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Politie 
 Wijkagent: dhr. M. van Haalem 

 Landelijk telefoonnr. (geen spoed): 0900-8844 
 Alarmnr.: 112 

Belangrijke telefoonnummers 
 Geluidshinder Schiphol: 020 - 601 55 55 

 Grofvuil: 522 65 33 
 OC Nieuweroord: 519 25 08 

Kopijdata Praatvogel 
De Praatvogel verschijnt 4x per jaar. Kopij dient bij de redactie te worden ingeleverd uiterlijk op 

de volgende data: 
*  Pasen : 1 maart 
*  Zomer :          1 juni 
*  Herfst :          1 september 
*  Kerst :      1 december 
 

De Praatvogel is een uitgave van de Stichting 

Wijkcomité Vogelwijk. De auteurs zijn zelf 
verantwoordelijk voor hun inbreng. Kopij wordt slechts 

marginaal getoetst door de redactie.  De redactie 

behoudt zich het voor om kopij en ingezonden stukken 
niet te plaatsen dan wel in te korten. 

Wijkcomité en redactie  

 Ruud Stam (voorzitter)        v. Eysingapark 10    tel.  515 30 40 

 Trudi  Kraan (penningm.)     Vinkenstr. 10          tel.  515 51 30 

 Noor Engbers          Roodborststr. 29      tel.  515 29 89  

 Kees Post            Blauwe Vogelweg 2  tel.  515 77 83 
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Voorwoord 

Ruud Stam 

Een kleine wijk aan de rand van Leiden. Romantisch ingeklemd 

tussen weilanden en het Bos van Bosman. Een wijkje met straten met 

mooie vogelnamen. Heeft u die winterkoninkjes druk in de weer 

gezien in ons bos? En de grote groep wilde ganzen in het weiland 

gezien? De eerste kerstlichtjes in de tuinen?  

En heeft u de romantisch wit-rode obstakels gezien zodat de 

aannemers niet te hard kunnen rijden. De kleuren passen wel bij de 

kerst. En de vooruitgang geproefd? Het grote zeehospitium en de 

drukte op de Rijnsburgerweg? Het breken en het bouwen en het zagen 

in het bos? Wat een dynamiek! 

En heeft u gezien de drukte van overleg en bezwaar. Wist u hoe 

bekend onze wijk is bij B&W? Wij tellen echt mee in Leiden.  

 

30 jaar geleden toen ik, op kamers in de Lijsterstraat, voor het eerst in 

deze wijk woonde was het een slaperig en gemoedelijk wijkje ver van 

het centrum, waar weinig gebeurde.  Je leefde er goed en vooral rustig. 

De eerste levensbehoeften haalde je op de hoek en een praatje zat er 

altijd wel in. 

De laatste jaren is die rust wel zeer wreed verstoord. Natuurlijk we 

wisten het. Er zou veel gaan gebeuren. Maar toch denk ik dat de 

werkelijke uitvoering van alle plannen velen van ons zwaarder 

gevallen is dan verwacht. Voor sommigen zijn de zenuwen zelfs tot 

het uiterste belast. We merken dat ook sterk in de eindfase waarin we 

nu zitten. Veel is al klaar. Maar nog niet alles. Tegen de laatste 

probleempjes bij de uitvoering ontstaan ook de meeste bezwaren. Het 

is duidelijk, iedereen heeft er genoeg van. Laat het nu maar eens klaar 

zijn, zodat het normale leven in de wijk weer zijn gang herneemt. Niet 

dat de normale activiteiten  er nu niet waren, maar er was tegelijk te 

veel onrust. Dat is de laatste jaren ten koste gegaan van de 

gezelligheid. Het is goed dat, nu we verwachten dat de voornaamste 

werkzaamheden in de loop van dit voorjaar voorbij zullen zijn, er een 
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oproep staat in deze praatvogel om bij te dragen aan normale gezellige 

dingen in de wijk. 

Ook komend jaar zal nog veel overleg nodig zijn. De afronding van de 

bouwwerkzaamheden, de oplevering van de eco-zone en de renovatie 

van het Bos van Bosman, de herbouw van de mytylschool, het 

wandelpad naar Endegeest, de omzetting van OC naar AZC voor de 

asielzoekers, de wens van de wijk voor een gezondheidscentrum zijn 

allemaal zaken die de aandacht zullen opeisen. Maar toch, 

langzamerhand gaan we naar een vermindering van het te veel aan 

dynamiek, langzaam keert er weer meer rust terug, verstomt het 

timmeren en zagen en zal de roep van de bosuil weer beter te horen 

zijn. 

Voor de nieuwe bewoners breekt in het voorjaar het planten en zaaien 

aan. Wordt de wijk weer groener en zult u merken in wat voor een 

heerlijk stukje Leiden u bent komen wonen.  Samen, oude en nieuwe 

bewoners, gaan we een nieuwe fase van de wijk in. Misschien ietsje 

minder slaperig, maar wel gezellig. 

 

Ik wens u allen een goede kerst en een fijn, gezond en gezellig 2003. 

 

Ruud Stam. 
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Grondwateroverlast : drainage is weer hersteld 

K.P.Post 

 

Vooral door de jarenlange inspanning van buurtgenoot T.W. Polet is 

eindelijk in de tweede helft van 2000 een drainagesysteem aangelegd 

door de meeste straten van onze buurt. Daardoor zouden natte 

kruipruimten en andere wateroverlast moeten verdwijnen na enige 

tijd. 

In de Praatvogel van april 2001 doet de heer Polet verslag van de 

stand van zaken. Die is op dat moment nogal verwarrend. 

Terugkijkend is dat niet zo verwonderlijk. De drainagebuis die 

uitmondde in de sloot tussen de Blauwe Vogelweg en de Vinkenstraat 

(te zien vanaf de Leeuwerikstraat) heeft slechts enkele weken goed 

gewerkt. Al snel raakte de buis bij een bocht aan het eind verstopt met 

zand dat tijdens het leggen in de buis terecht was gekomen. Bovendien 

stagneerde tezelfdertijd voor de zoveelste keer de afvloeiing van 

bedoelde sloot naar het pompgemaal aan de Wassenaarseweg. 

Doorblazen van de verstopping had dus ook geen zin. De Gemeente 

heeft toen het drainagesysteem ter plaatse van het kruispunt 

Leeuwerikstraat/Lijsterstraat aangesloten op het riool. 

Maar dat wel met een iets hogere ligging (dichter bij het 

straatoppervlak dus), zodat het rioolwater niet in de buis kon vloeien. 

Uiteraard werkte een en ander daardoor minder goed en zullen 

sommigen een natte kruipruimte hebben gehouden. 

Enkele weken geleden is (eindelijk) de afvloeiing van de sloot 

definitief in orde gemaakt en is het zand uit de verstopping gepoten. 

Sindsdien werkt het systeem uitstekend. Bijna continu stroomt een 

ruime hoeveelheid water uit de buis. Naar verwachting zouden er in 

het komende voorjaar geen natte kruipruimtes meer moeten zijn. Lof 

voor de gemeente die het weliswaar laat, maar tenslotte toch goed in 

orde heeft gemaakt. 

Mochten er toch bezwaren blijven optreden, dan gaarne melding 

hiervan aan één van de leden van het Wijkcomité. 
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Opruimactie Bos van Bosman 

Herman van der Kooij 

 

Donderdag 23 oktober was het weer zover. Het bos van Bos van 

Bosman werd weer opgeruimd. Om 11.00 uur verzamelden de 

actievelingen uit de wijk zich tegenover de Mytylschool. Hier stonden 

de mannen van de afdeling „Groen‟ van de gemeente al klaar om 

plastic handschoenen, grijpstokken en vuilniszakken uit te delen. 

Omdat die dag ook het startsein voor de renovatie van het bos gegeven 

zou worden, stond er zelfs een heuse tafel klaar (door de gemeente 

geregeld) met kop en schotels, waar je zelf koffie of thee in kon 

schenken. Ook koekjes waren van de partij. Zo luxe hadden wij het 

nog nooit meegemaakt! Bovendien werden we gezegend met droog 

weer.  

Er kwamen aardig wat kinderen opdagen, van wie sommige met de 

ouders. Ook van het asielzoekerscentrum waren heel wat kinderen met 

begeleiders aanwezig. Enkele dagen tevoren was ik nog door het bos 

geweest en ik dacht dat het wel meeviel met het vuil dat er lag. Dat 

bleek toch nog tegen te vallen; er werd weer het nodige uit het bos 

gehaald, waaronder de gebruikelijke fiets. De mensen van de afdeling 

groen reden rondjes om het bos en laadden alles wat wij eruit gesleept 

hadden in hun wagens. 

Om twaalf uur was er pauze op 

het grote grasveld in het bos. 

Hier kreeg iedereen een bekertje 

fris en een appel, banaan of 

mandarijn. Daarna begaven we 

ons naar de plek waar het 

startsein gegeven zou worden 

voor de renovatie 

werkzaamheden in het bos. Dit 

deed dienstdirecteur Claus 

Martinot door met gevaar voor eigen leven een nestkastje op te 

hangen in een boom. De man was duidelijk behept met hoogtevrees, 
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maar uiteindelijk timmerde hij onder luid applaus het nestkastje aan de 

boom. 

Hierna mochten de kinderen meehelpen met het opstapelen van het 

gedunde hout. Die stapels blijven liggen en dienen als schuil- en 

broedplaats voor allerlei dieren uit het bos. 

Tenslotte toog iedereen traditiegetrouw naar het Vogelnest, waar weer 

de gebruikelijke pannenkoeken met suiker of stroop genuttigd werden.  

Voor het eerst gingen de pannenkoeken schoon op. Ook de 

asielzoekerkinderen smulden van deze lekkernij, terwijl ze vorig jaar 

een beetje huiverig waren om deze inheemse traktatie naar binnen te 

werken. In het Vogelnest kregen ook alle kinderen van de gemeente 

een houten nestkastje om thuis in de tuin of op het balkon op te 

hangen. Er was keuze uit twee modellen. 

Al met al was ook deze opruimactie weer een succes, al was het alleen 

maar omdat we weer eens gezellig met z‟n allen bezig zijn geweest. 

Alle medewerkers, pannenkoekenbakkers en kinderen hartelijk 

bedankt en voor wie er dit jaar niet bij was; volgend jaar krijg je weer 

een nieuwe kans. 

 

Herman van der Kooij  
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Tentoonstelling Leonard Springer 

Herman van der Kooij 

 

In het Teijlers Museum te Haarlem wordt van 16 november tot 19 

januari een  overzichtstentoonstelling gewijd aan het oeuvre van 

Leonard Springer. 

Tegelijkertijd verschijnt bij Uitgeverij De Hef een uitgebreide 

monografie over Springer van drs. Constance Moes. 

 

Leonard A. Springer wordt door vakgenoten wel de „nestor van de 

Nederlandse tuinarchitectuur‟ genoemd. Springer ontwierp meer dan 

vierhonderd parken, buitenplaatsen, begraafplaatsen en tuinen; een 

omvangrijk oeuvre en verreweg het grootste in de geschiedenis van de 

Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur. Veel van zijn ontwerpen 

bestaan nog altijd, zoals het Oosterpark in Amsterdam, het 

Rijsterborgherpark in Deventer, het stadswandelbos in Tilburg en 

natuurlijk dichtbij huis ons Bos van Bosman! 

In de omgeving van Haarlem legde 

hij veel villaparken aan en hij 

ontwierp begraafplaatsen, onder 

andere de Nieuwe Ooster 

Begraafplaats in Amsterdam, die 

momenteel geheel in 

oorspronkelijke staat gerestaureerd 

wordt en als Rijksmonument is 

genomineerd. In Twente zijn 

buitenplaatsen van textielbaronnen 

en het arboretum van De Lutte van 

zijn hand. Ook in Wageningen, 

waar Springer les gaf aan de 

Landbouw Hogeschool, ontwierp 

hij een arboretum.  
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Behalve tuinarchitect was Springer een groot kenner van bomen. Hij 

publiceerde vele artikelen over dendrologische en tuinarchitectonische 

onderwerpen en met zijn studie van de historische tuinen legde hij een 

basis voor de Nederlandse tuingeschiedenis. 

De stadsparken die Springer ontwierp, ademen een laatnegentiende-

eeuwse romantische sfeer. Hier ging de gegoede burgerij wandelen 

om de beslommeringen van alledag te vergeten en nieuwe inspiratie 

op te doen. De parken waren een gekunstelde vorm van schijnnatuur, 

harmonieus gecomponeerd omwille van het pittoreske, 

lichtmelancholische effect. „Schilderen met de natuur‟ noemde 

Springer dit; het creëren van een oogstrelend decor met open gazons, 

spiegelende waterpartijen en indrukwekkende boomgroepen, 

contrasterend in bladkleur en silhouet, zodat de wandelaar een 

voortdurende stemmingswisseling kon ondergaan. Het liefst gebruikte 

hij daarbij zoveel mogelijk verschillende exotische bomen, waarvan 

het aanbod door de toenemende handel en verbeterde kweekmethodes 

in de negentiende eeuw enorm was toegenomen. Binnen zijn 

landschappelijke parkaanleg en in de formelere stadsplantsoenen 

maakte Springer vaak formele tuinen, die in de beginperiode waren 

gedecoreerd met veelkleurige mozaïekbedden en stijve subtropische 

planten, zoals yucca‟s en agaves. Later legde hij binnen zijn 

landschappelijke ontwerpen ook veel geometrische rozentuinen aan. 

Door dit samengaan van landschappelijke en formele stijl wordt zijn 

werk tot de „gemengde stijl‟ gerekend. 

De rosaria, de stijve plantsoentjes waar de burgerij kon zien en gezien 

worden en de schilderachtige stadsparken met hun bordjes Verboden 

zich op het gras te begeven, zijn tegenwoordig verdwenen of ernstig 

verschraald. Niet alleen de gestegen onderhoudskosten, maar ook het 

actievere gebruik van de parken en de veranderde smaak spelen hierbij 

een rol. 

Gazons zijn speel- en ligweiden geworden, zeldzame heesters en 

bomen werden – soms onder het mom van ecologisch onderhoud – 

veranderd in onderhoudsarm bosplantsoen. Ook in de privé-tuinen 

speelde het duurder worden van het tuinpersoneel en het schaarser 

worden van de grond een rol. Springer moest al tijdens zijn leven 

toezien hoe de moderne villatuin met zijn gemengde borders 
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uiteindelijk de rijke eclectische beeldtaal uit de Victoriaanse periode 

verdrong.  

In de discussie over het behoud  en restauratie van negentiende-

eeuwse parken en tuinen zijn het openbaar maken van het werk van 

Springer en de monografie van Moes van groot belang. 

Voor wie de discussie over het opknappen van het Bos van Bosman 

heeft gevolgd, is het misschien interessant om de tentoonstelling in 

Haarlem te gaan zien. De hierboven beschreven Springerkenmerken 

zijn - op de rozenperken na - zeker ook in het Bos van Bosman te 

herkennen.  

Laten we hopen dat het Bos er - na de inmiddels begonnen 

werkzaamheden - weer mooi bij komt te liggen. De volgende stap is 

wat mij betreft het omverhalen van Nieuweroord en het opnieuw 

bouwen van de oude buitenplaats, want bij zo‟n mooi bos hoort toch 

niet zo‟n foeilelijke torenflat! 

 

Herman van der Kooij 

 

Bron: Anne Mieke Backer, Leonard Springer Tuinarchitect, dendroloog. Uit: 

Onze Eigen Tuin. 48
e
 jaargang, nummer 4, pag. 9.  

 

 

Brief aan de wijkwethouder 

Noor Engbers 

De Vogelwijk heeft de afgelopen jaren geen rustige tijd gekend. Zo is 

het Annapark inmiddels voorzien van een hele rits nieuwe woningen 

waar de eerste bewoners inmiddels zijn ingetrokken. Aan de 

Wassenaarseweg is het nieuwe zeehospitium opgetrokken, we hebben 

een OC gekregen dat inmiddels AZC is geworden, de Mytylschool 

wordt verbouwd en het Bos van Bosman wordt gerenoveerd. Bij al die 

ontwikkelingen is de gemeente Leiden betrokken geweest. Over de 

communicatie van de gemeente met de bewoners van de wijk, de 

wijze waarop inspraak wordt vormgegeven en de nakoming van 
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allerlei afspraken is in de wijk een heleboel gezegd. Het leek ons 

belangrijk dat het commentaar van onszelf en van anderen ook bij de 

gemeente terecht komt, om te proberen een aanzet te geven tot 

verbetering. Daarom hebben ondergetekenden, Rinus Breeuwsma, 

Trudy Kraan en Noor Engbers, tijdens het wijkwethouderspreekuur op 

31 oktober jl. onze klachten voorgelegd aan de wijkwethouder 

Buijing. Hij vroeg ons de klachten en opmerkingen op papier te zetten 

en aan hem toe te zenden. De tekst van de brief staat hieronder 

afgedrukt. 

Er is inmiddels een ontvangstbevestiging binnengekomen. Wij houden 

u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

 

        Leiden 20 november 

2002 

Geachte heer Buijing, 

Tijdens het gesprek dat wij met u voerden op uw spreekuur als 

wijkwethouder, op 31 oktober jl. hebben wij u toegezegd een 

overzicht te sturen van enerzijds toezeggingen betreffende de 

Vogelwijk die  nog niet zijn nagekomen door de gemeente en 

anderzijds een aantal gebeurtenissen waarbij de gemeente ten 

aanzien van communicatie, wijze van inspraak etc. ons inziens 

ernstig is tekort geschoten. 

De afgelopen jaren zijn in de Vogelwijk vijf grote projecten 

gestart. Die projecten zijn: de bebouwing van het voormalige 

Annaterrein, het zogenoemde Park Vogelwijk, de inrichting van 

Nieuweroord als OC en inmiddels als AZC, de bouw van het 

revalidatiecentrum aan de Wassenaarseweg, met in samenhang 

daarmee, de uitbreiding van de Mytylschool en tenslotte de 

renovatie van het Bos van Bosman. De projecten zijn, hoewel deels 

reeds in een vergevorderd stadium, nog geen van alle afgerond. 

De verwikkelingen rondom deze projecten zijn van grote invloed 

op het leefklimaat in de buurt en hebben de buurtbewoners en 
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het wijkcomité ruimschoots de gelegenheid geboden kennis te 

maken met de manier waarop de gemeente Leiden bij dit soort 

gelegenheden met de bewoners van de wijk, de 

belanghebbenden, omgaat.  

We willen  vooropstellen dat de kritiek op de handelwijze van de 

gemeente niet voortkomt uit een poging slechts de lusten en niet 

de lasten voor de Vogelwijk te verzekeren.  De buurt is zich steeds 

bewust geweest van de noodzaak van bepaalde beslissingen. 

Vanuit de buurt is steeds getracht constructief overleg met de 

gemeente te voeren om in gezamenlijk overleg tot de beste 

oplossingen te komen. Hoewel in de meeste gevallen op aimabele 

en voorkomende toon gevoerd, hebben de overleggen met de 

gemeente desondanks in een aantal gevallen irritatie opgewekt. 

 

Allereerst noemen wij een paar voorbeelden van gevallen waarin 

door de gemeente toezeggingen zijn gedaan aan de buurt, die zij  

(nog) niet is nagekomen.  

 

1. Over de bebouwing van het voormalige Annaterrein heeft de 

gemeente officiële besluitvorming, met bijbehorende inspraak 

laten plaatsvinden. Inspraak was ook toegezegd over de met de 

woningbouw samenhangende activiteiten zoals het gebruik en 

herinrichting van het plantsoen, de inrichting van de ecozone de 

inrichting van de openbare ruimte etc. Hoewel steeds overleg is 

geweest tussen de gemeente en het wijkcomité en in enkele 

gevallen een werkgroep van het wijkcomité, heeft formele 

inspraak voor de buurt nog steeds niet plaatsgevonden. Dit is ons 

inziens stuitend, omdat grote delen van de nieuwbouw reeds zijn 

opgeleverd of op korte termijn al worden opgeleverd ( zie ook 

Leidsch dagblad 12 oktober) en inspraak over de genoemde 
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activiteiten niet eens meer symbolische waarde zal hebben. De 

ergernis over het achterwege blijven van de inspraak is des te 

groter omdat de gemeente vorig jaar in oktober ineens de 

planning van het ingenieursbureau aanhaalde om een 

eigensoortige inspraakprocedure op te zetten waarbij de 

buurtbewoners die in de verschillende werkgroepen actief waren 

tijdens een informele bijeenkomst op 5 november 2001 een veelal 

eerste, en voor alles láátste kans kregen om commentaar te 

leveren op de inrichting van de nieuwe straten alsmede de 

Mezen- en Vinkenstraat en een deel van de ecologische 

verbindingszone.Aan de rest van de buurt werd die mogelijkheid 

onthouden. Bij dezelfde gelegenheid werd beloofd dat zo spoedig 

mogelijk een inrichtingsplan mét Mytylschool en 

revalidatiecentrum voor inspraak gepresenteerd zou worden. De 

opmerkingen van de aanwezigen op 5 november zouden in het 

plan worden verwerkt het verslag van die bijeenkomst gaat als 

bijlage 1 hierbij). Er zou in het vroege voorjaar een 

informatieavond komen en alle nog niet „afgekaarte”stukken 

zouden tijdens de inspraak aan de orde kunnen komen. Inmiddels 

heeft de genoemde inspraakavond nog steeds niet 

plaatsgevonden. Ook een bijgewerkte inrichtingsplan is nog niet 

aan de wijk (of het wijkcomité) gepresenteerd. De heer Griffioen, 

contactpersoon voor de uitvoering van genoemde projecten 

verklaarde schouderophalend dat hij wilde dat hij wist wanneer 

een tekening en inspraakavond wel te verwachten waren. Er zou 

moeten worden gewacht op een collegebesluit. Illustratief vinden 

wij de brief van de heer Griffioen aan alle bewoners van de 

Vogelwijk op 24 juli 2002 (bijlage 2). Daarin verklaart hij dat de 

inspraakavond tot zijn spijt niet voor de zomer kan plaats vinden 

“nu het onmogelijk is gebleken om de besluitvorming die hiervoor 

nodig is tijdig af te ronden”. Of deze nieuwe invulling van het 
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begrip inspraak in overeenstemming is met de wettelijke 

vereisten, wagen wij te betwijfelen  Wij hebben daarom ernstige 

twijfels of de gemeente het recht op inspraak  van de burgers 

serieus neemt en wijzen er nog eens op dat overleg met een 

wijkcomité, hoe nuttig en constructief ook, het recht op inspraak 

voor de belanghebbenden niet kan vervangen.   

 

2. In begin jaren negentig zijn diverse straten in de Vogelwijk 

opnieuw ingericht en bestraat. Mezen-, Vinken- en 

Leeuwerikstraat werden uitgesteld in verband met de 

voorgenomen nieuwbouw op het voormalige Annaterrein, 

Herinrichting zou worden gekoppeld aan de oplevering van de 

nieuwbouw. Vinken- en Mezenstraat zullen door de 

projectontwikkelaar Proper Stok worden meegenomen (overigens 

op een veel later tijdstip dan afgesproken). De Leeuwerikstraat is 

niet in die plannen opgenomen. De gemeente heeft geen 

middelen gereserveerd. Opknappen van de Leeuwerikstraat dreigt 

opnieuw voor onbepaalde tijd te worden opgeschort.  

 

3. Voorjaar 1993 berichtte de gemeente de buurt dat zij het 

voornemen had de gezamenlijk tot stand gebrachte plannen voor 

rotondes in de Lijsterstraat in het voorjaar van 1994 uit te voeren. 

Later zijn die plannen stilzwijgend uitgesteld en gekoppeld aan de 

nieuwbouw op het voormalige Annaterrein. In het overleg tussen 

de gemeente en het wijkcomité Vogelwijk van 25 januari van dit 

jaar is namens de gemeente medegedeeld dat de Lijsterstraat is 

opgenomen in de lijst van herbestratingen in 2002. Of dat plan 

nog binnen afzienbare tijd wordt uitgevoerd is steeds niet 

duidelijk. Overigens is over deze kwestie én die hiervoor vermeld, 

door het wijkcomité een brief aan de Raad gestuurd gedateerd 17 
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december 2001, waarop tot op heden geen reactie is ontvangen. 

Een afschrift van die brief gaat als bijlage 3 hierbij.  

 

4. In de jaren negentig heeft de gemeente zonder overleg of 

inspraak de verlichting in de buurt veranderd. Er kwamen hoge 

straatlantaarns met felle lampen. Ter verklaring gaf de gemeente 

te kennen dat de lampen werden aangepast aan landelijke 

voorschriften. Naar aanleiding van de inrichting van de nieuwe 

straten op het voormalige Annaterrein kwam de verlichting weer 

ter sprake. De gemeente had te kennen gegeven dat zij er de 

voorkeur aan gaf in de hele wijk uniforme straatverlichting aan te 

brengen. Vanuit de buurt werd aangegeven dat haar voorkeur 

daarbij uitging (en gaat) naar minder sterke verlichting. Navraag 

leerde betrokkenen dat er geen landelijke normen bestaan voor 

straatverlichting, slechts richtlijnen. Een door de gemeente zelf 

geëntameerd onderzoek wees vervolgens uit dat de 

straatverlichting in de Vogelwijk ver uitstijgt boven die richtlijnen. 

Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente toegezegd in ieder 

geval de plekken waar door de verlichting overlast bestaat aan te 

pakken. Tot op heden is dat niet gebeurd. Het ziet er overigens 

ook niet naar uit dat de gemeente uniforme verlichting in de wijk 

aanbrengt. De verlichting die is aangebracht in de nieuwe straten 

op het voormalige Annaterrein is een stuk prettiger dan wat er in 

de rest van de wijk staat. 

 

Bovenstaande voorbeelden gaan over concrete toezeggingen van 

de gemeente aan de Vogelwijk. De voorbeelden geven ons inziens 

daarnaast weer dat er het een en ander schort aan de interne en 

externe communicatie binnen de gemeente en dat wellicht ook 

projectleiders of contactpersonen te weinig 
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beslissingsbevoegdheid hebben om effectief te kunnen opereren. 

Hieronder volgt nog een tweetal voorbeelden van ongelukkig 

optreden van de gemeente. 

 

A. Tijdens de besprekingen tussen het wijkcomité en de gemeente, 

over de bebouwing van het voormalige Annaterrein, zijn harde 

afspraken gemaakt over het bouwverkeer, dat niet door de wijk 

zou komen, maar over de Wassenaarseweg zou worden geleid. In 

verband daarmee was een bouwweg aangelegd langs het fietspad 

dat loopt tussen de Nachtegaallaan en de Wassenaarseweg. 

Recentelijk berichtte dhr. Griffioen, projectleider van de 

activiteiten in de Vogelwijk, dat de bouwweg door de aannemer 

van het revalidatiecentrum was verwijderd en dat bouwverkeer dat 

nog naar het Park Vogelwijk, op het voormalige Annaterrein 

moest, noodgedwongen door de wijk zou komen. Er was, volgens 

de heer Griffioen, niets meer aan te doen. De vanuit de wijk geuite 

ergernis deed hij in de pers af met de opmerking dat de overlast 

erg meeviel en dat de bouwactiviteiten toch bijna waren afgerond 

(Leidsch Dagblad 12 oktober). De laconieke houding van dhr. 

Griffioen viel niet in goede aarde, temeer omdat een poging van 

mw Klein, Kraan en Engbers om te komen tot afspraken ter 

voorkoming of vermindering van de overlast, voornamelijk 

gelegen in  het gevaar voor de spelende en (naar school) fietsende  

kinderen in de wijk, tot weinig resultaat leidde. Na aanvankelijke 

bereidheid van dhr. Griffioen om bijvoorbeeld vast een begin te 

maken met de herinrichting van de Mezen- en de Vinkenstraat, 

waarbij een aantal verkeers(snelheids)remmende elementen in de 

straat zouden worden aangebracht , kwam hij daar later op terug. 

En dat terwijl de herinrichting van Vinken- en Mezenstraat 

oorspronkelijk zou worden afgerond vóórdat de huizen in de 

nieuwe straten zouden worden opgeleverd, juist om bijvoorbeeld 
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de komst van verhuiswagens e.d. enigszins te reguleren. 

Inmiddels zijn, als “pleister op de wonde” een aantal plastic 

elementen geplaatst op de kruisingen van de Mezen- en de 

Vinkenstraat met de Leeuwerikstraat, van het soort dat ook op 

snelwegen wordt gebruikt. 

 

B. Bij de aanvang van de bouwactiviteiten op het Annaterrein, werd 

opeens een groot bord van de projectontwikkelaar aan de 

voorkant, d.i. aan de kant van de bestaande wijk van het 

plantsoen geplaatst. Belanghebbenden hebben de gemeente er 

herhaaldelijk schriftelijk op gewezen dat dat bord niet zonder 

vergunning geplaatst mocht worden. De gemeente ondernam 

daarop echter niets, behalve de verzending van een 

ontvangstbevestiging. Er is nooit inhoudelijk antwoord op de 

brieven (waaronder een wob-verzoek) gekomen. Ook meerdere 

telefoontjes leverden geen reactie op.Toen het bord uiteindelijk, 

door storm en onbekende vandalen, vernield werd heeft de 

projectontwikkelaar het verwijderd. Spoedig werd duidelijk 

waarom de projectontwikkelaar het bord aan de voorzijde van het 

plantsoen had geplaatst. De gemeente had in de afspraken met de 

projectontwikkelaar het plantsoen in bruikleen gegeven voor het 

plaatsen van containers. Ook werd bouwgrond gestort op het 

plantsoen. De gemeente had de buurt over haar besluit het 

plantsoen uit te lenen aan de projectontwikkelaar niet 

geïnformeerd. De uitvoering van de plannen voor de herinrichting 

van het plantsoen, waarbij een klankbordgroep actief betrokken is 

geweest, werd twee jaar vooruit geschoven. Overigens zijn die 

plannen voor de herinrichting (nog) niet in de inspraak geweest. 

Het door de aannemer gestorte zand werd op enig moment 

geëgaliseerd zodat de kinderen uit de buurt, nadat weer gras zou 

zijn gegroeid, weer in het plantsoen zouden kunnen spelen. Het 
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zand bleek echter vol stukken ijzer en glas te zitten en bood geen 

veilige ondergrond voor nieuw in te zaaien gras en spelende 

kinderen   

Pas toen bleek dat de wijze waarop de werkzaamheden waren 

uitgevoerd, zouden leiden tot ondergang van een prachtige beuk 

in het plantsoen, is alsnog een redelijk doeltreffende 

schoningsoperatie meegenomen in de “herstelwerkzaamheden”. 

Vervolgens heeft er niemand meer naar om gekeken. Zo is 

sedertdien het ingezaaide gras pas één keer gemaaid. Op 

verzoeken uit de buurt om actie te ondernemen werd ook door de 

gemeente niet gereageerd. Ons inziens blijkt ook uit de 

gebeurtenissen rondom het plantsoen dat de gemeente niet 

klantgericht, dat wil zeggen niet-burgergericht is ingesteld.   

 

Wij spreken de wens uit dat deze brief en het gesprek tijdens het 

wijkwethouder-overleg ertoe bijdraagt dat gedane toezeggingen 

alsnog zullen worden nagekomen. Voorts hopen wij dat de 

genoemde voorbeelden ertoe zullen bijdragen dat de door de 

gemeente voorgestane wijkgerichte werkwijze van de gemeente 

zal verbeteren en dat communicatie en meer in het algemeen de 

omgang met de bewoners zullen verbeteren. 

Met vriendelijke groeten, 

hoogachtend, 

T. Kraan 

R. Breeuwsma 

namens deze,  

N. Engbers  
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Blubber  

Kees van den Aarsen 

Al sinds 2 weken moeten de 

bewoners van de Vogelwijk 

dankzij de bouw van het 

Zeehospitium door 

modderpoelen en plassen lopen 

en fietsen om vanaf de 

Nachtegaallaan , langs manege 

"Moedig Voorwaarts" naar de 

Wassenaarseweg te komen. 

Deze klacht heb ik, 4 december,  per e-mail verstuurd naar de 

gemeente (naar mbcomm@euronet.nl ). Ik ontving vrijwel dezelfde 

dag een reactie van dhr. Henk Boekhoven : 

Geachte heer/mevr, 

 

Gisteren is er naar aanleiding van ons heen en weer 

gemail  

contact geweest  tussen dhr. Griffioen en de 

directievoerder en de 

opdrachtgever  van de bouw, 

dat zij verantwoordelijk zijn voor het schoon houden van 

de weg. 

Gebeurt dat niet op korte termijn, dan zal dit gebeuren 

door de gemeente op hun kosten. 

  

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.  

met vriendelijke groet,  

Coordinator  

Servicepunt Woonomgeving  

P.H. Boekhoven                     

mailto:mbcomm@euronet.nl
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071-516 77 52                       

P.H.Boekhoven@Leiden.nl   

 

Ik hoop dat ze deze keer woord houden. Zo niet dan heeft ook U bij 

deze het e-mail adres en telefoonnummer om eventuele klachten  

kenbaar te maken.  

 

 

Wist U dat ... 

Nel van der Steen 

 bijna alle nieuwe huizen nu bewoond zijn. Hartelijk welkom in 

onze wijk. 

 er nog vacatures zijn in het wijkbestuur, dus u bent welkom. 

 in de wintermaanden de vogels wel behoefte hebben aan wat 

voer en als het vriest ook wat water met wat suiker er in, dan 

bevriest het niet zo snel. 

 dit bakje met water vooral niet te groot moet zijn anders nemen 

de vogels er een bad in. 

 een avocado snel rijpt in een plastic zak samen met een appel of 

een peer ( 1 dag). 

 een kerstboom de hele kersttijd mooi blijft wanneer u de boom 

twee dagen voor het versieren in een emmer waaraan rijkelijk 

glycerine is toegevoegd, laat staan. 

Om te overdenken ... 

 Geld is een vreemd goedje: wanneer je het bewaart, heb je er 

niets aan, wanneer je het uitgeeft ben je het kwijt. 

 Je bent niet verantwoordelijk voor het hoofd dat je kreeg, wel 

voor het gezicht dat je trekt. 

 Rozen zeggen: ik hou van jou; lelies hebben praal; maar een 

paardebloem in een kinderhand overtreft ze allemaal. 

Ik wens u allen  

mailto:P.H.Boekhoven@Leiden.nl
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Heel prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2003. 
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Van Bos van Bosman naar Park van Springer ?   

Nellie en Chris Smeenk 

Iedereen zal het met ons eens zijn, dat het Bos van Bosman toe was aan een 

grondige opknapbeurt. Er was veel achterstallig onderhoud, de bramen groeiden 

overal, het water stagneerde en de paden waren nauwelijks begaanbaar. 

De huidige “renovatie”, het terugrestaureren van het bos naar het park dat 

Springer in 1920 voor ogen had, gaat echter wel heel ver. De Haarlemse 

tuinarchitect Leonard Springer (1855-1940) heeft een enorm aantal 

landgoederen, parken en tuinen ontworpen: hij was beroemd en onvoorstelbaar 

productief. Teylers Museum in Haarlem heeft op dit moment een grote 

tentoonstelling aan hem gewijd (nog t/m 19 januari: dus haast U!). Maar 

Springer was natuurlijk een kind van zijn tijd, of eigenlijk: een zoon van de 19
de

 

eeuw, die werkte in de romantische “Engelse landschapsstijl”. En sommige 

dingen die wij nu weten, wist hij nog niet. 

Na de herfststorm van 27 oktober j.l. zijn ons weer enkele zaken duidelijk 

geworden die Srpinger niet heeft voorzien, misschien ook niet kon voorzien. Het 

type parkbos dat Springer ontwierp, gedijt goed op drogere grond, zoals de 

binnenduinrand, op oeverwallen van rivieren en op de hogere gronden in het 

oosten van ons land. Maar het Bos van Bosman 

ligt niet op oud duinzand, maar in een polder in 

de oude monding van de Rijn, op een plek waar 

veen- en kleigrond elkaar afwisselen. De 

waterhuishouding was die van de polders waarin 

het landgoed is aangelegd, met sterk wisselende 

waterstanden en vooral ‟s winters langdurige 

natte omstandigheden. Eiken en beuken kunnen 

daar slecht tegen en worden hier dan ook lang 

niet zo oud als elders. Zo stond de machtige eik, 

die dwars over het asfaltpad is gevallen, aan één 

kant met zijn wortels half in het water. Dat 

wortelstelsel was aan die kant veel te zwak 

ontwikkeld, waardoor de boom niet stevig stond, 

al was hij verder nog gezond. Ook de vele 

exotische boomsoorten - Springer en Bosman brachten een grote collectie 

bijeen: de plantlijsten zijn er nog - werden nogal klakkeloos aangeplant: men 

kende de eisen die al die soorten aan bodem en grondwater stellen, niet of 

nauwelijks. Veel bomen hebben de honderd jaar dan ook niet gehaald of zullen 

die niet halen. Het bos veroudert veel sneller dan Springer had verwacht. De 
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jonge opslag die nu de overhand heeft, bestaat grotendeels uit gewone en Noorse 

esdoorns, bomen die in Springers ontwerp nauwelijks een rol speelden, maar die 

nu de overhand krijgen. 

Het landgoedje van Bosman is in de loop van de tijd afgetakeld. Het mooie 

landhuis Nieuweroord is gesloopt voor het archtectonische geweld van de 

huidige hoogbouw; de verbrede Wassenaarseweg heeft er een stuk afgehapt. De 

Blauwe Vogelweg heeft het park in tweeën gehakt en er is zelfs een lus van de 

waterpartij voor gedempt (de uiteinden liggen er nog); bos, boomgaard en 

moestuin aan de andere kant zijn op een klein restant na verdwenen onder 

school en huizen en de ooit zo fraaie iepenrand is bij de bestrijding van de 

iepziekte opgeruimd. De oorspronkelijke zichtassen naar de open polder lopen 

uit op laboratoria en andere nieuwbouw. Hoe ver moet je gaan in de 

“reconstructie” van iets wat niet meer te herstellen is?    

Bomen geven elkaar beschutting. Daarom waren we ook niet gelukkig met het 

plan voor een nieuwe waterlus, waardoor slechts een mager rijtje grote bomen 

langs de Blauwe Vogelweg overblijft. Dat is een wankel evenwicht, vrezen we. 

En dat graven gebeurt waarschijnlijk ook nog eens in het voorjaar, wanneer we 

juist rust in het bos willen. In die periode is de grond droger dan nu, dus kan 

men slechts dan met een graafmachine werken. De nazomer, na de broedtijd van 

de vogels, zou natuurlijk veel beter zijn, maar dan zit men weer met de 

bouwvakantie. Kortom, we tobben wat af over onze snipper groen. 

Er zijn meer bomen gekapt dan de 16 waarvoor een kapvergunning was 

verleend. Die extra bomen waren voor een deel “slecht” en vielen daardoor 

onder de zogenaamde onderhoudskap. Verder zijn er reeds enkele bomen gekapt 

met het oog op de herstructurering van de paden. Een aantal bomen, ook 

“slechte”, hadden we liever laten staan, al was het maar vanwege de 

mogelijkheden voor spechten, vleermuizen, insecten en paddestoelen. Het is nu 

wel heel kaal geworden: één en al zichtas. 

De gemeente begrijpt onze bezwaren, maar de plannen zij niet terug te draaien. 

Als compensatie wordt er nu al in het voorjaar begonnen met het aanplanten van 

nieuwe bomen, eerder dan de bedoeling was. Maar het is belangrijk om de gang 

van zaken goed te volgen. 

Laten we hopen dat het uiteindelijk toch een mooi en rijk parkbos wordt, ook al 

zal de - vergankelijke - glorie van Springer niet terugkeren.  

Nellie en Chris Smeenk  

P.S. Laatste bericht: de gemeente is zeer voortvarend  begonnen met het dempen 

van de uiteinden van de sloten die dichtgaan. En men gaat zo snel mogelijk de 

nieuwe waterlus graven, terwijl de grond door de vorst  nog hard is.  
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Een nieuw begin aan de Bosuilstraat 

Hekon Pasman en Barbara de Groot  

 

Zo zal het door de meeste van ons toch zijn ervaren, de nieuwe 

bewoners van wat later de Bosuilstraat bleek te gaan heten. Even 

dachten we dat het Bosuillaan zou worden, wat toch iets chiquer 

klinkt, maar lastiger uit te spreken. Overigens heeft Dick (nummer 7, 

achternaam de Vos, hetgeen te denken geeft) al een Bosuil waar 

genomen en dan bedoelt hij niet de stenen versie die al in hun tuin 

staat. Dick is toch al iemand met veel oog voor de natuurlijke 

omgeving, want naast de IVN-opdracht om de lokale stand van de 

broedvogels bij te houden, weet hij als geen ander welke planten er 

hier te vinden zijn en 

welke zich dus lenen 

voor hergebruik op 

privé-grond. 

De bewoners van de 

Bosuilstraat smaakten 

het genoegen als eerste 

hun nieuwe huis in 

gebruik te mogen 

nemen. Zevenentwintig 

nieuwkomers op 2500 

m2 (al snel aangegroeid 

tot achtentwintig, dankzij Caroline en Bart, nummer 5) kwamen zich 

voegen in de Vogelwijk. Vanaf half juli was het zover en kon 

begonnen worden met het realiseren van de maandenlange 

zoektochten naar geschikte vloerbedekking, wandbedekking, 

verlichting, tuin en keuken. De leveranciers reden af en aan. Wij 

wisselden onderling ervaringen uit. Hoe is jouw marmer gelegd? Doet 

jullie afzuigkap het ook niet? Heb je ook nog steeds lekkage? Dat kon 

soepel verlopen, omdat wij met de tien eigenaren al anderhalfjaar 
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vertrouwd waren, door opgewonden avondjes bij Ria en Sjaak (de 

Jong, nu nummer 9). Zo konden we gemeenschappelijk 

tuinafscheidingen inkopen en werden de huizen voorbereid op latere 

aanschaf van zonnepanelen. Een stopcontact in de nok van het huis is 

in ieder geval een begin. Verhuisd werd er vanaf half augustus. Ik 

meen, dat Miriam en Dick (dezelfde) de eerste waren en Rosario (de 

man met de Porsche, nummer 4) de laatste. Wij kwamen 30 augustus 

over, met heerlijk weer. In Januari, zo is het voornemen van de 

initiatiefnemers, sluiten wij onze collectieve aanloop naar deze straat 

af met een tiengangendiner, in elk huis een. 

Ik kan alleen voor ons beiden spreken, waar het gaat om het gevoel 

van tevredenheid. Wij hebben geen dag spijt van deze stap naar dit 

huis, deze buren, deze buurt. Wij lieten een familiehuis achter in de 

Hugo de Grootstraat, waar de kinderen uit huis gingen en voor 

zichzelf begonnen. Kenmerken: sfeervol maar veel onderhoud, 

gehorig, parkeerproblemen, historische omgeving, naar binnen 

gekeerd. In de Bosuilstraat troffen wij: sfeer nog aan te brengen, 

voorlopig geen onderhoud, twee priveparkeerplaatsen, groene 

omgeving, naar buiten gericht. Zelfs een inburgeringscursus blijkt niet 

nodig. Wat wil een mens nog meer? 

 

Hekon Pasman /Barbara de Groot, Bosuilstraat 8 
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Ecozone: verbindingsweg voor natuur 

Verslag van de werkgroep Ecozone 

Inrichting  

 De gemeentelijke groenontwerper Peter Bollen heeft in goed 

overleg met de werkgroep ecozone een inrichtingsplan gemaakt voor 

de ecozone tussen Blauwe Vogelweg en Nachtegaallaan. Het 

onderdeel rond de verbindingsgang Mytylschool - Zeehospitium heeft 

de werkgroep niet willen beoordelen, 

omdat ze deze gang als ongewenst 

beschouwd.  

 De groenplannen zijn bij alle 

externe partijen goed ontvangen. Het 

gedeelte op het voormalig Anna 

terrein zal in opdracht van Proper 

Stok worden uitgevoerd. Het overige 

deel is in handen van de gemeente. Het wordt een bosachtige zone. Bij 

de Nachtegaallaan is het plan om de sloot te verbreden. Wanneer de 

plannen worden uitgevoerd is nog niet duidelijk. 

Bedreiging  

 De vernieuwde Mytylschool is de belangrijkste bedreiging van de 

ecozone: de aanbouw van 4 lokalen en een verbindingsgang naar het 

Zeehospitium. Dit laatste zal een bouwwerk worden dat op 

ooghoogte de ecozone letterlijk doorsnijdt, deze gang zal ruim 40 m 

lang worden. De werkgroepleden hebben samen met een aantal 

andere bewoners van de Vogelwijk en de Bomenbond Rijnland 

bezwaar aangetekend tegen de bouwplannen en de kapvergunning. 

Ondanks de nog lopende beroepsprocedure is jong bos verwijderd en 

zijn bomen gekapt. Ook is met de bouw begonnen. Het is 

ontmoedigend te ervaren dat de gemeente zo met haar burgers 

omgaat en financiële risico's neemt met gemeenschapsgeld. Het is 

ook bedroevend dat hiermee de leerlingen van de mytylschool de 

dupe worden van de gemeente: de leerlingen moesten al vóór het 

starten van de procedures verhuizen. 



 

 27 

Wandelroute  

 De gemeente wil in het kader van wandelroutes in de regio een 

wandelpad aanleggen van het Bos van Bosman naar Oegstgeest, 

via Endegeest. De werkgroep heeft bedenkingen geuit over de 

route die vanaf het paadje door de ecozone ten noorden langs de 

speeltuin door de weilanden zou komen te lopen. Met name het 

gevaar van aantasting van dit open weilanden landschap is een 

punt van discussie. Ook zijn er negatieve geluiden van 

volkstuinders ontvangen. Tegenstanders geven de voorkeur aan 

een route die via de manege naar Endegeest loopt. De plannen 

liggen voor belangstellenden ter inzage bij Jeannette Matze, 

Roodborststraat 38. Uw reactie op de plannen kunt u eveneens bij 

haar kwijt. De reacties zullen worden verzameld en doorgegeven 

aan de gemeente Leiden, die graag in januari verneemt hoe in de 

wijk over de plaats van het wandelpad wordt gedacht. 

Bos van Bosman 

 Hoewel buiten het directe aandachtsgebied van de werkgroep, zijn 

we zeer verontrust over de gang van zaken en de niet nagekomen 

toezeggingen rond de uitvoer van de kapwerkzaamheden in het 

Bos van Bosman. Zo zijn er bomen gekapt die niet in de 

vergunning waren opgenomen. Alarmerend is ook dan men niet 

heeft ingespeeld op de schade door de storm van 27 oktober. Er is 

nu een grote open plek ontstaan en de vrees bestaat dat het rijtje 

van vijf bomen langs het huidige asfaltpad het snel zal begeven. 

Na enig aandringen heeft de gemeente besloten het graven van de 

sloot niet het komend voorjaar (in het broedseizoen) te laten 

plaatsvinden, maar tijdens de huidige vorstperiode. Punt is dat de 

bodem zo droog mogelijk moet zijn.  

 Ook het geschikt maken van het pad voor vervoer van zwaar 

materieel zal z'n tol eisen van wortels en daarmee van bomen. Dit 

geldt des te meer, nu het restant van het bosje extra windgevoelig 

is geworden door het wegvallen van een vrij groot aantal bomen. 

Onze vrees dat het Bos van Bosman voor onze ogen verdwijnt lijkt 

bewaarheid te worden.  
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Wie heeft er een idee voor een gezellige buurtactiviteit ? 

De Vogelwijk, het wijkcomité en de werkgroepen hebben afgelopen jaren veel 

aandacht en zorg besteed aan wel vijf forse projecten: Park Vogelwijk, het 

OC/AZC, Revalidatiecentrum, Mytylschool, Bos van Bosman. Het ziet er naar 

uit dat in 2003 alle projecten zullen worden afgerond. Het wijkcomité moet en 

zal echter tot dan alert moeten blijven dat de communicatie met de gemeente 

over deze projecten goed verloopt en dat de toezeggingen gestand worden 

gedaan. In de afgelopen jaren ging er nogal eens iets mis met die contacten en 

die beloften! 

Het wijkcomité vindt echter dat het meer moet doen dan voor waakhond spelen 

en dat het ook de nodige aandacht moet geven aan positieve buurt 

aangelegenheden. Voor onze kinderen wordt er al regelmatig iets gezelligs 

georganiseerd. Voor de volwassen buurtbewoners zouden ook weer eens wat 

feestelijke activiteiten kunnen plaats vinden. 

Zo valt te denken aan  : 

 een ludiek volleybal toernooi op het plantsoen, als dat klaar is  

 aan bijvoorbeeld een drankje-met-hapje om met de nieuwe bewoners van 

de Vogelwijk kennis te maken (een "buurt warming party") of  

 aan bijvoorbeeld een praatje en begeleide tocht om onze wijk, 

bijzonderheden, historie en plannen, beter te leren kennen etc. . 

Jullie begrijpen het al: we zoeken ideeën en enthousiastelingen. Voorstellen zijn 

ook welkom zonder een belofte zich er direct actief voor in te zetten. Meldt 

s.v.p. iets aan het wijkcomité, per e-mail, briefje of telefoontje, aan: 

Noor Engbers, Roodborststr. 29  tel. : 515 2989, trommeng@xs4all.nl 

of aan Hans Dirken, Lijsterstr. 36  tel. : 517 4845, j.m.dirken@io.tudelft.nl 

 

mailto:trommeng@xs4all.nl
mailto:j.m.dirken@io.tudelft.nl


 


