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B U U R T K R A N T  

DE ALOËLAAN VERGROENT, WIE VOLGT?   

N O V E M B E R  2 0 1 7  

Binnenkort gaat de gemeente aan de slag om de Aloëlaan te 
vergroenen. Dit is het resultaat van het initiatief van een klein 
groepje enthousiaste bewoners: Philomeen, Marian en Wim. 
Enkele weken geleden zijn ze bij alle bewoners aan de deur ge-
weest om te vragen wie er mee wilde doen. Ook werd er een 
brief verspreid. De bewoners konden aangeven waar ze belang-
stelling voor hadden:  
· Een geveltuin(tje): een tuintje van ca. 45 cm langs de gevel    
  van het huis  
· Een boomspiegeltuintje: een perkje rond een boom  
· Een plantenvak: een perkje aan de rand van de stoep, om par- 
  keeroverlast te voorkomen  
· Een Fietsenrek in de vorm van een nietje.  
Veel bewoners waren enthousiast en uiteindelijk zullen er zo’n 
23 huishoudens meedoen. Bijna de helft van de straat!  
 

De gemeente was ook enthousiast en stuurde een groencoach 
om samen met de initiatiefgroep naar de plannen te kijken. De 
gemeente heeft toegezegd de verantwoordelijkheid te nemen 

voor het afvoeren van de oude grond, de oude planten en tegels 
en zal daarvoor in de plaats tuintjes en plantenvakken met 
vruchtbare aarde leveren. Ook zal de gemeente fietsenrekken 
plaatsen waar gewenst.  
 

De huishoudens die meedoen, zijn zelf verantwoordelijk voor het 
beplanten van de tuintjes en vakken en zullen een overeen-
komst met de gemeente tekenen voor het onderhoud. De groen-
coach en de initiatiefgroep kunnen de bewoners, als ze dat wil-
len, wel helpen met het kiezen van planten en advies geven 
over het onderhoud. Ook kan de initiatiefgroep groot inkopen 
om de kosten te drukken. En waarschijnlijk valt er daarnaast 
ook nog wat subsidie voor de beplanting te krijgen, zodat het 
allemaal betaalbaar blijft.  
 
Als het goed is, gaat in november de eerste spade in de grond.   
Als er andere straten enthousiast zijn geworden van dit verhaal 
en meer willen weten over de aanpak, neem dan contact op met 
mariansmit@casema.nl.  
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        EINDELIJK: Herinrichting van twee straten in de wijk  
De gemeente heeft eindelijk de plannen vastgesteld. Vier jaar geleden zouden, in aansluiting van de herinrichting van de Maredijk, de 
Poelgeeststraat en Schutterstraat al worden opgeknapt. Maar nu gaat het dan eindelijk gebeuren: beide straten worden tussen maart 
en mei volgend jaar opnieuw ingericht. Tijdens de twee informatieavonden in Het Maredijkhuis bleek de afgelopen anderhalf jaar dat 
veel bewoners enthousiast waren over de herinrichtingsplannen. Enkelen hadden bezwaar. Zij wilden minder parkeerplaatsen in de 
straat. De wethouder heeft dit verzoek afgewezen, omdat het botst met het beleid het aantal parkeerplaatsen constant te houden.    
We hebben als buurt voor elkaar gekregen dat beide straten veel groener worden en dat de bewoners voor een groot deel zelf kunnen 
bepalen hoe het groen wordt ingericht. De bewoners hebben een plattegrond ontvangen met de bewonersbrief van de gemeente. De 
plattegrond laat zien hoe de balans is gekozen tussen stoepen, straat, bomen, lantaarnpalen, fietsenrekken, parkeerplaatsen en perk-
jes. De plattegrond komt ook op de website van de Vereniging Maredijkbuurt.  



V E R E N I G I N G  M A R E D I J K B B U U R T  

 

AGENDA VAN DE KUNST– EN CULTUURCLUB UIT DE WIJK 
Zaterdag 18 november, 10:30 uur bij station Leiden. Hermitage Amsterdam, de Hollandse Meesters uit de Hermitage.   
  
Zondag 19 november organiseren wij vanaf 15:00 uur een huisconcert door Two Troubadours Walking.  
Zie een verslag van de VPRO van hun eerdere concerten:http://3voor12.vpro.nl/lokaal/overijssel/nieuws/2013/oktober/Two-Troubadours-
Walking--een-muzikale-voettocht-van-Almelo-naar-Amsterdam.html.  
Kosten zijn 3,00 euro. Adres: Maredijk 54. Opgeven kan via de mail: hanserikwoldendorp@hotmail.com 
 
Zondag 26 november, 20:00 uur Lammermarkplein (boven de parkeergarage). 
PS|theater speelt de voorstelling De Bubbel. Zestien personages doorbreken hun vertrouwde leefwereld. Zestien levens die elkaar 
overdag nooit tegen zouden komen, treffen elkaar in de nacht. Kosten 22,50 euro. Aanmelden bij: irenenieuwenhuijse@gmail.com  
  
Zondag 3 december, 14:00 uur Doelenpoortbrug. Storytrail Leiden.  
Terwijl u dwaalt door de stad vertelt meesterverteller Johannes u alles over het Beleg van Leiden. Kosten 12,00 euro. Opgeven bij : 
christadeboer@planet.nl  
  
Zaterdag 9 december 20:00 uur Stadsgehoorzaal. Close to Classic, Beethoven symfonie n.2 door Residentie Orkest. De bezoekers zitten 
tussen de musici, 360 graden rondom dirigent. Kosten 20,00 of 30,00 euro. Melden bij: irenenieuwenhuijse@gmail.com 

In the Spotlight: 
Ruud Blom 
(door Irene Nieuwenhuijse) 
 

Adres                : Maredijk 53 
Beroep : schakeltechnicus bij tv 
Burgerlijke staat : gereg.partner Anne-
   mieke Hoogenboezem 
Kinderen : Erik (9) en Jeroen (7) 
 

Ruud en Annemieke wonen inmiddels 13 
jaar in de Maredijkbuurt. “Dat was destijds 
een bewuste keus. Dit is echt een sociale 
wijk en wij vinden het bijvoorbeeld heer-
lijk om hier op de stoep buiten te zitten. 
Dit deel van de Maredijk is eigenlijk een 
soort pleintje, waar we ons echt thuis voe-
len. Voor alle activiteiten hebben we nog 
geen tijd, maar de straatmaaltijd vinden 
we een prima initiatief waar we proberen 
altijd aan mee te doen.’’  
 

Bierbrouwen  
Afgelopen zomer bepaalden vier grote 
bloembakken met huizenhoge hopplanten 
de sfeer voor zijn woning aan de Maredijk. 
Wandelaars vroegen nieuwsgierig wat hij 
van plan was te doen met die planten. 
“Bierbrouwen’’ was zijn simpele antwoord. 
En begin september was het zover.   
Ruud Blom haalt op een vroege zondag-
morgen voorzichtig de lange uitlopers los 
van de touwen waar de planten de afgelo-
pen maanden langs waren gegroeid. De 
hop legt hij voorzichtig in een mand. Bin-
nen staat inmiddels een joekel van een 
pan op het vuur waar hij water tot 61 gra-
den warm maakt. Ondertussen haalt hij 
voorzichtig de hop los van de bosjes.  

Als het water de goede temperatuur heeft, 
wordt er geschrote mout (dit is verwerkte 
gerst) bijgevoegd. Via allerlei ingewikkel-
de processen is na uren toevoegen, filte-
ren, koken, afkoelen, overgieten en wach-
ten de tijd gekomen dat de substantie, 
inmiddels siroop geworden, bij de hop in 

de gistvat kan worden gevoegd. Deze pan 
wordt met een zogeheten waterslot afge-
sloten en een tot twee weken weggezet. 
Daarna kan Blom gaan bottelen. En dan is 
het nog vijf a zes weken wachten  
voordat het bier gedronken kan worden. 
Dit najaar verwacht hij 12 liter bier te 

maken, dus goed  voor zo’n 40 flesjes.  
 

Absurd veel mest  
“Het is een ingewikkeld, maar ook een 
fascinerend proces. Drie jaar terug ben ik 
er aan begonnen omdat een vriend van 
mij biersommelier wilde worden. Voor die 
opleiding had ik geen tijd, want ik heb een 
drukke baan en ook mijn gezin met twee 
kinderen wil ik alle aandacht geven. Maar 
ik ging wel het een en ander lezen over 
het bierbrouwen. Ik kocht toen nog alle 
ingrediënten zoals de mout en de hop en 
maakte zo mijn eerste Tripel. Eerlijk ge-
zegd viel het resultaat tegen.”  
Hij probeerde het nogmaals en het resul-
taat was al beter. Hij maakte een zogehe-
ten Bockbier. Nog wel steeds op basis van 
gekochte hoppoeder. Via een forum op 
internet kwam hij in contact met mensen 
die zelf hop verbouwden. “Ik heb geen 
groene vingers, maar het hele proces in-
trigeerde me en ik was nieuwsgierig hoe 
dat zou gaan. In 2016 zette ik voor het 
eerst hier voor de deur hopplanten, maar 
ik had nog niet door dat je die planten 
echt met absurd veel biologische mest 
moet behandelen. Het afgelopen jaar heb 
ik dat wel gedaan en mede daardoor heb 
ik nu een goede oogst. Nu nog afwachten 
of het bier ook zo’n succes wordt!’’   

‘Dit jaar was de oogst een groot succes’ 



BUURTVISIE, de Maredijkbuurt kijkt vooruit 
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ST.MAARTEN 11 NOV 
Dit jaar weer 
georgani-
seerd door de 
speeltuinver-
eniging en de 
buurtvereni-
ging. 
 
 
15:00 -17:00  Lampion knutselen 
In het Maredijkhuis.   
De speeltuinvereniging zorgt voor de 
materialen. Deelname is gratis voor 
leden van de speeltuinvereniging. We 
verkopen bij het knutselen lampi-
onstokjes a EUR 5,00 p/st, waarvan de 
opbrengst volledig naar hulp op Sint 
Maarten gaat.  
 
18:00-19:00  Kinderen gaan langs 
de deuren van de huizen in de 
buurt die meedoen.   
De kinderen zingen een Sint-Maarten 
liedje en krijgen wat lekkers in ruil.  
De huizen die meedoen, zijn te her-
kennen aan een lampje, kaarsje of 
lampion bij de deur/voor het raam.  
 

WIJKSCHOUW 8 DEC 
U weet waar de tegels in uw straat 
losliggen en overhangende struiken 
het zicht belemmeren. Loop daarom 
op 8 december ’s ochtends mee 
met de wijkschouw. Dat is een rond-
wandeling door de wijk, georganiseerd 
door de gemeente. Er wordt een ver-
slag gemaakt van de geconstateerde 
punten in de openbare ruimte. Hier-
mee kan de gemeente aan de slag.  
Het gaat ook om zwerfafval, kapotte 
lantaarnpalen e.d. Meldt u aan bij aan-
deslag@leiden.nl of bij de secretaris 
van de Vereniging Maredijkbuurt 
christadeboer@gmail.com. U krijgt dan 
bericht over het tijdstip en de plek 
waar we starten.  
 

19 JANUARI  
NIEUWJAARSBORREL  
Wij nodigen u uit voor de nieuwjaars-
borrel van onze buurtvereniging in het 
Maredijkhuis.  
Deze uitnodiging is niet alleen voor de 
leden van de buurtvereniging, maar 
voor alle buurtbewoners.  
Onder het genot van een drankje kunt 
u kennis maken of bijpraten met wijk-
genoten of zien wat de activiteiten van 
onze wijkvereniging zijn. U bent van 
harte welkom op vrijdag 19 januari 
vanaf 20:00 uur in het Maredijkhuis.  

U leest in de Buurtkrant vaak over alle activiteiten die plaatsvinden in de Maredijkbuurt. 
We zijn er met zijn allen trots op dat er zo veel in en rond Het Maredijkhuis gebeurt, dat 
we een mooie Buurttuin hebben en dat we jaarlijks plezier beleven op het buurtfeest, bij 
de straatmaaltijd en af en toe op Saspop. Daarnaast steken veel buurtbewoners een hel-
pende hand uit naar een buurman of buurvrouw die dat nodig heeft.  
 

U leest ook regelmatig over minder leuke zaken die in onze buurt spelen. Er was een golf
(je) in het aantal inbraken, er wordt soms in drugs gedeald, er is overlast van langpar-
keerders die naar Schiphol gaan en de troep die sommigen naast de containers dumpen 
is een aanhoudende bron van ergernis. Aan de randen van de Maredijkbuurt worden bo-
vendien grote projecten uitgevoerd die gevolgen hebben voor het leefklimaat in onze 
straten. De Leidse Ring brengt meer verkeer met zich mee op de Willem de Zwijgerlaan 
en de Schipholweg, wat tot meer herrie en stof in onze wijk leidt. De Centrumroute en de 
verplaatsing van Valkbrug hebben gevolgen voor de in- en uitgangen van de buurt aan 
de stadskant. Het afblazen van de verplaatsing van het busstation naar de zeezijde zal 
bijna onvermijdelijk leiden tot een verkeerskluwen op het Schuttersveld.   
 

U heeft de afgelopen jaren in de Buurtkrant kunnen lezen op wat voor manier buurtbe-
woners en het bestuur van de Vereniging Maredijkbuurt de kwesties en problemen heb-
ben aangepakt. Met succes: de wijk wordt steeds groener en de Marislaan is geen toe-
gangsweg tot de binnenstad geworden. Andere kwesties zijn nog niet opgelost, bijvoor-
beeld de plaatsing van geluidsschermen op de kop van de Maredijk.   
 

Het bestuur vindt het tijd om alles wat speelt in de buurt meer in samenhang te bekij-
ken. We willen een Buurtvisie voor de komende vijf jaar ontwikkelen, met daarin aan-
dacht voor de (sociale) activiteiten, het leefklimaat in de straat (verkamering, verpauper-
de panden, fietswrakken), het leefklimaat in de breedte (fijnstof, herrie), de vergroening 
van de wijk (van perkjes tot en met zonnepanelen), de ruimtelijke ordening en het ver-
keer (Schuttersveld, Fokkerweg), en, natuurlijk, de zooi rond de containers! We willen 
deze visie graag met een groepje bewoners ontwikkelen, een klankbordavond organise-
ren (maart) en de conceptversie in april 2018 voorleggen aan de leden van de Vereniging 
Maredijkbuurt. Meld je aan per email (maredijkbuurt@gmail.com) als dit plan je aan-
spreekt en je mee wilt helpen. We schatten dat het tussen nu en april ongeveer 4 tot 6 
avonden van je tijd vraagt.  Alle wijkbewoners zijn welkom om mee te denken. 

MAREDAG/BUURTFEEST 
We kijken terug op een heerlijke middag en avond. De nieuwe aanpak sloeg aan. Veel 
enthousiaste reacties. Bedankt  organisatie en natuurlijk ook alle bewoners die meehiel-
pen. Wij hebben begrepen dat we volgend jaar weer zo’n mooi feest tegemoet kunnen 
zien, omdat Jarick, Roeland, Pieter, Nikki, Sanne en  Magda nu al bezig zijn met de 
plannen voor 2018. 
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ACTIVITEITEN AGENDA 
 

Activiteiten in het Maredijkhuis 
ZONDAG 26 november 
 15:00  Aan tafel bij Ruud. Talkshow door  
   Ruud Binnendijk, entree EUR 2,00. 
  

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 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 Lekker Bewegen / Bewegen voor Ouderen. Contact: Dik Toet 06 233 48 489 
 19:00  Klaverjassen ‘Tot ons genoegen’ 071 888 72 58 
 

VRIJDAG 10 november, 12 januari en 9 februari 
 17:30  Eten op de Maredijk. Aanmelden via etenopdemaredijk@gmail.com.  
   EUR 5,00 per persoon, kinderen EUR 2,50.  
 

ZATERDAG  10:00 Speel-O-Theek Klapstuk 
 10:00 Boeken in de wijk 
 

Overige activiteiten 
11 november  St. Maarten lampionoptocht 
 

18, 19 en 26 november + 
3 en 9 december  Kunst– en cultuurclub, contact: Irene Nieuwenhuijse, tel. 06 534 52 373 
 

19 januari  Nieuwjaarsborrel 
 

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 
BUUV.NU, contact: Dik Toet, tel 06 233 48 489 
SPEELTUIN, open ma-vrij 10:00 tot 17:00, regelmatig op zaterdag, zie website svmaredijk.nl  
RINGWEG NOORD, contact: Dik Toet, tel 06 233 48 489 
 

 

        HERFST IN DE WIJK 

WORD LID! 
Wij hebben uw steun nodig 
De buurtvereniging heeft inmiddels 200 leden,  
mensen die zich betrokken voelen met elkaar  
en met de buurt.  
 

Bent u nog geen lid van de buurtvereniging?  
Vul dan het aanmeldformulier in op onze  
website www.maredijkbuurt.nl.  
Het kost u slechts EUR 5,00 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). 


