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Geacht College, 
 
Met grote interesse lazen wij de gebiedsvisie die u voor ogen heeft voor de gemeente Leiden voor de 
komende decennia. De complexe opgave van het balanceren van enerzijds groei en tegelijkertijd conservatie 
leidt tot enorme uitdagingen en afwegingen die moeten worden genomen en gemaakt. Dat het door deze 
enorme opgave niet altijd mogelijk is fijnmazig maatwerk te leveren of de dynamiek volledig in kaart te 
brengen is te begrijpen. Daarom willen wij u wijzen op enkele zaken waarvan wij graag zien dat deze aangepast 
worden om beter aan te sluiten op de daadwerkelijke situatie in de Vogelwijk.    
 
De Vogelwijk is nu groen en luw 
In de Omgevingsvisie karakteriseert u gebieden als ‘groen en luw’ gebruikmakend van de volgende 
beschrijving: 
 
“Gebieden aan de rand van de gemeente, vaak tegen buitengebied en open landschap aan. De stad én het 
buitengebied zijn nabij. De ligging is op fietsafstand van de binnenstad en de grote karakteristieke 
landschappen. Het gebied kenmerkt zich door relatieve rust en een groen karakter (zowel openbaar groen als 
privétuinen). Er zijn overwegend eengezinswoningen. De auto heeft in dit leefmilieu een belangrijke rol omdat 
de wijken liggen aan belangrijke invalswegen van de stad. Kinderen spelen in de openbare ruimte. Er is een 
sportvoorziening met regionale betekenis aanwezig.” 
 
Deze karakterisering is volledig van toepassing op de Vogelwijk (en evenzo op de aangrenzende 
Raadsherenbuurt). De wijk is rustig en groen, bestaat vrijwel volledig uit eengezinswoningen, ligt aan de grens 
met de gemeente Oegstgeest. De wijk wordt omsloten door groen en open landschap; het landje van 
Bremmer als uniek natuurgebied met daarachter het landgoed Endegeest, het Bos van Bosman, de 



volkstuinen, de speeltuin en de manege voor minder valide ruiters ‘Moedig Voorwaarts’. Op loopafstand 
bevinden zich de Leidse Hout en Poelgeest. Het hele gebied ademt rust en groen en er is geen spoor van 
stadse of levendige ontwikkeling zichtbaar. De enige afwijking van de karakteristieken zien we in het 
ontbreken van de aanwezigheid van de sportvoorziening, die echter wel in de aangrenzende Raadsherenbuurt 
een wijk met vergelijkbaar karakter, aanwezig is. Het is volstrekt duidelijk dat de Vogelwijk veel beter past 
binnen het ‘groen en luw’ profiel, dan in het geplande ‘stads en levendig’ profiel, dat volgens ons volstrekt niet 
van toepassing is. Het huidige karakter van de wijk is zeer aantrekkelijk voor werknemers van het 
biosciencepark, die hierdoor rustig met hun gezin vlak bij hun werk kunnen wonen en leven. 
 
Bezwaar 
Het Wijkcomité Vogelwijk maakt ernstig bezwaar tegen het aanpassen van het profiel van ‘groen en luw’ naar 
‘stads en levendig’ 
 

• Ondanks dat deze wijk op de kaart op het eerste gezicht dicht bij het centrum ligt, heeft deze wijk een 
volledig ander karakter dan de stad. De wijk ligt ten eerste afgescheiden van de binnenstad door de 
spoorlijn, en is daardoor sterk gericht op Oegstgeest voor boodschappen en een ommetje. Ten 
tweede ligt de wijk afgescheiden van het centrum door het monumentaal uitziende Bos van Bosman 
als groene corridor. Ten derde heeft de wijk zeer weinig (nu nog drie, maar volgens de gemeentelijke 
plannen met de Nachtegaallaan wellicht in de toekomst twee) toegangs- en uitvalswegen, volstrekt 
onvoldoende voor een ‘stadse groei’. Deze drie punten voorkomen een natuurlijke integratie in de 
bruisende stadsomgeving van Leiden. Pogingen dit te forceren zullen uiteindelijk leiden tot een 
onnatuurlijke situatie met niet passende publieke inrichting die voor meer problemen zorgt dan dat er 
opgelost worden.  

• Aan de andere kant grenst de wijk aan het Landje van Bremmer, een zeer uniek en kwetsbaar 
natuurgebied waar zeldzame weidevogels, ganzen en ooievaars leven, nestelen en broeden. Op dit 
gebied rust een drievoudige bescherming. Rust is voor dit gebied van het grootste belang en een 
aangrenzende 'stads- en levendige wijk' kan fatale gevolgen hebben voor dit gebied. Dit kan niet de 
bedoeling zijn van een duurzaam beleid.  

• In de wijk zelf komt de als ‘zeer zeldzaam’ geclassificeerde Zwartsteelvaren voor. De wijk is een van de 
noordelijkste plekken in Nederland waar deze varen voorkomt. Het is daarom niet alleen in het belang 
van de natuur in Leiden maar van heel Nederland dat deze biotoop behouden blijft. Ook is dit een 
illustratie dat de wijk beter als ‘groen en luw’ geclassificeerd kan blijven. In het gebied leeft de groene 
specht en de rosse vleermuis, de boomvalk en de bosuil nestelen er en daslook en kivietsbloem zijn te 
vinden. Al deze soorten hebben baat bij rust en gaan verdwijnen in een levendige stadswijk. Leiden 
heeft biodiversiteitsdoelstellingen, het kan niet de bedoeling zijn dat er soorten verdwijnen. 

• Het profiel van de wijk sluit naadloos aan op het door de gemeente bepaalde profiel ‘groen en luw’. 
Waarom is de wijk dan niet zo geclassificeerd? Wij willen graag van u weten op welke gronden u deze 
beslissing heeft genomen. 

 
Wij hopen dat we op deze manier bijdragen op het verbeteren van de kwaliteit van de Omgevingsvisie 2040. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het Wijkcomité Vogelwijk, 
Mark Peerdeman (voorzitter) 
Cees Meijer (secretaris) 


