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 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 
 AZC Nieuweroord: 519 25 08 

Kopijdata Praatvogel 
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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. 

"Stichting Wijkcomité Vogelwijk" 

Ruud Stam (voorzitter)   Van Eysingapark 10 tel. 515 30 40 
Kees Post (vice-voorzitter) Blauwe Vogelweg 2 tel. 515 77 83 
Noor Engbers (secretaris) Roodborststr. 29 tel. 515 29 89 
Jan van Doggenaar (penn.m.) Bosuilstr. 1  tel. 301 53 91 
Hans Dirken (lid)    Lijsterstr. 36  tel. 517 48 45 

Redactie : 

Hans Dirken   j.m.dirken@io.tudelft.nl  

Kees van den Aarsen  c.vd.aarsen@tiscali.nl 
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Er verandert veel in de komende tijd in het asielzoekerscentrum. Dat wil niet 

zeggen dat wij daar veel van zullen merken. Zolang leiding en bewaking goed zijn 

mogen we er op vertrouwen dat de veranderingen niet tot een wezenlijk veranderde 

situatie voor de buurt zullen leiden. Maar laat ik de punten even nalopen: 

 Het OC (opvang voor korte tijd, enkele weken of maanden,  nadat de 

vluchtelingen ons land binnengekomen zijn) wordt omgezet in een AZC 

(opvang gedurende de gehele periode dat de asielaanvraag in behandeling is; 

vaak ca 1 jaar) In principe zullen er 400 vluchtelingen worden gehuisvest, 

waarvan ook een deel nog daadwerkelijk elders, bij familie of vrienden, 

verblijft. Dat is heel wat minder dan de huidige capaciteit van 600 asielzoekers. 

Bovendien komen er geen alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA‟s) 

meer. 

 De omklap van OC naar AZC is door de gemeenteraad goedgekeurd. Op ons 

aandringen is daarbij beloofd dat de bewaking op peil gehouden zal worden en 

is aan de looptijd van het contract niets veranderd. 

 Het cluster waar dit centrum toe behoort wordt opgeheven. Alphen, 

Waddinxveen en Katwijk gaan of zijn al dicht. En dit centrum gaat bij een ander 

cluster behoren. Dit betekent wel dat in de komende paar maanden groepen uit 

de sluitende centra hier opgevangen zullen worden. Dat betekent dat we tijdelijk 

nog boven de capaciteit van 400 uit zullen gaan. 

 Het aantal klachten uit de buurt is in de laatste 6 maanden zeer laag geweest. 

Hier is niet in de laatste plaats de strakke leiding  in het centrum de oorzaak van. 

Dat is voor de buurt heel fijn en dus hulde voor ons centrum. Het opruimen van 

zwerfafval gebeurt ook heel vaak en dit scheelt veel in de aanblik. 

 Wel valt er een minpunt te melden. Een groepje hangjongeren gooit al enige tijd 

met regelmaat ruiten in aan de achterkant van het centrum, bij de school. 

Inmiddels weten we welke jongeren tot deze groep horen en hopen op een snel 

heterdaadje. De politie is zeer waakzaam en erop gespitst deze jongeren aan te 

houden.  

 Bij de golf inbraken van vorig jaar heeft de politie geen verband kunnen leggen 

met bewoners van het OC. 

 Verzoek: Gebruik de papier- en afvalbakken van het asielzoekerscentrum 

niet. Ze zitten vaak veel te vol en dat betekent dat afval gaat verwaaien.  

 

Al met al denk ik positief nieuws.  Jammer dat nu vanuit onze wijken een paar 

jongeren zo‟n slecht voorbeeld geven.  

Ruud Stam, 

Voorzitter. 
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Na drie jaar lijkt de tijd me weer rijp voor een open-tuinendagvoor tuinliefhebbers in 

de Vogelbuurt en de Raadsherenbuurt. Het Annapark is bebouwd, er zijn veel nieuwe 

bewoners die ongetwijfeld druk in de weer zijn met hun tuinen. Sommigen zijn 

misschien al klaar. Het is echter altijd leuk om inspiratie bij elkaar op te doen of 

gewoon van elkaars groen te genieten. Ook al is het het stukje grond nog zo klein, er 

is altijd iets bijzonders van te maken.  

De datum is zondag 29 juni. De tijd van openstelling is van 13.30 uur tot 17.30 uur. 

Het is de bedoeling dat de mensen die hun tuin om wat voor reden ook bijzonder 

vinden, hun tuin open stellen voor publiek uit deze twee wijken. 

 

Al u wilt meedoen, wilt u dan voor 24 mei een briefje bij mij in de bus stoppen met 

uw naam en adres en een korte beschrijving van uw tuin ( 5 tot 10 regels); emailen 

kan natuurlijk ook. Mocht u op die middag ook stekjes aanbieden of koffie, thee en 

andere lekkernijen, wilt u dat dan ook vermelden. 

Ik maak dan een lijst van de tuinen die open zijn, met de beschrijving erbij. Deze lijst 

krijgt iedereen begin juni in de bus. Mocht u in uw omgeving mensen weten die het 

ook leuk vinden om tuinen te bekijken, dan kunt u ook voor hen bij mij een extra 

exemplaar ophalen. 

 

Degenen die hun tuin openstellen, zijn na afloop welkom om bij ons onder het genot 

van een hapje en een drankje na te praten. Indien mogelijk maken we dan ook een 

afspraak wanneer we elkaars tuinen bekijken. 

 

Ik hoop dat de weergoden ons goed gezind zijn. Graag tot 29 juni. 

 

Herman van der Kooij 

Vinkenstraat 6 

Tel.: 5175115 

E-mail: herman.vanderkooij@12move.nl 

mailto:herman.vanderkooij@12move.nl
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De “reconstructie” van het Bos van Bosman gaat door. Na het kappen volgt 

het planten. Hoewel dat pas in het najaar zou gebeuren, wil men dat nu toch 

al in dit voorjaar doen. Er komen een aantal bomen, alleen of in groepjes, 

die oorspronkelijk ook door tuinarchitect Springer waren geplant: een 

grote, rode beuk, een aantal mooi verkleurende esdoorns, een rode 

meidoorn en een stel moerascypressen. Die laatste bomen waren er 

oorspronkelijk niet, maar ik moet bekennen dat ik een groepje wel leuk 

vind staan. 

De ondergroei zal zoveel mogelijk bestaan uit zogenaamde stinzenplanten. 

Planten die al eeuwenlang voorkomen op oude buitenplaatsen. Het gaat dan 

om sneeuwklokjes, wilde hyacinthen, bosanemonen, daslook, scilla‟s enz. 

Dat zijn allemaal kleine bolgewassen, die men wilde onderschoffelen, want 

“ je vindt niemand. die ze in de grond wil stoppen” 

Daarom heb ik voorgesteld om dat samen met de buurtbewoners toch te 

proberen en wel in de herfstvakantie, als het bos opnieuw wordt 

schoongemaakt. Het lijkt me leuk om dan iedereen een emmertje bolletjes 

te geven, die men zelf één voor één in de grond mag stoppen. 

Is daarvoor animo? Laat het me dan weten. 

 

Nellie Smeenk-Enserink 

Tel. 5175066 

 

 

 

 

Aan onze kant van de spoorlijn is eigenlijk slechts één huisartsenpraktijk: 

die van dokter van Schie en dokter Brown. Het valt niet mee voor twee 

huisartsen om een steeds groter aantal patiënten op hun wenken te 
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bedienen. Een extra complicerende factor is het feit, dat deze 

huisartsenpraktijk is gevestigd in de privéwoning van dokter van Schie. 

Daarom wordt er al meer dan twaalf jaar gezocht naar een betere oplossing. 

Verschillende rapporten zijn hierover geschreven, onder andere Rapport 

Spoorslag. 

 

Een aanzienlijk aantal mensen uit de drie wijken heeft zich ingespannen 

voor de nieuwe huisartsenpraktijk. Op de laatste vergadering in het 

Vogelnest, waar zowel de ad interim burgemeester als twee wethouders 

aanwezig waren, is hiervoor aandacht gevraagd en zijn er van de kant van 

de gemeente toezeggingen gedaan. Tot nu toe wordt ons geduld echter 

aardig op de proef gesteld: er is nog niets vernomen. 

 

Inmiddels heeft een aantal mensen, onder wie Hans Weeda, hun taak 

overgedragen. Er is nu een vernieuwde commissie vanuit de drie wijken, 

die zich via een mandaat van de drie wijkverenigingen, onderschreven door 

de drie wijkvoorzitters, wil presenteren aan het gemeentebestuur. In eerste 

instantie zal er worden gekeken naar de “gebouwlijke “ mogelijkheden. 

Verder moet er natuurlijk een aantal wensen op tafel komen w.b.t. de 

aspecten van een medische praktijk.   

Het gaat in eerste instantie om een huisartsenpraktijk. Natuurlijk willen we 

nog liever een heel gezondheidscentrum, met verpleegkundigen, een 

fysiotherapeut, een geriater (we worden allemaal ouder), een pedicure enz. 

Maar dat is slechts mogelijk als het om nog meer mensen zou gaan. Als 

bijvoorbeeld ook de bewoners van de nieuw te bouwen woningen achter 

het LUMC hierbij betrokken raken. Nu speelt dat nog niet.  

 

Ikzelf zit in deze commissie namens de Vogelwijk. Wie wil dat van mij 

overnemen? Ik ben vermoedelijk een tijd uit de running in verband met een 

medische behandeling elders in het land. 

Geef een seintje aan Ruud Stam of aan Nellie Smeenk als u belangstelling 

hebt om mee te praten. 

 

Nellie Smeenk 
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Op 1 februari jl. heb ik afscheid genomen van het wijkcomité. Na acht jaar 

vond ik het hoog tijd om de bakens te verzetten. Ik heb het al die jaren met 

plezier gedaan en in die tijd met veel mensen op een fijne manier 

samengewerkt. Het penningmeesterschap kan ik met een gerust hart 

overdragen aan Jan van Doggenaar. Vanaf deze plek wil ik iedereen heel 

hartelijk danken voor de prettige samenwerking en het wijkcomité veel 

succes bij zijn activiteiten. 

 

Trudi Kraan 

 

 

 

 

Als je in het westen van het land 

woont, moet je vliegtuighinder voor 

lief nemen. Dat is althans de mening 

van velen. Geweld door 

vliegtuiglawaai is echter een bron van 

ergernis en van verstoring, die je niet 

over jezelf uitroept. Sterker, het is een 

vorm van fysiek geweld dat bang kan 

maken en je in elkaar kan doen 

krimpen. Het verstoort de natuurlijke 

afweer van het lichaam.  

Lawaai dat je uit de slaap wekt door 

voortdurend geronk van vliegtuigen, die afremmen en met veel kabaal langzaam 

dalen, kan zo ingrijpend zijn dat je vele malen per nacht wakker schrikt. En dat 

gebeurt vaker dan ons lief is.  
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Een in november 2002 gepubliceerd rapport over slaapverstoringen door 

vliegtuiglawaai liegt er niet om. In dat RIVM/TNO-rapport staat dat tienduizenden 

mensen lijden aan vliegtuiglawaai. Ze slapen maar moeilijk in, ze worden er wakker 

van of ze beginnen onrustig te bewegen. Vaak gaan ze ook behoorlijk dromen. Als 

mensen wakker worden door vliegtuigen die overvliegen, dan gebeurt dat ontwaken 

niet in het natuurlijke ritme. Ik merk dat nogal eens als middenin de nacht de 

buurkinderen beginnen te huilen; zij worden blijkbaar ook wakker. Dat ontwaken is 

daarom ook niet te vergelijken met de natuurlijke afwisseling van lichte en diepere 

slaap. 

 

Overigens zijn mensen ook overdag de klos. Je voor het kabaal afsluiten is wel heel 

moeilijk als je elkaar helemaal niet kunt verstaan. Ramen en deuren gaan dicht, zelfs 

midden op een zomerdag. Laat staan dat je dan in de tuin kunt zitten. 

In de buurt van Schiphol slikken jong en oud  opmerkelijk veel slaappillen en zelfs 

kalmeringspillen…..De effecten op de zenuwen en op iemands lichamelijk en mentaal 

welbevinden zijn uiterst onplezierig. 

 

Het is duidelijk uit de kwartaalverslagen van de CGS (Commissie Geluidhinder 

Schiphol) dat er over Schiphol veel klachten zijn. De meetpunten, waar 

geluidsoverlast wordt gemeten, liggen allemaal dichtbij Schiphol zelf. Maar enkele 

grote bevolkingscentra wat verder weg van Schiphol ondervinden eveneens veel 

hinder van vliegtuigen. De commissie van geluidsdeskundigen onder leiding van 

professor Berkhout heeft dan ook voorgesteld om ook in deze centra met grote 

woondichtheid geluidsmeters (geluidshandhavingspunten, wat een woord !) te 

plaatsen en niet alleen maar in de buurt van weilanden. Dat is echter volgens de 

huidige demissionaire Staatssecretaris niet nodig en het ministerie van Verkeer en 

Waterstaat werkt dat tegen. De commissie Berkhout heeft daarop haar opdracht 

teruggegeven. Ze is niet opgestapt, zoals Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen 

beweert. De commissie heeft gezegd, dat ze wil doorgaan met haar werk als er 

redelijke voorwaarden zijn om dat werk ook goed te kunnen doen.  

 

De gemeenten Leiden en Zoetermeer hebben indertijd niet voor niets een stukje 

Bulderbos gekocht. En recent heeft de gemeente Leiden brieven geschreven naar de 

tweede Kamer en naar de Eerste Kamer. 

Dit feit is mede te danken aan een klein groepje mensen uit de Vogelwijk, dat de 

wijkvereniging zover heeft gekregen aan Burgemeester en Wethouders een brief te 

schrijven, waarin de bezorgdheid wordt uitgesproken (zie de bijlage hierna). 

Bezorgdheid om het feit dat staatssecretaris Schultz van Haegen weigerde om de 

commissie geluidsdeskundigen de nodige middelen te verschaffen.  

Tijdens een belronde, waarin burgers vragen konden stellen aan de Staatssecretaris, 

kreeg onze buurtgenoot Arnold van Oostveen zelfs te horen dat professor Berkhout 
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natuurlijk altijd in zijn vrije tijd nog geluidsmetingen zou kunnen doen! Dit heeft zelfs 

de voorpagina van het Leidsch Dagblad gehaald. 

 

Er wordt vaak gesproken over de milieunormen waaraan Schiphol moet voldoen. 

Daarbij gaat het eigenlijk alleen om geluidsnormen. Luchtvervuiling, CO2-uitstoot, het 

gebruik van grote hoeveelheden kerosine enz. worden bij deze berekeningen niet 

meegenomen. 

Het is bovendien bizar dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat ook de 

luchtvaart wil bevorderen, er tevens op moet toezien dat de veiligheids- en 

gezondheidseisen niet worden overschreden. De bevoegdheid voor het stellen van 

milieu- en veiligheidsnormen zou geheel moeten worden ondergebracht bij het 

ministerie van VROM. 

Sinds 1990  is het aantal vliegbewegingen verdubbeld en nu al wordt er gesproken 

over nog een verdubbeling naar 800.000. Door de nieuwe Polderbaan (niet de vijfde, 

maar in werkelijkheid reeds de zesde baan) zou de geluidsoverlast beter verdeeld 

worden. Vooralsnog ligt onze wijk waarschijnlijk niet in de lawaaiigste zones, maar 

hoe zal dat straks uitpakken? Er zitten echter veel meer aspecten aan de groei van 

Schiphol, vooral milieuaspecten. Maar ook die van veiligheid. Zo heeft het RIVM 

(Rijksinstituut voor Gezondheid en Milieu) berekend, dat de gevaren rondom 

Schiphol acht keer zo groot worden bij een dergelijke groei. 

Reden genoeg om door te gaan met ons werk. 

Nellie Smeenk-Enserink 

 

Bijlage: brief 14-1-‟03 aan Wethouder Rabbae 

 

Geachte heer Rabbae, 

 

Bij deze brengen wij twee punten en twee vragen met spoed onder uw aandacht. 

De belangen van de bewoners van de gemeente Leiden zijn opnieuw in het geding 

inzake de gevolgen van de geluidhinder van Schiphol. 

Er zijn twee aanleidingen voor het spoedeisende karakter van deze zaak:  

 het terugtreden van de „Commissie deskundigen vliegtuiggeluid‟, de commissie 

Berkhout geheten; 

 het op korte termijn opnieuw vaststellen door de Eerste Kamer van haar agenda 

en daarmee het al dan niet op korte termijn reageren op het werk en het 

terugtreden van bovengenoemde commissie. Daarbij is van belang dat in een 

eerder debat de minister aan voorzitter Baarda van de vaste kamercommissie van 

Verkeer en Waterstaat van de Eerste Kamer heeft toegezegd dat het zogenoemde 

„buitengebied‟ (o.a. Leiden) beschermd dient te worden, zoals dat in de PKB 

1995 staat. 
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1. Zoals u vermoedelijk bekend, was de commissie Berkhout voor belanghebbende 

bewoners in binnen- en buitengebieden nog een zekere garantie dat de politiek het 

handhaven van de gelijkwaardigheid van de bescherming tegen geluidhinder in de 

overgang van de PKB naar de nieuwe Luchtvaartwet serieus nam. Voor ons als 

inwoners van Leiden is deze garantie weggevallen door het terugtreden van de 

commissie Berkhout.  Wellicht overbodig, maar het lijkt ons goed u kort te noemen 

dat een toenemend aantal onderzoeken het verband aantoont tussen wonen bij grote 

vliegvelden en gezondheidsklachten.  

Daarnaast heeft een aantal economen de laatste jaren de economische argumenten 

voor de toenemende groei van Schiphol op wetenschappelijke gronden weerlegd.  In 

de Stadsenquête Leiden 2001 werd gevraagd naar ervaringen met geluidhinder van 

Schiphol. Bijna één op de 5 Leidenaren heeft „aardig wat‟ of „ernstige‟ overlast door 

lawaai van vliegtuigen. 

Reden te meer voor de gemeente Leiden om landelijk haar invloed aan te wenden in 

zaken rondom Schiphol. 

 

Wij dringen er bij u op aan een brief te zenden naar de leden van de Eerste en 

Tweede Kamer om op zo kort mogelijke termijn de Commissie Berkhout weer in 

staat te stellen haar taak uit te voeren, of op een andere manier te bewerkstelligen 

dat haar werkzaamheden op dezelfde manier weer worden voortgezet. 

Voor de goede orde verwijzen wij u naar het eindrapport van de commissie Berkhout, 

„Van wetgeving naar uitvoering en evaluatie‟ van december 2002, 5. CONCLUSIES 

EN SLOTBESCHOUWINGEN, pagina 33 t/m 36. 

 

Tenslotte laten we weten dat wij bekend zijn met brandbrieven van o.a. de 

verantwoordelijk wethouder van de gemeente Amstelveen en het College van B&W 

van Zaandam en tevens van brieven namens het dagelijks bestuur van het 

Samenwerkingsorgaan Duin- & Bollenstreek en van u namens het dagelijks bestuur 

van de Milieudienst West-Holland. 

 

2. Wij willen graag met u over bovenstaande en ook over het zo spoedig mogelijk 

plaatsen van geluidmeters van gedachten wisselen. 

Wij stellen voor om in elk geval geluidmeters te plaatsen in de wijken Merenwijk 

en Vogelwijk./Raadsherenbuurt.  

U zou contact kunnen op nemen met de gemeente Amstelveen. Mevrouw Titia Witte 

(ambtenaar, tel 020-5404393) is onder verantwoordelijkheid van Wethouder Reqouin 

zeer bezig met Geluidmeters. Zij wil eventueel graag met andere gemeenten 

samenwerken dan wel mee denken hoe verder te gaan in de huidige situatie.  

Met het plaatsen van geluidmeters bent u beter in staat de belangen van bewoners wat 

betreft de geluidhinder van Schiphol te behartigen, en vragen van bewoners adequaat 
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te beantwoorden. Bovendien, en niet in de laatste plaats, draagt het bij aan het 

vertrouwen van de bewoners in de wijze waarop u en de gemeente hun belangen 

serieus neemt. Tenslotte zal de gemeente beter in staat zijn om met harde cijfers te 

reageren op de voortdurende beïnvloeding van de politiek door de Schipholgroep en 

andere belanghebbende bedrijven. 

Graag zien wij uw reactie zo spoedig mogelijk tegemoet, 

 

Hoogachtend, 

namens het Wijkcomité Vogelwijk, 

R.D. Stam, voorzitter 

N. Engbers, secretaris 

 

namens de Wijkwerkgroep Geluidhinder Schiphol, 

A.A.M.  Oostveen  
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Alweer een nieuwe groep bewoners in de Vogelwijk! Dit keer de laatsten 

en de oudsten. Hoewel, wat heet oud? Neem nu bijvoorbeeld Anneke en 

Mark. Mark als onderwijzer al weer een paar jaar geleden de schooldeur 

achter zich dichtgetrokken, maar druk met de organisatie van talloze 

concerten in de Pieterskerk. En Anneke is er nooit uit geweest. Als ze een 

weekje op vakantie is, dan mist ze haar leerlingen. Die brengt ze liefde 

voor de muziek bij en wat vingervlugheid op de toetsen van piano en 

klavecimbel. 

 

Anneke en Mark bewonen een van die prachtige appartementen aan de 

IJsvogelhof. Nummer 3 om precies te zijn. Het dichtste bij het oudere deel 

van de wijk. Uw verslaggever ploegde door het zand en betrad de entree 

van het nieuwe pand, snoof de nieuwbouwgeur op van verse stenen en 

geverfd hout in de royale hal, beklom de trappen en werd verwelkomd door 

de bewoners. Meteen valt op, dat ze al aardig ingericht zijn. Eigen creatief 

werk siert hal en woonkamer. Mark “tekent” voor de aquarellen en Anneke 

voor het patchwork. Eenmaal binnen is de koffie gauw gezet en raken we 

aan de praat nog voordat er een vraag gesteld is. 

 

We bevinden ons dan inmiddels in de prachtige living, waarin een vleugel 

en een klavecimbel staan, en waar ruimte genoeg overbleef voor de royale 

zithoek. De sfeer is klassiek en de lange muur wordt onderbroken door een 

open haard. Het land van Bremmer ligt aan hun voeten. Ze zijn zeer in hun 

nopjes met de woning. Het uitzicht is geweldig en ze prijzen zich gelukkig 

met het feit dat ze daar mogen wonen.  

 

Anneke was indertijd graag op mijn verzoek ingegaan om haar te bevragen 

over de verhuizing van de Lammenschansweg naar de Vogelwijk, maar 
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Mark laat zich ook niet onbetuigd. Ze kennen elkaar al heel lang. Zij 

speelde als kind al bij hem op de boerderij in Zoeterwoude aan de  Laan 

van Oud Raadwijk. (nog een keer gaan kijken, want de boerderij 

Nooitgedacht is volledig gerestaureerd). Een tijdje zijn ze elkaar uit het oog 

verloren (Anneke vond Mark toen “niets aan” of is het: ze vond  toen aan 

Mark niets aan?), maar je weet hoe dat gaat: na kweekschool en 

conservatorium hebben ze de besloten het leven samen te delen. Er 

kwamen kinderen, een zoon en een dochter. Even zijn ze Leiden ontrouw 

geweest door naar het Westland te verhuizen. Logisch want het 

schoolbestuur waar Mark ging lesgeven nam ze mee naar een rijtje 

nieuwbouwhuizen. En of ze maar even wilde aanwijzen in welk huis ze 

wilden wonen! Kom daar eens om in Leiden. Met de muziek zat het daar 

ook wel goed, denk maar aan het Westlands mannenkoor! 

 

Maar na een jaar of zes begon de thuisbasis toch weer te trekken en gingen 

ze weer naar Leiden. De Lammenschans dus. Nu de kinderen de deur uit 

zijn, werd dat huis een beetje te groot. Marko en Carolien zijn zelf 

trouwens ook beiden al lang geleden getrouwd en hebben inmiddels ook 

weer kinderen. De Lammenschans bleek uiteindelijk voor Mark en Anneke 

toch nog een tussenstation. Dat bleek uit hun verhaal over de ondertekening 

van het koopcontract bij de notaris. Deze somde plichtmatig de namen op: 

Rijnsburger.. Bosman.. Anna… Ja, als je met zulke namen niet in de 

Vogelwijk op de plek van de Anna kliniek komt te wonen, dan weet ik het 

ook niet meer. Jullie zijn voor deze plek bestemd! 

 

Tegen de suggestie “senioren, dus ook alleen maar oude muziek” wordt 

protest aangetekend. Anneke weet heel goed, wat haar leerlingen beweegt 

(die overigens ook van 7 tot 83 jaar oud zijn; nu Anneke weer lekker 

dichtbij woont komt de oudste leerling weer op de fiets!) en weet klassiek 

ook met modern en populair te mengen als daarom gevraagd wordt. Als je 

haar vraagt wie de grootste is, dan komen onvermijdelijk de namen van 

Bach en Mozart  te voorschijn. Wie DO zegt moet RE zeggen en dat doen 

Anneke en Mark dan ook. Regelmatig reizen ze af naar Brugge om daar 

festivals voor oude muziek mee te maken. Ook zijn ze een paar jaar 

Frankrijk doorgetrokken met een spinet “onder de arm” om op het 

platteland concerten te geven. 
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Kortom het valt wel mee met die ouderdom van deze senioren. In de 

Vogelwijk kunnen Anneke en Mark hun ei wel kwijt. Ze gaan er zeker 

huiskamerconcerten organiseren en wie weet in de toekomst ook optredens 

van leerlingen. Dat wordt nog lastig. Moet ik nu naar het optreden van mijn 

dochter Iris of toch maar naar de Matthaus Passion in de Pieterskerk? 

 

De klok slaat de uren twee keer: geen koekoeksklok maar een boerenklok. 

Dat is dus dubbel genieten van de tijd. Mark en Anneke ervaren de 

vogelwijk ook als een dorp, waar men elkaar gedag zegt en elkaar kent. 

 

In het huis van de Rijnsburger Bosmannen.is alles puur en authentiek Nou 

alles? Okay, toegegeven, er behoefde al die tijd van mijn aanwezigheid 

geen enkel houtje gelegd te worden op de zacht knisperende open haard! 

 

Van uw verslaggever Jan van Doggenaar 

Vogelwijk, 12 maart 2003 

 

 

 

 

OKE, het Oegstgeester KErkblad, is uniek in zijn soort. Nergens in 

Nederland bestaat een kerkblad, waarin zoveel verschillende plaatselijke 

kerkgenootschappen al tientallen jaren hun activiteiten en overwegingen, 

hun lief en leed meedelen. OKE wordt huis aan huis bezorgd. Het wordt 

beschouwd als een soort visitekaartje van de Oegstgeester kerken. Er wordt 

alleen een vrijwilige bijdrage gevraagd. 

Mocht u het blad in de bus krijgen en daarop geen prijs stellen: geef dat 

door aan de vrijwillige bezorgers. Contactpersoon in de buurt is Nellie 

Smeenk, Roodborststraat 16, tel. 517 5066 
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Onze wijk is historisch bijzonder. Meer geschiedenis is er dan je zou 

verwachten bij het zien van al die woningen , waarvan de meeste in 1920-

1930 of recenter zijn gebouwd. „Onze‟driehoek tussen Rijnsburgerweg 

(aangelegd in 1399), Wassenaarseweg (van rond 1930) en Nachtegaallaan 

(1920) kent echter veel oudere en sjiekere bewoning. Oudere: op het 

Pomona terrein vonden archeologen twee jaar geleden sporen van 

boerderijen uit de Romeinse tijd en zelfs uit de IJzertijd, dus een 2500 jaar 

terug. Sjieker: er heeft bij het Flanorpad/Wassenaarseweg een 

Middeleeuws kasteel gestaan en enkele ruïne muurtjes ervan zijn nog goed 

te zien in de vijver vóór de vier blokken van de studentenhuisvesting. 

 

Het kasteel Paddenpoel, ofwel Podikkenpoel, heeft van ongeveer 1250 tot 

1393 en van 1405 tot 1420 op onze wijkgrond gestaan. Later, van 1431 tot 

1572, stond op dat omgrachte terrein het nonnenklooster Mariënpoel. Het 

kasteel, aanvankelijk waarschijnlijk een versterkte hoeve en jachtslot, was 

het kasteel van de „burggraaf‟ (castellanus) van Leiden. Deze burggraaf 

was door de graaf van Holland belast met het toezicht op de burcht van 

Leiden. Die stadsburcht staat vanaf ongeveer1050 bij het samenkomen van 

Oude en Nieuwe Rijn in het huidige stadscentrum. De burcht diende als 

toevluchtsoord voor de inwoners van het dijkdorp, later Leithon (“aan de 

waterlopen”) genoemd , dat in ongeveer 1000 ontstond (Breestraat van 

Mandemakerssteeg tot Koornbrugsteeg). De graaf van Holland had zelf een 

versterkte hoeve, een kapel en een tuin, waar nu het Gravensteen en de 

Pieterskerk staan. Waarschijnlijk in het jaar 1204 komt er wegens oorlog 

een verdedigingsgracht rond het stadje aan de ZW kant van de Rijn: het 

Rapenburg en de Steenschuur. Die burggraaf was meer dan een ambtenaar 

van de graaf. Hij had veel eigen rechten binnen en buiten de stad; de 

functie was in feite erfelijk en werd meestal gecombineerd met het 

heerschap over het Ambacht Oegstgeest of Leiderdorp. Vanaf 1340 was het 

een lid van de familie Van Wassenaar en hij had dus ook Paddenpoel als 

slot. 
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De naam Paddenpoel heeft geen verband met paddenbeestjes, maar 

betekent : vijver met dik moeras. Rijnland  was  erg drassig, vooral 

benoorden de Rijn. Voor ontginning, maar zeker ook voor vervoer, waren 

weteringen onmisbaar. Die waren voor verplaatsen belangrijker dan de 

zandpaden en dijkjes, die grote delen van het jaar onbegaanbaar waren. 

Paddenpoel moet dus voor de bouw en fourage een waterverbinding 

hebben gehad (waarschijnlijk direct naar de Rijn zuidwaarts). De 

Poelwetering langs Paddenpoel wordt echter pas in 1399 gemeld als nieuw 

te graven water. Die wetering liep waarschijnlijk van de Rijn bij de huidige 

Haagsche Schouw, via de Poelbrug in de Rijnsburgerweg – die brug (zie 

figuur 1) 

  

 ligt tussen de huidige  rotonde en het station - , naar de Mare-

Haarlemmertrekvaart bij het huidige molentje bij de 

Oegstgeesterweg/Mariënpoelstraat. Kasteel Paddenpoel had natuurlijk niet 

alleen water voor verbinding, maar ook een slotgracht ter verdediging en 

afwatering. Nadat het kasteel in 1420 ten tweede male werd verwoest, werd 

het omgrachte terrein  (van ongeveer 100 bij 60 meter) niet veel later het 

kloostergebied Mariënpoel; de stenen van het kasteel werden voor de bouw 

van dat nonnenklooster gebruikt. Toen dat klooster  in 1572 werd 

afgebroken wegens het beleg van Leyden en de Reformatie, bleef nog heel  

lang het omgrachte gebied met boerderijen bezet. Op kaarten uit de 17
 
– 

19e eeuw ziet men het als „Poel‟, een soort gehucht aan de Rijnsburgerweg. 

De huidige studentenflats staan op kasteelgrond en het huidige van 

Eysingapark staat op vroegere kloostergrond. 
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In 1927 en 1966 werden er wegens nieuwe woningbouw enkele 

opgravingen verricht door archeologen; daaruit kan de volgende situatie 

worden gereconstrueerd van oud en nieuw. (zie figuur 2) 

  

Het oudste kasteel bestond uit een zware toren, donjon, en lagere muren als 

rechthoek eromheen. Wellicht was het latere kasteel, van 1405 tot 1420,  

groter en bestond ook uit een tweede deel: een voorburcht met meer 

woongedeelten, stallen e.d. en dat was met de donjon-burcht verbonden 

door een ophaalbrug over een gracht. De zuidpunten van beide burchten 

grenzen aan het huidige fietspad van de Wassenaarseweg. Drie van de 

huidige studentenflats staan dus deels binnen de lijnen van de vroegere 

kasteelmuren. 

 

Hoe haalden ze het indertijd – en zelfs twee maal – in hun hoofd om „ons‟ 

wijkkasteel te slopen? Van 1350 tot 1480 woedden in Holland de twisten 

tussen de Hoeken en Kabeljauwen. De landsheer – hertogen van het 

Beierse Huis die ook graaf van Holland waren – , de edelen en de steden 

vormden in wisselende kongsi‟s partijen die elkaar af en toe beoorlogden. 

De stad Leyden was grotendeels Kabeljauws, de burggraaf daarentegen 

Hoeks en de hertog schipperde ertussen. De stad verzette zich steeds tegen 
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de ruime inkomsten en rechten (o.m. benoeming van de schout) van de 

burggraaf. In 1392 werd Aleid van Poelgeest, de vriendin van hertog 

Albrecht, vermoord, te zamen met haar Kabeljauwse hofmeester Cuser. De 

verdenking viel uiteraard op de Hoeken en de burggraaf werd verbannen en 

diens rechten, tot een herstel ervan in 1399, vervielen aan de hertog. Bij 

deze verwikkelingen werd ook kasteel Paddenpoel geslecht. 

 In 1419 was het weer raak. De burggraaf Filips van Wassenaar  met zijn 

Hoeken verzette zich tegen een compromis met Leyden dat  hertog Jan van 

Beieren voorstelde. De hertog sloeg daarop in 1420 het beleg van de Burcht 

in de stad, veroverde die en zette Filips uit al zijn rechten. Diens zoon 

Hendrik van Wassenaar, die Kabeljouwse sympathieën had, werd 

burggraaf met gestripte rechten en zonder kasteel. Bouduin van Zwieten 

werd eigenaar van het Poel terrein en van de kasteelruïne met hofstede; als 

vroom man stichtte hij er (1428-1431) het Regularissen-klooster 

Mariënpoel, dat tot 1573 bloeide en als ruïne zichtbaar bleef tot in de 18
e
 

eeuw. 

 

Van de muren, waarbinnen de Donjonburcht stond, zijn er nog twee 

stukken te zien in de vijver tussen de Wassenaarseweg en de flats. Er wordt 

door het Wijkcomité van de Vogelwijk overwogen, om in overleg met de 

gemeente een informatief bord te plaatsen, om voorbijgangers te attenderen 

op deze historische bijzonderheid. Wellicht kan het een onderdeel worden 

van een wandeltocht langs de plekken en overblijfselen van de vele 

vroegere kastelen die op minder dan een kilometer rond  de vroegere 

vestingstad Leiden lagen. 

[Bronnen o.m.: Van Oerle 1975, Van Maanen 2002, delen uit de serie 

Leids verleden 1995 e.a., Leids Jaarboekje 1966; kaarten van het 

Hoogheemraadschap Rijnland] 

 

Hans Dirken en Kees Post 
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VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN HET WIJKCOMITE 

VOGELWIJK  

13 MAART 2003 

Bestuursleden: 

R. Stam (voorzitter) 

N. Engbers (secretaris) 

J. van Doggenaar (penningmeester) 

K. Post 

H. Dirken 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.  

 

1. Verslag vorige vergadering  

De voorzitter vraagt of er uit de zaal opmerkingen zijn over het verslag van de 

jaarvergadering in 2002, welk verslag is gepubliceerd in de Praatvogel van april 2002. 

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. 

 

2. (Bestuurs-)mededelingen 

a. Nieuwe leden 

De voorzitter deelt mede dat sedert de vorige jaarvergadering Trudi Kraan na 8! jaar  

is teruggetreden als lid van het wijkcomité. Na de goedkeurig van het financiële 

jaarverslag zal zij gedechargeerd worden als penningmeester. 

 

Hoewel in de afgelopen anderhalf jaar een behoorlijk aantal trouwe leden zich heeft 

teruggetrokken uit het wijkcomité (o.a. J. Mels.S. Looyen en T. Kraan) hebben zich 

inmiddels twee nieuwe leden  aangemeld, Hans Dirken en Jan van Doggenaar, welke 

laatste de functie van penningmeester zal gaan vervullen. De voorzitter deelt mede dat 

daarmee de urgentie waarmee vorige jaar is gevraagd om nieuwe mensen voor het 

wijkcomité is verdwenen, maar dat er zeker ruimte is voor mensen die zin en tijd 

hebben om zich voor de wijk in te zetten. 

   

b. voorlichtingsavond 
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De voorzitter deelt mede dat de gemeente (in de personen van dhr. Griffioen en dhr. 

Bollen) een informatieavond heeft georganiseerd. Hoewel reeds lang een 

inspraakavond was beloofd, zette dhr. Griffioen bij aanvang uiteen dat door het 

voortschrijden van de tijd en trage besluitvorming bij het gemeentebestuur het 

moment van inspraak voor de meeste onderwerpen was gepasseerd. De avond kreeg 

daarom het karakter van een informatiebijeenkomst. Griffioen bood zijn 

verontschuldigingen aan voor de gang van zaken.  

De voorzitter deelt mede, tenzij naar aanleiding van eventuele vragen en opmerkingen 

van de aanwezigen, niet te veel op de inhoudelijke kant van de avond te willen ingaan. 

Een verslag van de bijeenkomst zal aan de webmaster van de Vogelwijkwebsite 

worden aangeboden.   

 

c. COA 

Het OC (onderzoekscentrum) Nieuweroord is in het afgelopen jaar in verband met een 

wetswijziging, waarbij het fenomeen OC (onderzoekscentrum) uit de 

Vreemdelingenwet verdween omgezet in een AZC (asielzoekerscentrum).De 

vertegenwoordigers van Vogelwijk, Raadsherenbuurt en Houtkwartier hebben in de 

overlegcommissie aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de omzetting, mits aan 

een aantal randvoorwaarden voldaan wordt. De belangrijkste daarvan is dat de 

veiligheid en rust gegarandeerd worden. Het COA heeft dat toegezegd. Daarbij komt 

dat in de toekomst Nieuweroord door minder mensen bewoond zal worden (ongeveer 

400) en dat de ama‟s (alleenstaande minderjarige asielzoekers) elders zijn 

ondergebracht, hetgeen zal bijdragen aan de rust. Tijdens een recente 

commissievergadering van de gemeenteraad heeft de wethouder eveneens de 

handhaving van de rust en veiligheid gegarandeerd. Hij heeft daarnaast medegedeeld 

dat thans geen aanleiding bestaat het contract, dat voor 10 jaar geldig is, open te 

breken en reeds te verlengen.  Concrete plannen voor Nieuweroord na afloop van het 

contract (nog 7 jaar) zijn er nog niet: er circuleren ideeën over de sloop van 

Nieuweroord en de bouw van seniorenwoningen. Er zijn ook partijen die nog 

helemaal niets over toekomstige ontwikkelingen willen zeggen. 

Desgevraagd deelt de voorzitter mede dat vanuit het AZC en het COA positief naar de 

wijk(en) wordt gekeken, er is veel openheid, bereidwilligheid en overleg. Dat maakt 

dat vanuit het COA een grote alertheid bestaat om er voor te zorgen dat de relatie goed 

blijft. Minder gunstig is dat door de terugloop in het aantal asielzoekers vele AZC‟s in 

de regio worden gesloten, in verband waarmee het personeelsbestand wordt 

ingekrompen. Dat kan betekenen dat medewerkers van het AZC met wie een goede 

verstandhouding en samenwerking bestaat, wellicht niet aan Nieuweroord verbonden 

zullen blijven. De voorzitter verzoekt de aanwezigen om klachten en opmerkingen in 

verband met het AZC vooral bij hem te melden. Naar aanleiding daarvan komt uit de 

zaal de vraag of de al bekend is dat het COA in verband met bezuinigingen de 

beveiliging van de AZC‟s drastisch wil verminderen. De voorzitter deelt mede dit 

onderwerp mee te nemen naar de overlegvergadering met het COA.  
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3. Verslag uit de werkgroepen 

werkgroep ecozone:  Mw. J. Matze doet verslag van de werkzaamheden van de 

werkgroep ecozone, De werkgroep bestaande uit C. Gundy, A. Hendrikse, B. Luteijn, 

J. Matze en P. van der Putten heeft, daarbij geholpen door andere buurtbewoners en de 

Rijnlandse Bomenbond (in het bijzonder H. Schoch) het afgelopen jaar veel werk 

verricht. Het volgende komt aan de orde. 

      -  Er is in nauw overleg met de gemeente een inrichtingsplan gemaakt voor de 

ecozone,  tussen de blauwe Vogelweg en de Nachtegaallaan. 

- De uitbreiding van de Mytylschool met in het bijzonder de verbindingsgang 

naar het revalidatiecentrum vormen de belangrijkste bedreiging van de natuur in 

de Vogelwijk.De bewoners van de wijk zijn door de gemeente slecht 

geïnformeerd  over de gevolgen van de uitbreiding en de bouw van de 

verbindingsgang die de ecozone totaal doorsnijdt en ruim 40 meter lang wordt. 

Van inspraak is geen sprake geweest. 

- De werkgroep heeft met andere wijkbewoners en de bomenbond in een laatste 

poging het tij te keren bezwaar aangetekend tegen de bouwplannen en tegen de 

daarvoor verleende kapvergunning. Het beroep tegen de bouwvergunning is 

afgewezen omdat de gemeente ter plekke de cijfers aanpaste. De precieze 

gegevens, nodig om een hoger beroep kans van slagen te geven zijn moeilijk los 

te krijgen, zodat men zich bij de uitspraak heeft neergelegd. Het beroep tegen 

de kapvergunning loopt nog, hoewel de kap reeds is uitgevoerd. Wellicht vormt 

de procedure een aanleiding voor compensatie van het gekapte groen. De 

werkgroep zet daar op in. Het wijkcomité heeft een brief aan de gemeente 

gestuurd om dat streven te ondersteunen. 

- De werkgroep ziet plus- en minpunten aan de plannen een wandelpad aan te 

leggen van de Nachtegaallaan naar Endegeest. Uitgangspunt van de werkgroep 

is aantasting (in de toekomst) van het open weilanden landschap te voorkomen. 

Het wijkcomité heeft toegezegd er bij de gemeente op aan te dringen dat zij een 

open discussie over dit pad organiseert.  

Vragen n.a.v. het verslag: dhr. Van der Steen merkt op dat het stukje bos naast de 

mytylschool nu is bestempeld als ecozone. Hij vraagt zich af of het in verband met 

eventuele toekomstige uitbreidingsplannen van de mytylschool niet veiliger is het als 

Bos van Bosman aan te duiden. De voorzitter deelt mede dat de bestemming van het 

stukje “groen” is en dat het juridisch- technisch niet uitmaakt of het Bos van Bosman  

of ecozone is: in beide gevallen zal voor bebouwing de bestemming gewijzigd moeten 

worden. 

Dhr. Bennebroek, de voorzitter van de bewonersvereniging van de flats aan het 

Ijsvogelpad vraagt of de gemeente al heeft gereageerd op de tijdens de 

informatieavond gemaakte opmerkingen dat de blauwe klei die eerst verwijderd was 

uit de grond bij de nieuwbouw, inmiddels weer is teruggestopt.  K. Post zal bij de 

gemeente informeren of men e.e.a al heeft uitgezocht. 
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Klankbordgroep Bos van Bosman: Mw. N. Smeenk deelt mede dat in de aanloop van 

de renovatie van het Bos van Bosman veel is misgegaan. Zo klopte de kapvergunning 

voor 16 te kappen bomen niet en heeft een kaalslag plaatsgevonden door de 

onderhoudswerkzaamheden. De klankbordgroep heeft daar bezwaar tegen gemaakt. 

Als concessie heeft de gemeente toegezegd dat al dit voorjaar wordt begonnen met het 

aanplanten van nieuwe bomen. Er is een in de ogen van de klankbordgroep 

overbodige lus in een van de watertjes aangelegd. De oevers zijn gedeeltelijk erg stijl, 

wat besparend heeft gewerkt voor de te kappen bomen, maar die het water moeilijk 

toegankelijk maken voor jonge eenden. W. van der Steen doet de suggestie voor de 

eendjes plateautjes aan te brengen aan de stijle oevers.  

De bomen die worden aangeplant, komen grotendeels voor op de plantlijsten van 

Springer. Er zit evenwel ook wat vrije inspiratie van dhr. Bollen in de plantlijst, die 

niet altijd het enthousiasme van de klankbordgroep opwekt. 

De gemeente heeft het plan om in het najaar wat voorjaarsbollen uit te strooien. N. 

Smeenk heeft voorgesteld die bollen in plaats daarvan te planten, bijvoorbeeld als 

gecombineerde actie tijdens de schoonmaakactie in de herfstvakantie. Zij zal tzt een 

oproep plaatsen in de Praatvogel. 

Desgevraagd deelt ze mede dat de onderhoudswerkzaamheden met bijbehorende kap 

en snoei in drie fasen van twee jaar worden uitgevoerd. 

 

Werkgroep geleuidsoverlast Schiphol: Mw. Smeenk deelt mede dat  i.v.m. de 

ontwikkelingen rond Schiphol een werkgroep van mensen uit het Houtkwartier, de 

Vogelwijk en de Raadsherenbuurt is opgericht. Iedereen die de zorgen deelt is van 

harte welkom.  

Zij licht de activiteiten van de werkgroep toe. De opening van de vijfde Schipholbaan 

heeft flink wat geluidsoverlast opgeleverd. De gemeente Leiden heeft in brieven aan 

de Eerste Kamer daarvoor aandacht gevraagd. De gemeente doet ook mee aan het 

regionaal overleg inzake de geluidsoverlast. Zij heeft bovendien gevraagd om extra 

meetpunten. Mw. Smeenk maakt zich zorgen, niet alleen over de geluidsoverlast, 

maar ook over het milieu in bredere zin. Bovendien bestaat het vermoeden dat de 

overlast tot 2015 enorm zal toenemen, omdat het aantal vliegbewegingen zeer zal 

toenemen 

 

Werkgroep Gezondheidscentrum: Er is momenteel maar één huisartsenpraktijk in deze 

wijk, het Houtkwartier en de Raadsherenbuurt, die draaiende wordt gehouden door dr. 

Van Schie. Zij heeft inmiddels weer een nieuwe collega gevonden, mw. Brown. Die 

ene praktijk is onvoldoende voor dit gebied. De wijken hebben een werkgroep 

(her)opgericht om de mogelijkheden voor een gezondheidscentrum met bijv. een 

apotheker, een fysiotherapeut en enkele huisartsen verder te onderzoeken. Daarbij 

wordt ook gekeken naar de ziekenhuizen. Zowel het Diaconessenhuis als het LUMC 

hebben enige interesse getoond. De eerder geopperde mogelijkheid van een 

gezondheidscentrum in het AZC lijkt om arbo-technische redenen niet realistisch.  De 
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voorzitters van de wijkverenigingen zullen de gemeente officieel op de hoogte stellen 

over de instelling van de werkgroep.  

 

4. Wijkfeest 

Het wijkfeest is gepland op 30 augustus. J. van Doggenaar deelt mede dat hij de 

projectontwikkelaar Proper Stok zal aanspreken om de belofte die  bij het slaan van de 

eerste paal is gedaan, n.l. dat een “verbroederingsfeest voor de oude en de nieuwe 

bewoners zal worden georganiseerd,  gestand te laten doen. Het is wellicht een goed 

idee om Proper Stok te laten bijdrage aan het wijkfeest om daar een extra grootse 

happening van te maken. Jan zal daarover ook contact opnemen met de 

initiatiefnemers van het wijkfeest. 

 

Andere activiteiten. De voorzitter roept de aanwezigen op om andere goede ideeën 

voor buurtactiviteiten kenbaar te maken. T. Kraan meldt in dit verband dat B. 

Schippers het initiatief heeft genomen een kinderspeelmiddag te organiseren.  

 

Mw. Smeenk vertelt vooral ten behoeve van de nieuwe bewoners, van het gemak dat 

zij kunnen hebben van de rijdende kruidenier van Peter van Haasteren, die op dinsdag, 

donderdag en zaterdag door de wijk rijdt en melk, vers brood en kruidenierswaren aan 

huis verkoopt. Haar verhaal wordt bevestigd door andere aanwezigen. Middenstanders 

in de wijk zouden klandizie van ook de nieuwe bewoners best waarderen. 

 

5. Financiën 

De kascommissie bestond uit mw. A. Weeda en dhr. Van der Steen. Laatstgenoemde 

heeft zich wegens persoonlijke omstandigheden laten vervangen door J. van 

Doggenaar, die pas heden na decharge van T. Kraan penningmeester wordt. Mw. 

Weeda deelt mede dat de boekhouding weer prima in orde was. Geconcludeerd wordt 

dat volgend jaar een nieuw lid voor de kascommissie moet worden gezocht, om mw. 

Weeda te vervangen. 

Mw. Kraan licht toe dat dit jaar voor het eerst sinds tijden de inkomsten hoger waren 

dan de uitgaven. Dat is te danken aan de acceptgiro‟s die in het afgelopen jaar zijn 

rondgestuurd en die € 1044,- aan donaties hebben opgeleverd. Overigens is het 

vermogen thans zo groot als maximaal is toegestaan. 

 

Dhr. Van der Steen vraagt waarom de subsidie van de gemeente dit jaar lager is dan 

vorig jaar terwijl er veel nieuwe bewoners zijn bijgekomen. Mw. Kraan legt uit dat  de 

gemeente zo‟n twee jaar achterloopt met aanpassing van de subsidie die afhankelijk is 

van het aantal inwoners van de wijk. De effecten van de nieuwbouw zullen dus pas 

over twee jaar terugkomen in de omvang van de subsidie.  
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Mw. Smeenk heeft gehoord dat  ook een Schipholsubsidie te verkrijgen is. Mw. Matze 

legt uit dat Leiden niet binnen de doelgroep van die subsidie valt. 

 

Ter toelichting op de begroting vertelt J. van Doggenaar dat een tekort is begroot, 

maar dat dat geen bezwaar is omdat enigszins op het vermogen moet worden 

ingeteerd. Hij zal nog navraag doen over de peildatum voor de gemeentesubsidie.  

 

Mw. Smeenk vraagt of de werkgroepen kosten mogen declareren. Afgesproken wordt 

dat de werkgroepen een globale begroting bij de penningmeester zullen indienen als 

zij aanspraak maken op vergoeding  van kosten. 

 

Er wordt nog aandacht gevraagd voor de subsidie die kan worden gevraagd voor de 

actie”Leiden ruimt op”. 

 

Gevraagd wordt of in de donaties niet een grotere regelmaat (jaarlijks?) zou moeten 

worden aangebracht. Die gedachte wordt meegenomen, voor het geval zulks in de 

toekomst nodig mocht blijken. 

 

 

6. Rondvraag 

1. De heer Luteijn verwacht dat als revalidatiecentrum en mytylschool gereed en in 

gebruik genomen zijn, het sluipverkeer in de wijk zal toenemen. Hij vraagt hiervoor 

aandacht. De voorzitter deelt mede dat hij reeds nu contact zal opnemen met het 

Pedologisch Instituut om eerder gemaakte afspraken over de route van busjes en taxi‟s 

te bekrachtigen  

 2. De heer Luteijn deelt mede dat het oudekrantenteam, dat één keer in de twee 

weken op vrijdag het oud papier in de wijk ophaalt, behoefte heeft aan versterking.  

 3. De heer Luteijn oppert de mogelijkheid van een ooievaarsnest op het land van 

Bremmer. Van verschillende kanten wordt in reactie hierop gezegd dat in het gebied te 

weinig voedsel is voor ooievaars. 

4. De heer Luteijn verzoekt of meer openbaarheid kan worden gegeven aan de 

vergaderingen van het wijkcomité. De voorzitter zegt toe de mogelijkheden daarvoor 

te onderzoeken. Het is wellicht mogelijk de verslagen op de website van de Vogelwijk 

te plaatsen.  

5. De heer Luteijn vraagt zich af of er een reden voor is dat in de stichting die is 

opgericht voor (het gebruik van) de tennisbaan in het Bos van Bosman twee leden van 

buiten de betrokken wijken zitten. De voorzitter deelt mede dat daar geen principiële 

reden voor is. De betrokken leden hebben tijd en verstand van tennis. 

6. De heer Luteijn vraagt of er een informatiebord komt bij het Bos van Bosman, met 

de stand van zake van de renovatie. Niemand weet daar iets van. 
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7. De heer Luteijn vraag of er bij de gemeente op aangedrongen kan worden dat bij de 

renovatie van de Leeuwerikstraat (of een andere gelegenheid) aandacht wordt besteed 

aan de bomengroep aan het eind van de Nachtegaallaan. Die heeft zwaar te lijden 

gehad van de bouwactiviteiten. De voorzitter zegt toe daar aandacht voor te vragen. 

8. De heer Luteijn vraagt of wellicht de sloot naast de Nachtegaallaan uitgebaggerd 

zou kunnen worden. De voorzitter zal het verzoek doorspelen aan de gemeente. 

9. De heer Luteijn vraagt of de aanduiding “ecologische zone” in plaats van “groen” 

in het bestemmingsplan nog van betekenis is. Er wordt uiteengezet dat door gebruik 

van de term ecologische zone de strook ook valt onder de werking van andere 

(structuur)plannen van de gemeente. 

10. De heer Bennebroek deelt mede dat direct nadat de hekken rondom de nieuwe flat 

waren weggehaald, graffiti en andere vernielingen zijn aangebracht. Hij vraagt zich af 

of in de wijk veel vandalisme voorkomt. Aanwezigen ontkennen dat maar raden aan 

wel de wijkagent op de hoogte te houden. 

11. Dhr. Gundy deelt mede dat van dhr. Bolle is begrepen dat het wandelpad naar 

Oegstgeest wegen gebrek aan financiële middelen niet hoog op de prioriteitenlijst 

staat maar dat de heer Bolle ook heeft laten doorschemeren dat er andere plannen in 

de maak zijn voor het land van Bremmer. Hij vraagt daar aandacht voor.   

12. Mw. Kraan vraagt hoe het met de andere werkgroepen is. (verkeer, verlichting etc) 

Die werkgroepen zijn momenteel niet actief. 

 

7. sluiting 
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Op zondag 25 mei organiseren we een ontdekkingsreis in de Vogelwijk 

voor alle nieuwe & oude bewoners. We gaan van alles doen: sporten, 

spelletjes, een speurtocht en misschien een BBQ! Ondertussen leren we 

elkaar kennen en maken we nieuwe vrienden. Ook gaan we die dag samen 

een “totempaal” maken die laat zien dat de Vogelwijk een fantastische wijk 

is. 

 

We willen graag van iedere straat 1 of meer mensen (groot of klein) die 

willen meehelpen organiseren. Als je wilt meehelpen, kun je je opgeven bij 

Ben Schippers, Mezenstraat 7 (tel. 515 22 33). De volgende vergadering is 

op zaterdag 29 maart in de speeltuin van 17 tot 18 uur. 

 

Dus reserveer alvast in je agenda: 

25 mei “Ontdekkingsreis in de Vogelwijk”  ! 

 

Reserve datum: 15 juni (voor als het 25
 
mei heel slecht weer is).  

 

Vriendelijke groet van het (voorlopig) organisatie team: 

 

Vinkenstraat: nr 2: Frits en Lieke; nr. 10: Anna en Tijmen 

Bosuilstraat nr. 9: Ria; nr. 3: Jan en Joeke; nr. 1: Jan en Inge 

Mezenstraat nr. 17: Monique, Steven; nr. 9: Joost, Eva, Carolien; nr. 

7:Lauri, Marlies, Ben; nr. 6: Sedric; nr.5: Niek 
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Zin om op donderdagavond een partijtje volleybal te spelen dichtbij huis?  

 

Dat kan !!! 

 

Een enthousiast en gevarieerd clubje Vogelwijkers is hard op zoek naar 

nieuwe medespelers: 

 

 Op donderdagavond van 19.45 tot 21.00 uur, in de gymzaal van het 

Pedalogisch instituut aan de Wassenaarseweg. 

 We doen het voor de lol, maar soms zijn we wel fanatiek. 

 De leeftijd varieert van 28 tot 49 jaar. 

 Per jaar kost het ongeveer 35 Euro. 

 Ook als je lang niet altijd kunt op donderdag, ben je van harte welkom op 

de donderdagen dat je wel kunt. 

 

Kom eens langs, of bel voor meer informatie: 

 

Ben Schippers  

Mezenstraat 7 

071-5152233 
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Verslag van de Informatie-avond donderdag 6 maart 20-22.15 uur in het Pedologisch 

Instituut, georganiseerd door de Dienst Bouwen en Wonen van de gemeente Leiden 

voor de bewoners van de Vogelwijk 

 

Aanwezig: namens gemeente de heren Griffioen, Bolle en notulist; wijkbewoners een 

50-tal. 

 

De heer Griffioen heet de aanwezigen welkom en excuseert zich dat deze bijeenkomst 

niet de beloofde inspraak-avond is, maar informatie-avond. In het verleden hebben 

echter wel diverse overleggen, enquête e.d. plaats gevonden. De heer Stam van het 

wijkcommittee uit zijn spijt over het niet nakomen van de belofte van inspraak, hoopt 

op geen herhaling en waarschuwt voor verlies aan draagvlak; hij memoreert het 

gesprek met de wethouder, waarin het langs elkaar werken van ambtenaren en 

ontoereikende mandaten kritisch aan de orde zijn gesteld en van gemeentezijde 

verbetering is beloofd. Griffioen legt uit dat de planning is verlaat en dat de directie 

Bouwen en Wonen de beslissingen heeft genomen. 

 

De heer Griffioen begint met de uitleg aan de hand van de aan de muur gehangen 

tekeningen. Het proces is gestart in samenwerking tussen gemeente, 

projectontwikkelaar en wijkbewoners. Als uitgangspunten golden onder meer het 

behouden of compenseren van groen en het differentiëren van de bebouwing, o.m. van 

het Revalidatie Centrum. Er zou een ecologische zone komen als buffer tussen de 

(nieuwe ) woningen en het Revalidatie Centrum, Pedologisch instituut en als 

hoofdfunctie een groenverbinding tussen het Bos van Bosman en het gebied 

Endegeest. Ondanks de functionele contacten wordt daardoor de Mytylschool 

gescheiden van het Revalidatie Centrum. Ter oplossing is er een verdiept pad, 

rekening houdend met de rolstoelertjes, aangelegd, via een soort kom en dit poldertje 

vergt dus damwanden. 

 De Nachtegaallaan behoudt, vanaf de Rijnsburgerweg tot de ingang van het 

revalidatie Centrum, het karakter van een landweggetje voor wandelaars en fietsers. 

 

De heer Bolle vervolgt de uitleg. Ook hij verwijst naar de eerdere overleggen en 

afspraken over een periode van wel zo‟n tien jaar. De ecologische zone was een 

voorwaarde. Deze moet 30 meter breed zijn tussen de bebouwing aan weerszijden. 

Met een klankbordgroep van bewoners is ook overlegd over de inrichting van het 

plantsoen tussen de Mezen- en Vinkenstraat. De zuidelijke uitbreiding van de 

Mytylschool hief een deel van een sloot op, maar de waterhuishouding is nu 

gerealiseerd en verbeterd  door waterloop heen en terug langs het eco-pad. De 

wilgensopstand naast dat (schelpen)pad blijft gehandhaafd evenals de huidige 
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begroeiing aan de woningen-zijde van dat pad. Er is een idee om het schelpenpad ook 

door te trekken richting Endegeest langs de noordkant van de speeltuin. 

Het plantsoen: het middendeel wordt een gazon op een niveau 5 cm. onder top 

straatniveau en wel met het oog op de overgebleven lindeboom; de bestaande 

beplanting wordt gesnoeid en met heesters aangevuld; verder wat aanvulling met 

bomen (rode beuk); het geheel wordt gedraineerd. De kinderen mogen in de struiken 

spelen. 

 Wegens de bekabeling onder de trottoirs in de wijk kunnen meestal geen nieuwe of 

vervangende bomen daar worden geplant, maar wel op de parkeerplaatsen. Voor het 

nieuwe appartementsgebouw aan de Nachtegaallaan komen enkele eiken en aan de 

speeltuin-zijde een wilgenhaag. Aan het eco-pad komen ook nieuwe bomen en wat 

heuveltjes, rekening houdend met het doorzicht vanuit de nieuwe woningen. Veel 

beplanting mag later enigszins verwilderen. In de eco-kom komen geen bomen. 

De Vinkenstraat blijft een doodlopende straat (aanduidingsbord wordt geplaatst) en 

dus bewust zonder verbinding met het eco-pad; laatste heeft wel een verbinding met 

de Mezenstraat - IJsvogelhof. 

 

 

De ondergrondse containers aan het plantsoen komen direct naast de plek van de 

huidige containers Leeuwerik-/Lijsterstraat. 

Het bosje aan de zuidwestzijde van de Mytylschool is een stinsenbos en deel van het 

Bos van Bosman en blijft als zodanig. De groenverbinding over het stukje Blauwe 

Vogelweg aldaar bij de 

Wassenaarseweg wordt aangegeven met speciale groenplaten en wat grasgroei 

ertussen. 

Het parkeerterrein van het RevalidatieCentrum tussen de Wassenaarseweg en het 

gebouw wordt zoveel mogelijk parkachtig aangelegd met vijver en bomen en lage 

haagbeukhagen. 

 

Er was een andere klankbordgroep van de wijk die zich eertijds richtte op de 

beplanting in het oudere deel van de wijk en dat werd rond 1992 gerealiseerd met 

onder meer de huidige bakken op twee kruisingen. De Lijsterstraat wordt spoedig 

herbestraat en die „ rotondes‟ worden dan veranderd en uitgevoerd als (standaard) 

kruispunt met verhoogd middenvlak, tevens drempel wegens de 30 km-zone  en 

veiligheid voor de kinderen. Van de Leeuwerikstraat bij de Vinkenstraat wordt de 

bestrating wat opgelapt. De Nachtegaallaan tussen Roodborststraat en Rijnsburgerweg 

krijgt enkele linden in de parkeerruimten. 

Over het algemeen worden de bomen en struiken in de wijk pas najaar 2003 geplant 

wegens het eerst moeten inklinken van de grond. Het plantsoen wordt echter in dit 

voorjaar ingezaaid. De bewoners krijgen te zijner tijd een schrijven over het wat en 

wanneer. 
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Op uitdrukkelijke commentaren van verschillende bewoners over de nu toenemende 

vervuiling op en bij het plantsoen, reageert de heer Griffioen met de belofte dat het 

directe toezicht daarop direct zal worden aangesproken. Hij vervolgt met de 

mededeling dat ook binnenkort de straatverlichting overal zal worden genormeerd, en 

wel door de verandering van de armaturen, niet van de lantaarnpalen. 

Na dit deel met voornamelijk uitleg is er gelegenheid voor verdere vragen en 

opmerkingen: 

Er worden verschillende zorgen geuit over het grondverzet dat nu gaande is. De heer 

Bolle geeft daarover bevredigende antwoorden, ook door te beloven enkele details 

snel te checken. Hij meldt dat het principe wordt gevolgd zoveel mogelijk een 

„gesloten grondbalans „ te handhaven (zo min mogelijk grond de wijk in of uit).Er 

wordt gesignaleerd dat de uitgegraven grond tussen de nieuwe huizen en de 

ecologische zone weer is teruggebracht (blauwe klei). De gemeente zal nagaan of de 

gemaakte afspraken in dezen wel zijn nagekomen. 

Een vraag over de waterhuishouding wordt beantwoord door de tip, om bij klachten 

vooreerst de heer Haanstra van de gemeente te bellen. Verder worden alle sloten 

uitgebaggerd. Er is een pomp voor de waterregulering in de wijk, aan de Wassenaarse 

weg voor het Pedologisch Instituut en er komt een inlaat bij het Flanorpad voor het af 

en toe spoelen van het hele watersysteem in de wijk. Er blijft stroming in de sloten 

wegens de drainage van de wijk. 

De auto-toegang tot het Revalidatie Centrum gaat via de Wassenaarseweg, langs de 

Manege; op het terrein van dit privé Centrum komen ook bomen en andere beplanting, 

onder meer in een oefentuin. 

Plots blijkt dat de aan de bewoners toegezonden tekening niet de meest recente is en 

er op de voorgehangen, definitiever plannen enige veranderingen zijn aangebracht !! 

Na opmerkingen daarover wordt door de heer Griffioen beloofd dat een bepaald punt 

van het oorspronkelijk plan zal worden uitgevoerd, namelijk het beperken van de 

parkeerplaatsen van de Mytylschool tot het deel van de Blauwe Vogelweg dat direct 

voor de school ligt en dus tussen Wassenaarseweg en de huidige drempel. Tevens 

belooft hij het wel weer aanbrengen van parkeerhavens bij de drempels in de Vinken- 

en Mezenstraat.  

Er worden ernstige bezwaren geuit over de plaats van de huidige grote containers en 

over het uitblijven van de individuele vuilnisbakken. Wacht de Gevulei te lang op het 

opgeleverd zijn van de nieuwe straten, want die zijn al enige tijd ook voor de 

vuilnisophalers bereikbaar? Daarover zal worden gebeld. 

 

Er is verder een handtekeningenactie opgestuurd van de bewoners Bosuilstraat aan 

gemeente, met het verzoek verbetering aan te brengen in de straat voor het 

manoevreren van de auto‟s. De heer Griffioen stelt dat de straatbreedte van 10 meter 

onveranderlijk is, maar hij zal met Proper Stok overleggen of er iets aan de vorm van 

de opritten kan worden verbeterd. De suggestie wordt gedaan door bewoners om rond 

het Anna-plantsoen éénrichtingsverkeer te gebieden; geantwoord wordt dat de 
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gemeente terughoudend is met regelgeving en bebording; dat wat later de 

verkeerssituatie moet worden geëvalueerd en dat de bewoners natuurlijk ook door 

onderlinge afspraken wat kunnen oplossen. Hij zegt toe na te gaan waarom er nog niet 

overal straatnaambordjes zijn aangebracht. 

 De boompjes op het trottoir van de Leeuwerikstraat, deel Vinkenstraat, lijken te 

sterven. Vervanging zal plaats vinden ter plekke of, wegens bekabeling, op de 

parkeerplekken. 

  

De parkeerplekken van de verlengde Mezenstraat  zijn bedoeld voor langsparkeren en 

niet voor dwarsparkeren; bewoners zouden dit onderling moeten regelen. De heer 

Griffioen meldt dat er vergelijkenderwijs voldoende parkeerruimte in de Vogelwijk is. 

Bij het plantsoen komen bordjes “Verboden voor Honden”; elders geen verdere 

maatregelen noch borden; de bewoners moeten hondeneigenaars zonodig aanspreken 

op (niet- goot)gedrag. 

 

Op verzoek wordt toegezegd dat een bepaalde boom aan de Mezenstraat wordt 

herplaatst op de scheidslijn tussen twee woonhuizen. 

Diverse klachten worden geuit over de bouwweg. De heer Griffioen legt uit dat de 

bouw van de appartementenflat onverwacht werd vertraagd en dat zulks noopte tot een 

tijdelijke, andere oplossing rond het plantsoen, wat tegen de afspraak was. Dat spijt 

hem ook; het duurde ook vrij lang. Het toezicht op de voortgang belooft hij, waar 

nodig, aan te laten scherpen. 

  

Er blijken verder geen vragen of opmerkingen te zijn. De heer Griffioen deelt mee dat 

de hedenavond gemaakte afspraken binnenkort per brief zullen worden bevestigd en 

sluit de informatie-bijeenkomst. Hierna worden de voorgehangen tekeningen 

doorbewoners nog eens bestudeerd. 

 

Notulist wijkcommitté:  Hans Dirken 
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 Zeg niet altijd wat je weet, maar weet wel altijd wat je zegt 

 Ik heb niet alles waar ik van houd, maar ik houd van alles wat ik 

heb. 

 Als het weerbericht meldt: hier en daar regen is dat altijd hier, 

zegt het hier en daar opklaringen, is het altijd daar. 

 Het is toch vreemd dat mijn neus loopt en mijn voeten ruiken. 

 Bouw je luchtkastelen niet te hoog, als je niet je hele leven wilt 

blijven klauteren. 

 Glassplinters oprapen zonder dat men zich verwondt, doet men 

met een  prop natte watten 

 Aan spattend vet in de koekenpan wordt gauw een einde gemaakt 

door een weinig zout op het vet te strooien. 

 

Er is nog een plaatsje vrij op de yoga op woensdag van 19.30-20.30 

uur in ‟t Vogelnest. Inlichtingen bij Sjaan Teske, Leeuwerikstraat 47, 

tel 5172918, of bij Nel van der Steen, Leeuwerikstraat 15, tel 

5177349. 

 

Tot slot nog even dit: als u een kater of poes heeft, wilt u hem of haar 

dan een belletje aan doen, dat spaart veel jonge vogels. 

Dank u namens de vogels. 

 

Nel van der Steen 
 


