunt de actie steunen
door de petitie te tekenen en die is te vinden
onder http://www.noordvest-molenbuurt.nl/wp-
content/uploads/2018/02/ Petitie-bewon-rond-
Scheltema_Epark-def.pdf of meldt u aan voor de
nieuwsbrief: mbe.nee.leiden@gmail.nl

Foto rechts: de nieuw geplaatste plantenbak bij de splitsing

Haarlemmerstraat/ Lange Mare, door Arthur EliasEen impressie van het nieuwe Energie-park

Belangrijke telefoonnummers

Centraal nummer gemeente voor alle vragen:
14 071

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

Klachten overlast evenementen / horeca:
071 516 7015

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



In Memoriam - Alex Koek

Op zondag 11 februari is Alex Koek overleden.
Dat kwam voor ons totaal onverwacht en was
heel erg schrikken. Temeer omdat we twee
dagen eerder met elkaar de Marepost hadden
gevouwen. Dan kun je het eigenlijk niet geloven.
Maar de werkelijkheid drong langzaam tot ons
door...  Alex was een hele aardige man, die
jarenlang een kapperszaak heeft gehad op de
Oude Rijn 12. Toen het allemaal wat minder ging
is hij daarmee gestopt. Omdat hij erg veelzijdig
was en heel veel leuk vond, kwam hij op een
gegeven moment o.a. bij de buurtvereniging in
de activiteitencommissie terecht en ging hij mee-
helpen bij het opzetten van de Burendag. Vooral
op muzikaal gebied was hij in zijn element. Hij
speelde bijna alle instrumenten, wat op de eer-
ste Buren-dag te horen was, ook samen met
andere muzikanten. Hij was erg thuis in de
muziekwereld, waardoor hij vorig jaar wederom
op Burendag de muziek regelde. Daarnaast
bezorgde hij de buurtkrant de Marepost in een
groot deel van de Haarlemmerstraat en was hij
present op de vouwmiddagen. De activiteiten-
commissie heeft in de laatste vergadering Alex
herdacht en stil gestaan wat hij voor ons heeft
betekent. Een lieve, veelzijdige en muzikale man
met heel veel talenten. Zowel het bestuur als wij
gaan hem heel erg missen. 

Bep Verhoef 

Originele documenten Einstein en
Lorentz in Rijksmuseum Boerhaave

Op 12 maart jongstleden droegen twee particulie-
re schenkers bijzondere getuigenissen van Al-
bert Einstein en Hendrik Antoon Lorentz over aan
Rijksmuseum Bioerhaave. De documenten van
Einstein hebben betrekking op de uitreiking van
de Gouden Medaille van het Amsterdamse
Genootschap ter bevordering van Natuur-,
Genees- en Heelkunde. Op 13 december 1923
nam Einstein hem in ontvangst. Op verzoek
stuurde hij het Genootschap later die maand van-
uit Berlijn zijn dankwoord met begeleidende brief.
Beide zijn handgeschreven. Het Lorentz-materi-
aal werpt nieuw licht op de Arnhemse jeugd van
de Leidse hoogleraar. Daarnaast bestaat het uit
gevarieerde documenten, zoals de bankover-
schrijving van Lorentz’ Nobelprijs en een schets
met de tafelschikking van het dies-diner van de
Leidse universiteit in 1900, het jaar dat Lorentz
rector was. 

Bron: www.sleutelstad.nl

Winkels
De vestiging van modebedrijf Mango in de
Haarlemmerstraat is inmiddels gesloten. Dit
schijnt echter van tijdelijke aard te zijn, de bedoe-
ling is om op termijn terug te komen met een
meer eigentijds concept. Wanneer en waar in
Leiden dat zal zijn is vooralsnog niet bekend.

Heropening Haarlemmerstraat/ Lange Mare
Op zaterdag 18 maart heeft de officiële afronding
van het omvangrijke project plaatsgehad met de
onthulling door wethouder Laudy van de nieuw
geplaatste plantenbak annex zitelement bij de
splitsing Haarlemmerstraat/ Lange Mare. De
bedoeling van het hele project was om de straten
meer sfeer te geven en beter te laten aansluiten
bij de historische binnenstad, o.a. met nieuwe
bestrating, bloembakken en nostalgische lanta-
renpalen. Al met al heeft de opknapbeurt bijna
een jaar geduurd en heeft 4 miljoen euro gekost.

Roman
Architect en schrijver Meindert Barkema, ooit
betrokken bij een verbeterplan voor Maredorp en
de restauratie van de Hartebrugkerk, heeft een
nieuw boek uitgebracht onder de titel “Leidse
karakters”. De roman vertelt het verhaal van
Lucas, opgegroeid in de Geversstraat, en speelt
zich ten dele af in onze wijk. Het boek is te koop
bij diverse Leidse boekhandels.

Afscheid directeur Boerhaave
Dirk van Delft, de immer aan de weg timmerende
voormalig directeur van het Boerhaave museum,
is bij zijn afscheid op 29 maart j.l. gelauwerd met
een koninklijke onderscheiding. Dit vanwege zijn
grote verdiensten voor het Boerhaave Museum
en zijn vele maatschappelijke en culturele func-
ties. Onze wijk en de stad Leiden zijn hem veel
dank verschuldigd voor hetgeen hij in al deze
hoedanigheden heeft bereikt.
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Het mirakel van de Sint Annenstraat
(Mirakelsteeg)

We gaan terug naar 1316: door de mislukte oogst
heerste grote hongersnood. Zo ook in het
Maredorp. In een van de straatjes achter de
Marendorpsestraat (nu de Haarlemmerstraat)
was een vrouw nog in het gelukkige bezit van een
brood, dat zij voor de helft had opgegeten. Haar
buurvrouw vroeg haar om een stuk. De vrouw
verzweeg dat ze het brood had en mocht dat wel
zo zijn, dan mocht God dat in steen veranderen.
En dat geschiedde prompt! Sindsdien is de naam
van de betreffende straat veranderd van Sint
Annenstraat in Mirakelsteeg. Het versteende
brood werd blijkens een notariële akte uit 1574
overgebracht naar de Pieterskerk en als relikwie
opgeborgen in een vierkant rood kastje dat aan
een van de palen was bevestigd. Tijdens de kerk-
hervorming werd dat weggehaald. In 1885
schreef Bernard De Bont, secretaris- conservator
van de Amstelkring, dat hij in het bezit was van
het versteende brood en dat daar ook een ver-
klaring van echtheid uit 1600 bijzat. Die verklaring
bleek inderdaad echt en het ging hier dus om het
brood uit 1315. In 1950 is het brood in het bezit
van de Lakenhal gekomen. Hier werd een onder-
zoek gedaan naar de samenstelling. Het bleek te
gaan om kwartsporfier met kleine kristallen van
veldspaat en kwarts, een zogenaamde scandina-
vische rolsteen die zeker niet in Leiden gevonden
kan zijn, maar te vinden is in het Gooi en noord-
oost Nederland. Waarschijnlijk werd de steen als
ballast van een schip richting Leiden aangevoerd.
Dergelijke stenen werden vaak gebruikt voor bes-
trating of bedijking. Wellicht is het pad, dat de
steeg toen nog was, verhard geweest met deze
stenen. 

Bron: tagrijn.wordpress.nl



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.
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Arthur Elias (voorzitter)
Oude Rijn 88, 2312 HH

Nienke Branderhorst (secretaris)
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(voor klachten en/of
opmerkingen uit de buurt)

Bent u nog geen lid van onze
buurtvereniging dan wordt dit
de hoogste tijd. Immers, uw
lidmaatschap versterkt, ver-
bindt en verbetert Maredorp.
Dat onderschrijven ook de vri-
jwil l igers en het Maredorps
bestuur van harte. Maredorp
is een van de oudste gedeel-
ten van de stad, tóen een zelf-
standig dorp tot 1355, nú ons
dorp tussen de Oude Rijn en
de Oude Vest.

If you are not a member of our
neighbourhood society Mare-
dorp, now is the time. Your
membership wil l  enhance,
connect and fortify Maredorp.
All the volunteers of the Mare-
dorp committee heartily agree
with this aim. Maredorp is one
of the oldest neighbourhoods
of Leiden. An independent vil-
lage until 1355, it is now hour
vi l lage, between the Oude
Rijn and Oude Vest.

Lidmaatschap / membership:
€6.- per jaar / a year:
IBAN NL53 INGB 0003397558

e-mail bestuur / secretariat:
secretariaat@maredorp.nl 

Concept manifest Wonen en
Leven in de Leidse
Binnenstad

De binnenstad bloeit! De inspan-
ningen van de gemeente om de
binnenstadseconomie te stimule-
ren, de stad leuker en gezelliger te
maken en de openbare ruimte op te
knappen hebben gewerkt. Maar er
is ook een keerzijde: meer geluids-
overlast door de vele evenementen
en ‘s nachts door uitgaand publiek,
meer zwerfafval, meer verkame-
ring, onbegaanbare stoepen door
terrassen en fietsen. In de Leidse
binnenstad wonen circa 20.000
mensen. Ook met hun belangen
moet rekening worden gehouden.
Het gaat om een goede balans tus-
sen wonen, werken en leven in de
binnenstad. Dat is het beste recept
voor een vitale binnenstad op lan-
gere termijn. De Leidse wijk- en
buurtverenigingen in de binnenstad
roepen de politieke partijen daarom
op om:

1. Bij toetsing van toekomstig
beleid voor de binnenstad (pro-
gramma Binnenstad, Evenemen-
ten-nota, horecavisie, het cultuur-
kwartier, etc.) de belangen van
bewoners evenwichtig te wegen en
daar criteria voor op te stellen.
Naast belangen van ondernemers
(en evenementenorganisatoren)
dient evenzeer rekening te worden
gehouden met het woon- en leefkli-
maat van bewoners.

2. Bij de evaluatie van de evene-
mentennota het huidige aantal eve-
nementen en het maximale ge-
luidsniveau kritisch te bezien en
tevens aanvullende inhoudelijke
criteria aansluitend op het Leidse
profiel ‘kunst en kennis’. Toelich-
ting: Bij de evenementen lijkt de
balans doorgeslagen richting meer
publiek en vermaak, veelal nog
meer van hetzelfde. Sommige eve-
nementen leveren bovendien bij-
zonder veel overlast op voor
omwonenden. Er zou meer op de
inhoud van evenementen moeten
worden gestuurd, aansluitend op
het Leidse profiel ‘kunst en kennis’.
Bij gelijke geschiktheid krijgt een
evenement voorrang dat het best
aansluit bij dit profiel.

3. In een volgende Horecavisie niet
meer af te wijken van de vastge-
stelde regels. Toelichting: Op de
Nieuwe Rijn is de gemeente ach-
teraf akkoord gegaan met meer
horeca dan in de Horecavisie is
toegestaan. Dat is niet goed ge-
weest voor het vertrouwen van bur-
gers in de overheid en kan boven-
dien leiden tot ongewenste prece-
dentwerking. 

4. De verkamering van woonbuur-
ten te beperken door 1) per straat
en/of buurt in het bestemmingsplan
een maximumnorm vast te leggen
over het aantal verkamerder wonin-
gen en 2) bij verkamering van een
woning een inpandige fietsenstal-
ling verplicht te stellen. Toelichting:
Het aantal verkamerde woningen in
de hele stad stijgt, waardoor ook de
nadelen daarvan zichtbaar worden.
Recent heeft de Raad bouwkundi-
ge voorwaarden gesteld aan ont-
trekkingsvergunningen en dat is
een eerste stap. Een te hoog per-
centage verkamerde woningen in
sommige straten en buurten kan

echter leiden tot een onevenwichti-
ge bevolkingssamenstelling en
overlast, denk aan Transvaal en de
Pieterswijk. Dit is slecht voor de
sociale cohesie en leefbaarheid.

5. Samen met de wijkverenigingen
de gevolgen van Airbnb in kaart
brengt en op grond daarvan maat-
regelen te formuleren om nadelige
gevolgen voor buurtbewoners te
voorkomen. Toelichting: In Leiden
zijn circa 300 Airbnb-panden.
Daarvan lijkt een aantal permanent
in gebruik als hotel, met dagelijks
groepen nieuwe gasten en schoon-
maakbusjes op de stoep, en over-
last voor de buurt. Indirecte nade-
len van Airbnb zijn dat de buurpan-
den niet verzekerd blijken bij brand
en er sprake is van waardevermin-
dering van omliggende panden.
Vooralsnog heeft de gemeente
gekozen geen voorwaarden te stel-
len aan Airbnb. 

6. Bij projecten van marktpartijen
vooraf kwaliteitseisen te stellen
waaraan de participatie van bur-
gers bij deze projecten moet vol-
doen en achteraf te verifiëren of de
gemaakte afspraken zijn uitge-
voerd. Toelichting: Private inves-
teerders kunnen een goede bijdra-
ge leveren aan de Leidse binnen-
stad. Bijvoorbeeld met nieuwe cul-
turele initiatieven, horeca of wonin-
gen. Belangrijk is wel dat bewoners
niet op een grote achterstand wor-
den gezet bij de informatievoorzie-
ning en betrokkenheid. Tot nu toe
schort het vaak aan de participatie
van bewoners bij dit soort initiatie-
ven door het ontbreken van kwali-
teitseisen waaraan participatie zou
moeten voldoen. 

Veel gaat goed in de Leidse bin-
nenstad en dit moet ook zo blijven!
Graag gaan we met alle politieke
partijen en het nieuwe college str-
aks in gesprek over hoe we het
woonklimaat en de leefbaarheid in
de Leidse binnenstad verder kun-
nen versterken.

Geveltuintjes in de binnenstad -
naar een groener Maredorp
door Jan W. Schoones

In de Leidse binnenstad, en zeker
ook in Maredorp en De Camp, is
groen en natuur behoorlijk onder-
vertegenwoordigd. Onze buurt is
nogal "stenig", en "versteend." Al
enige tijd stimuleert Gemeente
Leiden de vergroening van onze
stadse omgeving. Één zeer prakti-
sche vergroening is het aanleggen
van een geveltuintje. De gemeente
helpt hierbij bewoners door, zonder
enige kosten, een strook straatste-
nen weg te halen, een stevige ste-
nen border aan te leggen, en dan
potaarde te deponeren. Dan is het
aan de bewoner om voor mooie
(winterharde) beplanting te zorgen,
en in het vervolg de boel netjes bij
te houden. Technisch gesproken
gaat de bewoner een convenant
aan met de gemeente. Ook moeten
aan enkele technische eisen wor-
den voldaan (maximale breedte
van de nieuwe groene strook - er
moet een minimale breedte van de
stoep overblijven - mensen van de
gemeente checken dat allemaal). 

Onlangs heeft schrijver dezes
geveltuinen aan laten leggen (zelfs
drie stroken - da's dan weer een
voordeel als je in een hoekpand
woont). De aanleg van de tuintjes
door enige medewerkers van de
gemeente was zó gepiept - daarna
heb ik me bij diverse lokale bloe-
men- en plantenzaken goed laten
informeren over welke planten hier-
voor het meest geschikt zijn (ik ben
nogal een groentje op het gebied
van groen) en daar mooie plantjes
aangeschaft. Het poten van de
planten was dan weer bijzonder
omdat diverse voorbijgangers me
complimenteerden met m'n gevel-
tuintje. Niet alleen fleurt een gevel-
tuin je steeg of straat op, de gevel-
tuin beschermt in enige mate ook je
huis, en kan dan ook nog 'ns vogels
en zoogdieren aantrekken. En niet
onbelangrijk: planten filteren fijn-
stof, een ernstig probleem in bin-
nensteden. Naast geveltuinen kun-
nen overigens ook boomspiegels
vergroend worden. Om gratis een
geveltuin te realiseren - neem con-
tact op met de gemeente: tel.
14071 of via aandeslag@leiden.nl

Foto onder: deze geveltuin fleurt de straat

op en kan dan ook nog 'ns vogels en

ander leven aantrekken. Wilt u ook een

gratis geveltuin, neem dan contact op met

Gemeente Leiden (tel. 14071)


