
VAN DE VOORZITTER
Ik zou u heel graag bij onze traditionele nieuwjaarsborrel in januari ontmoet 
hebben, maar ook dit evenement hebben we vanzelfsprekend voorbij moeten 
laten gaan. Via deze weg wens ik u allemaal alle goeds voor 2021!
Langer dan verwacht blijft Covid-19 het leven in ons land en dus ook in onze buurt 
beheersen. De altijd zo bedrijvige Haarlemmerstraat maakt een verlaten indruk en 
zeker in de avond lijkt Leiden een stad zonder mensen. Gelukkig gaf februari enige 
verlichting in deze voor velen donkere dagen met overvloedige sneeuw en ijs en met 
voor schaatsers zelfs de mogelijkheid om zich weer eens op de Leidse grachten uit 
te leven. Dit alles betekent niet dat Maredorp-de Camp stilstaat. De gemeente blijft 
voortgaan met de ontwikkeling van plannen die onze wijk direct raken. Zo heeft de 
gemeente na het principebesluit om de Haarlemmerstraatgarage op te hogen nu een 
meer concreet plan voor die garage gepresenteerd. Door de ophoging worden er 88 
parkeerplaatsen aan de garage toegevoegd. Wij blijven bij ons standpunt dat in deze 
garage voor een redelijke prijs voor buurtbewoners parkeerplaatsen gereserveerd 
moeten worden. Het feit dat door de herinrichting van de Kaasmarkt in de toekomst 
ook een groot aantal parkeerplaatsen op dit plein zal verdwijnen, versterkt alleen 
maar onze wens om voor buurtbewoners tot een goed parkeeralternatief binnen een 
redelijke afstand van ieders woning te komen. Na de kou van februari zien we nu 
al rap weer tekenen van de naderende lente. Ik hoop dat, nu de natuur weer in leven 
komt, ook de levendigheid in onze wijk zich snel zal herstellen.

A WORD FROM MAREDORP’S 
CHAIRPERSON
I would, of course, very much have liked to have met you all at our 
traditional New Year’s reception this January, but we obviously had to cancel 
that event as well. I do wish you all the very best for 2021!
Longer than expected, Covid-19 continues to dominate life in the neighbourhood. 
The always bustling Haarlemmerstraat continues to make a deserted impression 
and Leiden sometimes feels like a city without people, especially in the evening. 
Fortunately, February gave some relief for many in these dark days through 
abundant snow and ice, and for skaters even the opportunity to enjoy themselves 
once again on the Leiden canals. All this does not mean that Maredorp-de Camp is 
at a standstill. The city council continues to develop plans that directly affect our 
neighborhood. For example, following the preliminary decision to add more floors 
to the Haarlemmerstraat garage, the council has now presented a more concrete 
plan for that garage. The proposed increase will add 88 parking spaces to the 
garage. We remain of the opinion, however, that parking spaces must be reserved 
for local residents in this garage at a reasonable price. The fact that a large number 
of parking spaces on the Kaasmarkt will also disappear in the future as a result of 
its redesign only reinforces our wish to establish a good and affordable parking 
alternative for local residents within a reasonable distance from everyone’s home.
After the cold of February, we are already quickly seeing signs of the approaching 
spring. I hope that now that nature comes back to life, liveliness will also soon 
return to our neighbourhood.

Arthur Elias

BESTE WIJKBEWONERS!
Mijn naam is Lakhdar ben 
Taieb en ik ben sinds 1 
februari 2021 de wijkagent van 
Maredorp-De Camp, Noordvest, 
Stationskwartier, d’ Oude 
Morsch en de Molenbuurt. Het 
kan zomaar zijn dat ik voor 
sommigen al een bekend gezicht 
ben, dit omdat ik alweer 15 jaar 
op team Leiden Midden werk. 
Daarnaast heb ik uw vorige 
wijkagent Willem van Egmond 
vaak mogen ondersteunen in zijn 
wijkzaken. 

Als wijkagent zult u mij zoveel mogelijk op de fiets in de wijk tegenkomen. Mocht u mij 
voorbij zien fietsen: schroom vooral niet om mij aan te spreken. Ik wil graag aanspreekbaar 
zijn voor een ieder! Als bewoner weet u namelijk  als geen ander wat er in uw wijk speelt. 
Deze informatie is voor mij als wijkagent van groot belang. Dit helpt mij in het signaleren, 
analyseren, adviseren én het maken van een plan van aanpak. Door te investeren  in een 
actieve samenwerking met u en mijn werkpartners wil ik blijven werken aan de veiligheid 
en de leefbaarheid van uw wijk.

Mocht u mij willen spreken dan kunt u bellen naar 0900-8844. Wanneer ik niet in dienst 
ben dan wordt er een terugbelverzoek gemaakt. Ook kunt u op de site www.politie.nl een 
contactformulier invullen en voor mij een bericht achterlaten. Deze optie is, na uw wijk te 
hebben geselecteerd. Onder het kopje wijkagenten terug te vinden. Daarnaast ben ik onder 
de naam @Wijkagent_Lakhdar actief op Instagram.

Uw Wijkagent- Lakhdar ben Taieb

DE OP ÉÉN NA GROOTSTE BUURTVERENIGING VAN LEIDEN 
MAREDORP-DE CAMP ROEPT ENTHOUSIASTE EN BETROKKEN 
BEWONERS OP OM HET VRIJWILLIGERSTEAM TE KOMEN 
VERSTERKEN!

De buurtvereniging is er voor alle bewoners van Maredorp-
de Camp en heeft als doel de leefbaarheid en het welzijn van 
de buurt te bevorderen. Wilt u hier vrijwillig uw steentje 
aan bijdragen? Dan is het bestuur op zoek naar u!

Lijkt het u leuk om lid te zijn van de kascommissie? Ziet u 
zichzelf de handen uit de mouwen steken als lid van 
het Groene Handen Team van het Runderplein? 
Zou u graag meedenken tijdens inspraaksessies 
en werkgroepen van de gemeente? Ambieert 
u een bestuursfunctie? Denkt u leuke stukjes 
te kunnen schrijven voor de Marepost? Heeft 
u altijd al de buurtkrant willen bezorgen? Het 
kan allemaal en meer! Er is voor elk wat wils 
en eigenlijk zijn er nooit genoeg vrijwilligers. 
Zelfs niet in de huidige covid-periode met minder 
activiteiten. Sessies met de gemeente zijn digitaal, 
maar gaan gewoon door. De wijkkrant verschijnt 
gewoon vier keer per jaar. Het bestuur vergadert 
elke maand. De kas moet gecontroleerd worden. 
En het groen gesnoeid.

Dus wacht niet langer en meldt u aan! Stuur een 
mailtje naar secretaris@maredorp.nl, stel u daarin 
kort voor en geef aan wat u voor de vereniging 
wilt doen. Het bestuur kijkt uit naar veel 
reacties.

WORD LID!
Uw lidmaatschap versterkt, verbindt en verbetert Maredorp. Eén van de oudste 
gedeelten van de stad, tóen een zelfstandig dorp tot 1355, nu óns dorp tussen de Oude 
Rijn en Oude Vest. Het lidmaatschap bedraagt € 6.- per jaar graag overmaken op 
onderstaand nummer met vermelding van adres straat en huisnummer, óf  voor vijf jaar 
€ 30.- overmaken. Voor de administratie is het prettig om per e- mail uw lidmaatschap te 
melden. Via de web-site met het aanmeldformulier opgeven is ook mogelijk. 
Your membership will enhance, connect and fortify Maredorp. Maredorp is one of 
the oldest neighbourhoods of Leiden. An independent village until 1355, it is now óur 
village between the Oude Rijn and Oude Vest. Membership € 6.-per year, please send 
us your name and address by e-mail: secretariaat@maredorp.nl.  

IBAN: NL53INGB 000 339 75 58
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Wist u dat u niet alleen in Maredorp woont maar ook 
in het Cultuurkwartier? Ons mooie historische maar 
ook moderne stukje van de stad is ook het kloppend 
culturele centrum, met meer dan dertig culturele 
instellingen en creatieve broedplaatsen. In ons deel van 
de stad is een ongekende hoeveelheid en afwisseling 
van podia, musea, creatieve hotspots en bioscopen op 
steenworp afstand van elkaar. Dit stukje van Leiden 
heeft de dichtste eenheid van culturele instellingen van 
heel Nederland!  Daar kunnen we trots op zijn, maar 
daar merken we nog veel te weinig van. Daarom zijn 
we nu klaar voor de volgende grote stap: de verbinding 
tussen al deze locaties en instellingen in één groot 
Cultuurkwartier. 

Wat is het Cultuurkwartier?
Het Cultuurkwartier loopt grofweg van het Stationsplein 
tot het Vrouwenkerkhof en van de Lammermarkt tot het 
Energiepark. Hier vind je grote publiekstrekkers zoals 
Museum De Lakenhal, Leidse Schouwburg, poptempel 
Gebr. De Nobel, Rijksmuseum Boerhaave, Kijkhuis, 
Singelpark, Molenmuseum De Valk en Scheltema. En 
ook kleinere culturele aanbieders zoals Marktsteeg 10, 
Imperium Theater, De Leidse Balletschool, BplusC Oude 
Vest, Emile van Leenen Piano’s en het RAP. Daarnaast 
hebben veel (jonge) creatieven en startups hier hun 
werkplek in verzamelgebouwen als PLNT en Nieuwe 
Energie. 

Stichting Het Cultuurkwartier Leiden
Met het doel om het Cultuurkwartier op de kaart te zetten 
is in 2020 Stichting Cultuurkwartier Leiden opgericht om 
bij te dragen aan de ontwikkeling van dit deel van de stad, 
met mooie, leefbare groene openbare ruimtes, waar het fijn 
vertoeven is voor bewoners en bezoekers. Met bijzondere 
kunst in de openbare ruimte, ruimtes voor kleinschalige 
concerten, film en exposities in de open lucht en 
gezamenlijke programmering door de aanwezige culturele 
instellingen. Een gebied dat uitnodigt tot bezoeken en 
verblijven, bekijken, ontmoeten en zelf doen. In het bestuur 
hebben zitting:  Amito Haarhuis (voorzitter), directeur 
Museum Boerhaave, Nanette Ris (Leidse Schouwburg 
- Stadsgehoorzaal), Govert de Kok (penningmeester), 
directeur Bioscopen Leiden,  Guido van de Laar, managing 
partner Rijn Wonen, Aloys van der Rest, buurtbewoner en 
Chris Enthoven, buurtbewoner. De projectleiding ligt bij 
Jacowies Surie, JSkunstprojecten. De gemeente heeft de 
Stichting voor vier jaar financiële ondersteuning toegekend 
om dit initiatief uit te rollen. 

Het bestuur wil samen met alle bewoners bouwen aan 
een spannend, herkenbaar Cultuurkwartier. Het culturele 
visitekaartje van de stad van Kunst en Kennis. Een gebied 

waar het nog prettiger wonen is. En werken aan een 
gebiedsontwikkeling die een voorbeeldfunctie vervult 
in hoe je in een kleine, intensief gebruikte omgeving 
een goede balans kunt vinden tussen vele belangen: 
van bewoners en bezoekers, van natuur en bebouwing 
en economische bedrijvigheid.  Maar dit wil en kan de 
Stichting Cultuurkwartier niet alleen doen. Voor een 
succesvolle ontwikkeling van het Cultuurkwartier is het 
van belang om de komende tijd met alle belanghebbenden 
antwoorden te vinden op vragen zoals: 1. Hoe voorkomen 
we overbelasting voor bewoners? 2. Hoe houden we 
woningen en ruimtes in het gebied voor toekomstige 
bewoners en jonge cultuurmakers en creatieve ambachten 
betaalbaar?  3.Hoe kunnen andere sectoren als sport, 
duurzaamheid en verenigingen aansluiten bij ons initiatief?

Wij zien een ontwikkelstrategie voor ons waarbij we 
twee sporen bewandelen. Enerzijds willen we een aantal 
concrete stappen zetten in de periode 2021 - 2024, 
anderzijds willen we ruimte geven aan organische groei. 
Op korte termijn (maart/april) wil het bestuur van het 
Cultuurkwartier samen met de stakeholders - waaronder 
de bewoners van het gebied - een concept ontwikkelen om 
de buitenruimte aantrekkelijk te maken. Het gaat niet om 
ruimtelijke herinrichting van het gebied, of het neerzetten 
van nieuwe gebouwen, maar om het tot leven wekken van 
dat wat er al is. Door middel van aankleding, vergroening 
en creatieve bewegwijzering. 

Heb je creatieve ideeën en wil je meewerken aan een gebied 
om trots op te zijn en waar het prettig wonen is, meld je 
dan voor 20 maart aan via info@cultuurkwartierleiden.nl 
Je ontvangt dan een uitnodiging om deel te nemen aan de 
denksessies die we organiseren met bewoners, ondernemers, 
culturele instellingen, de gemeente en professionals om 
ideeën en wensen uit te werken die de leefbaarheid en 
zichtbaarheid van dit gebied vorm geven. Voor meer 
informatie kan je ook contact opnemen met buurtbewoners: 
Aloys van Rest aljovanrest@gmail.com, Chris Enthoven 
chris.enthoven@gmail.com 

- IN MEMORIAM -

Sjoerd  C. van Ketel 1939-2121

We kregen het bericht dat één van de vaste 
schrijvers in de Marepost vanaf 2004  tot 2015 is 
overleden. 

Vanuit zijn werkkamer op de eerste etage had Sjoerd 
een zicht wat op wat er allemaal op de Lange Mare 
gebeurde.  Niet verwonderlijk dat zijn eerste stuk in 
2004 ging  over het kappen van een grote boom op het 
plein van de fietsenstalling achter de Hartenbrugkerk 
en het  vervolg daar op Boom weg! Boom terug. 
Van toen af aan kregen alle stukken intrigerende 
koppen zoals Flierefluiters, Straatmeubilair, Midden 
Stand Bloemenzaak, Rommelmakers of Leiden gaat 
ondergronds. Daarnaast vond hij de tijd om veel 
winkels met eigenaars voor het voetlicht te brengen. 

Het artikel Drie eeuwen huisverschil was Sjoerd’s 
laatste stuk in 2015. Hij vond het genoeg geweest en 
legde zijn pen neer.  Het gezegde  ‘wie schrijft, die 
blijft ’ is zeker van toepassing op Sjoerd Cornelis van 
Ketel. We zullen hem missen.

DE TIJDEN VAN TOEN
Parkeerterrein Hekkensteeg
In de Leidse Courant van 8 juli 1983 staat een bericht 
over het plan van de gemeente om bij de Hekkensteeg 
een tijdelijk parkeerterrein aan te leggen. Het terrein 
moest plek bieden aan 137 auto’s. De opbrengst 
van het betaald parkeren kwam ten goede aan de 
stadsvernieuwing die in die tijd in alle hevigheid 
plaatsvond in onze wijk. 

De buurtvereniging vond een tijdelijk parkeerterrein 
een goed idee. Waar de vereniging het absoluut niet 
mee eens was, waren de plannen van de gemeente 
om er uiteindelijk een stallingsgarage te bouwen. De 
buurtvereniging heeft zich hier met hand en tand tegen 
verzet. En met succes want na zes jaar strijd 
besloot de gemeente om er toch maar 
woningen te bouwen. Hiermee was 
weer een stuk leefbaarheid in 
onze wijk gered.

HET CULTUURKWARTIER

EEN UNICUM:
VAN ACTIEGROEP TOT 
VOLWAARDIGE PARTNER 
MET DE GEMEENTE EN 
HET CONSORTIUM VAN 
PROJECTONTWIKKELAARS IN 
DE HAALBAARHEIDSSTUDIE-
ENERGIEPARK.

Hoe zijn we als Nieuw Leids Bolwerk (NLB) zover 
gekomen?
Zoals U zich wellicht herinnert, zijn wij in januari 

2018 begonnen als actiecomité tegen de plannen van 
de Meyer Bergman Erfgoed Groep (MBEG) om een 
‘Watergasfabriek’, een evenemententerrein zoals de 
Westergasfabriek te Amsterdam, te bouwen in het 
Energiepark. 

Wij vonden dat deze plannen binnen de Singels de 
omwonenden niet ten goede kwam. In deze actie 
hadden we succes. Maar, zou het niet beter zijn een 
mooi alternatief te maken: een prachtig park langs de 
Maresingel met verbinding naar het Huigpark, met 
langs de Langegracht duurzame en betaalbare woningen 
voor starters, jonge families en 50+ers? Met ook plaats 
voor kleinschalige buurtevenementen en cultuur in en 
rond het industrieel erfgoed? Wij richtten Nieuw Leids 
Bolwerk (NLB) op en lieten door een bevriend architect, 

Stefan Witteman die de gebiedsvisie van Nieuw 
Leyden gemaakt had, een concept gebiedsvisie voor het 
Energiepark opstellen. Na consultaties met de bewoners 
boden wij deze in het voorjaar 2018 aan, tijdens de 
formatiegesprekken voor een nieuw college, aan de 
informateur. Dit plan viel in goede aarde en het nieuwe 
College besloot dat het Energiepark een park/woonwijk 
zou worden.

Het werd ons duidelijk dat wij, als we onze plannen 
verder wilden ontwikkelen, hulp nodig zouden hebben 
van gebiedsontwikkelaars. Wij traden in contact met 
Bouwfonds Project Development (BPD) en zelfbouw 
ontwikkelaar Steenvlinder (SV) die beide geïnteresseerd 
waren met een burgerparticipatie in zee te gaan.



VAN HOUTEN 
GEVELRECLAME

Op de hoek van de Vanderwerfstraat en de Jan 
Vossensteeg prijkt de muurreclame van Van Houten 
Cacao. Deze reclame van de beroemde chocolademaker 
werd in 1916 aangebracht.

De wieg van het familiebedrijf Van Houten lag in 
Amsterdam. Daar startte Casparus van Houten begin 
19e eeuw een chocoladefabriek. Casparus lukte het om 
cacaopoeder te produceren waardoor het mogelijk werd om 
allerlei chocoladeproducten te maken.

Van Houten heeft ook een Leidse connectie. Tussen 1842 
en 1850 maakte het bedrijf gebruik van molen De Eendragt 
bij de toenmalige Witte Poort, nabij waar nu het museum 
Volkenkunde is gevestigd. In 1850 verhuisde tweede 

generatie chocolademaker Coenraad de productie naar 
Weesp waar hij een fabriek met een stoommachine had 
gekocht. Daar is het bedrijf altijd gebleven.

Van Houten bouwde een behoorlijke reputatie op in zowel 
binnen- als buitenland. De kwaliteit van de producten 
droeg daar in grote mate aan bij. En derde generatie 
chocolademaker Casparus jr investeerde veel geld in 
reclame wat voor die tijd ongebruikelijk was. Zo verscheen 
er in 1899 een reclamefilm van Van Houten in de bioscoop.

De muurreclame in de Vanderwerfstraat was na al die 
jaren flink vervaagd. Daarom liet de gemeente in 1993 de 
reclame restaureren.

Rien van Vliet

LEIDSE PAREL AAN 
DE VOLLERSGRACHT
In de afgelopen vijftig jaar heeft de Vollersgracht een 
ontwikkeling doorgemaakt van een verpauperde straat 
met veel pakhuizen en krotwoningen naar een fraaie 
woonomgeving met veel mooie gerenoveerde oude huizen 
en enkele moderne panden. Het enige pandje dat er nog 
net zo bij staat als vijftig jaar geleden is Vollersgracht 11. 
Het is niet meer dan een verveloze pakhuisdeur van nog 
geen 2,5 meter breed, met daarachter een opslagruimte van 
11,5 meter diep. Geen ramen, geen buitenruimte. VVKH 
architecten is erin geslaagd om voor dit onmogelijke plekje 
een prachtig zogenaamd ‘tiny house’ te ontwerpen. Dit is 
gebeurd in het kader van ‘De Leidse Parels’. Het is een 
project met als doel om op onverwachte en onooglijke 
plekjes in de stad iets bijzonders toe te voegen.  

Om een maximale toetreding van daglicht te verkrijgen is 
de gevel helemaal in glas uitgevoerd. Voor het bovenste 
deel zitten glazen lamellen. Daarmee wordt voorkomen dat 
het huis als een aquarium oogt. De lamellen worden naar 
boven toe iets breder, waardoor de gevel ‘op de vlucht’ 
staat. Dit slimme architectonische trucje werd ook al bij 
klassieke huizen toegepast. Een gevel die iets voorover 
staat of een geprononceerde dakrand heeft, maakt meer 
indruk. 

Zo’n glazen huisje is iets heel anders dan de klassieke 
pandjes die de rest van de straat kenmerken, maar op deze 
plek is geen ruimte voor bakstenen en houten kozijnen. 
Daarnaast wordt een historische omgeving alleen maar 
interessanter als er bouwstijlen uit meerdere periode te zien 
zijn en dus ook eigentijdse bouw.  

Van Dishof
Dat dit perceeltje zo smal is, heeft een verklaring. 
Oorspronkelijk was dit een poort die toegang gaf tot het 
binnenterrein dat zich achter Vollersgracht 11 t/m 21 
bevindt. Aan het eind van de negentiende eeuw was daar 

een hofje met negen woninkjes. Dit heette Van Dishof. 
De huisjes hebben daar tot ongeveer 1925 gestaan. Het 
terrein is daarna in gebruik genomen door Stomerij Stoeke, 
die gevestigd was op Vollersgracht 21 en 23. Van 1951-
1972 werd het gebruikt door de Firma Kasteel, een bedrijf 
voor machine- plaat- en constructiewerk. In de jaren 
tachtig van de vorige eeuw is op het terrein weer een hofje 
gebouwd. De toegang tot het nieuwe hofje is de begane 
grond van Vollersgracht 21 en niet meer Vollersgracht 11, 
zoals bij de Van Dishof. 

Jaap Moggré

Ondertussen werkte de Gemeente aan een gebiedsconcept 
en werden in januari-maart 2019 door de Gemeente 
participatie bijeenkomsten georganiseerd. Daar werd 
ook voor ons belangrijke informatie opgehaald. In april 
werd door NLB een analyse van de resultaten gemaakt, 
evenals de  opstelling van de open normen, een raamwerk 
van randvoorwaarden  waaraan moest worden voldaan. 
Vervolgens tekenden BPD en SV deze open normen. 
NLB werkte een eigen gebiedsvisie uit samen met de 
bewoners en professionele steun van BPD en SV. Half 
juli bood NLB het gebiedsconcept aan wethouder Spijker 
aan tijdens een grote bijeenkomst waar de Gemeente de 
uitkomsten van het gemeentelijk participatietraject aan 
bewoners presenteerde. Tussen juli-september stelde 
de Gemeente de gemeentelijke gebiedsvisie op. Beide 
visies hadden veel overeenkomsten. In oktober-november 
2019 werd de  Gemeentelijke Gebiedsvisie door de Raad 
behandeld en vastgesteld. Ook de MBEG sloot zich aan bij 
ons consortium vanwege hun expertise in restauratie van 
erfgoedpanden.

In mei 2020 beslist het College dat de Haalbaarheidsstudie 
Energiepark gegund zal worden aan NLB/BPD/SV/MBEG. 
Er wordt een intentieovereenkomst getekend tussen 
de Gemeente, de projectontwikkelaars en NLB waarin 

verankerd wordt dat de NLB volwaardig meebeslist  in 
deze driehoek. Dit is uniek. 

Ook zal er veel aandacht geschonken worden aan 
de participatie van de bewoners van de omliggende 
wijken via e-enquêtes, huiskamergesprekken en digitale 
bijeenkomsten over de ontwikkeling en dilemma’s. Er 
worden negen werkgroepen opgezet voor de verschillende 
deelgebieden:  park en water, financiën, programmering 
hele gebied, ruimtelijk ontwerp, mobiliteit/duurzaamheid/
parkeren. Omwonenden zullen daarin participeren. NLB, 
met drie bestuursleden, vindt gelukkig zeer deskundige 
vrijwilligers die zich met NLB hard zullen  inzetten 
om, in de zes maanden durende Haalbaarheidsstudie, 
de belangen van omwonenden in de werkgroepen te 
behartigen. Ook worden de dilemma’s in de deelgebieden 
met omwonenden gedeeld. Nu zitten wij in de laatste  
fase van de Haalbaarheidsstudie: al de informatie wordt 
verwerkt,  en er worden antwoorden gezocht – ook via 
e-consultaties - voor de dilemma’s. Er zullen afsluitende 
digitale stadsgesprekken gehouden worden.

Hoe zijn wij zover gekomen?  Door als burgers het 
initiatief te nemen, met uitgewerkte eigen plannen te 
komen en te volharden!

Namens Nieuw Leids Bolwerk,
Diana Burton-Van den Bergh 



NIEUW! DE LEIDSE 
AFVALSLEUTEL  
Een ondergrondse afvalcontainer is nogal eens buiten 
gebruik omdat de klep vast zit. Dit komt omdat er een te 
grote vuilniszak in de klep is gepropt. Als de container vol 
is, krijgt de gemeente automatisch een seintje; dat is bij 
een vastzittende klep niet het geval, met opeenhoping van 
vuilniszakken rond de container als gevolg. Daarom heeft 
de gemeente de Leidse Afvalsleutel geïntroduceerd. Met 
deze sleutel kunnen burgers zelf de klep weer loskrijgen.
De houder van de sleutel krijgt hiervoor een uitleg van een 
medewerker van de gemeente.  De sleutelhouder houdt 
ook de ruimte om de container schoon en deponeert de 
vuilniszakken die naast de container staan in de container.
Een van onze wijkbewoners heeft zich al aangemeld voor 
de container die op de hoek van de Van der Werfstraat en 
de Vollersgracht staat. Dus meld je via aandeslag@leiden.
nl aan voor een andere container! Zo houden we onze buurt 
weer een beetje schoner.

HET PLASTICHUIS BLIJFT 
TOCH OPEN
Gelukkig blijft het vertrouwde adres van het Plastichuis 
bestaan want Aad Maat is geslaagd in zijn missie 
een opvolger te vinden. Adda Ramirez heeft de zaak 
overgenomen. Zij is ingewerkt door de Aad. Helaas werd 
de lockdown  van de niet-essentiële winkels afgekondigd. 
Op het rolluik leest u de  melding om via een telefonische 
bestelling (071 5 13 28 62) en na afspraak,  de artikelen af 
te halen/ betalen. Bezorgen is mogelijk in de omgeving van 
Leiden. Wat is dat prettig voor de vertrouwde klantenkring! 
Alle succes toegewenst.
Lange Mare 57 

BEELDEN IN LEIDEN
20 mei aanstaande opent de jubileumeditie van 
Beelden in Leiden haar fictieve buitengalerie op 
de Hooglandsekerkgracht. Zes jonge getalenteerde 
kunstenaars tonen nieuw werk in opdracht gemaakt 
met het verplichte thema Sferen. Sferen staat voor de 
manier waarop wij ons tot de stedelijke ruimte verhouden 
dat allereerst ruimtelijk is. Hoe de kijkers deze ruimte 
ervaren is veranderlijk, afhankelijk van historische feiten, 
toekomstdromen, wensen en de ervaring van de ander. 
Een sfeer is zowel een meetkundige figuur als een gedeeld 
gevoel en betreft zowel de ruimte zélf als wel de betekenis 
die wij aan deze ruimte geven. De beelden en sculpturale 
installaties tonen hoe de kunst ons meer bewust kan maken 
van onze omgeving en scheppen  denkbeelden. De stichting 
bestaat 10 jaar en kon vorig jaar wegens Coronapandemie 
niet door gaan. We hopen dat de beelden robuuster en 
monumentaler en vooral hufterproof  neergezet worden!
20 mei tot 8 augustus. Hooglandsekerkgracht  

COLOFON
De Marepost is een 
kwartaaluitgave van 
Buurtvereniging Maredorp-
de Camp in een oplage van 
1900 exemplaren. Puntgaaf drukwerk verzorgt de 
opmaak en het drukwerk. Huis aan huis verspreiding 
wordt door vrijwilligers gedaan. Momenteel kan de  
schrijversbrigade uitgebreid worden, neem via de mail 
contact op. Redactie: Nienke Branderhorst en Rien van 
Vliet, verder werkten mee: Lisa Schadde van Dooren,   
Jaap Moggré, Chris Enthoven. Copy voor de komende 
uitgave voor 21 mei 2021. Redactieadres: Vollersgracht 
12, e-mail:  marepost@maredorp.nl. Website: 
www.maredorp.nl beheerd door Jaap Moggré.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Centraal nummer Gemeente voor alle vragen inzake 
Woonomgeving (afval, grofvuil) servicepunt Bouwen 
en Wonen, Parkeren  14 071
Klachten overlast horeca/evenementen 071 516 70 15
Klachten overlast Schiphol 020 601 55 55
Graffiti-meldlijn 071 532 28 78
Politie (géén spoed) 0900 88 44
Politie bij nood 112
Wijkagent Lakhdar ben Taieb 0900 88 44
Bureau Langegracht 071 525 88 65
Site telefoonnummers hulpverlening 
www.nuhulpnodighm.nl 
Site voor een probleem of idee voor de openbare ruimte 
www.verbeterdebuurt.nl 

Bestuur Buurtvereniging Maredorp-de Camp
Arthur Elias, -voorzitter- Oude Rijn 88, 2312 HH
Nienke Branderhorst, -secretaris- Vollersgracht 12, 
2312 VL, tel.071- 5 142 172
Guido de Nooijer, -penningmeester- Volmolengracht 3, 
2312 PG
Frank Maas, Vollersgracht 24, 2312 VL
Hanna Verhoef, Oude Vest 121, 2312 XV
e-mail bestuur: secretariaat@maredorp.nl

Wat ons bezig hield en houdt!


