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Politie 

 Wijkagent:     dhr.    J.Bontes     Tel :  0900-8844   Leiden Noord 

Belangrijke telefoonnummers 

 Geluidshinder Schiphol: 020 - 601 55 55 
 Grofvuil: 516 55 01 

 Gemeente Leiden Servicepunt woonomgeving: 516 77 52 

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

volgende data: 

*  Pasen : 1 maart   De praatvogel is ook in kleur te lezen via  
*  Zomer :          1 juni   www.districtsraden.nl 
*  Herfst :          1 september 
*  Kerst :      1 december 
 

  

Voor donaties aan het wijkcomité  gironummer:  3216458 
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De verantwoordelijkheid van een vogel 
 

Tja, het gezegde luidt: „zo vrij als een vogel‟. Maar is dat ook zo?  Nou dat valt vies tegen. Je 

hoeft maar in het voorjaar te kijken hoe deze beesten zich uitsloven. Het begint al met de eerste 

zang. Eerst heel goed oefenen. De eerste tonen lijken nog werkelijk nergens op. Maar al gauw 

beginnen de eerste melodietjes duidelijk hoorbaar te worden. Het lijkt wel of ieder mannetje zich 

verantwoordelijk waant voor de instandhouding van de soort. Je eigen territorium, indringers 

verjagen, het hoogste lied zingen en daarmee duidelijk maken het beste mannetje te zijn om met 

een vrouwtje voor het nageslacht te zorgen. Daarna samen een nest bouwen en als de eitjes 

uitkomen de zorg voor de jongen. Oneindig aanslepen van voedsel. De kat met schril geschreeuw 

bang maken (alsof dat beest zich daar veel van aantrekt). En tot slot als de jongen uitgevlogen 

zijn hen voor alle gevaren beschermen en bijvoeren.  Nou gemakkelijk lijkt het me niet. En zo 

vrij als een vogel? 

 

Zo vrij als een Vogelwijker dan? Ook dat valt weer tegen. Maar dat hoef ik u niet uit te leggen in 

een buurt waar velen zich mede verantwoordelijk voelen voor niet alleen hun buren, maar ook 

voor de goede gang van zaken in de buurt. Dat bleek weer eens op onze jaarvergadering. Je 

merkt dan weer eens hoe sterk mensen betrokken zijn bij hun buurt, bij de veiligheid, bij de 

bouwplannen en bij de natuur in ons bos van Bosman en de Bremmerwei. 

Dat doet goed. Je merkt ook dat het vaak moeilijk is om dat gevoel van verantwoordelijkheid om 

te zetten in daden. Verantwoordelijkheid botst op instanties, botst op traagheid en botst op 

diegenen die niet altijd stilstaan bij wat hun handelen betekent. Hard achteruitrijden vlak bij de 

speeltuin bijvoorbeeld kan echt niet. Veel te veel kinderen en een veel te onoverzichtelijke 

situatie. Maar wat moet je daarmee doen als verantwoordelijke burger?   

 

Zo vrij als een bestuurslid van uw wijkcomité dan? Natuurlijk wij als wijkcomité hebben alle 

vrijheid voor ons zelf opgeëist! Eh….. is dat zo? Nou nee, ook dat valt tegen. Ook onze vrijheid 

van handelen is begrensd. Eigenlijk is de positie van een wijkcomité een onmogelijke. Ik zal daar 

kort iets van uitleggen. 

Allereerst wordt onze vrijheid begrensd door de meningen in de wijk. Immers we proberen er 

voor u te zijn en dat te doen waar draagvlak voor is. Ten tweede hebben wij ook maar een zeer 

begrensd mandaat. We kunnen zelden namens de hele wijk spreken. Wel kunnen we proberen 

om een brug te bouwen tussen de gemeente en de wijk. We kunnen zorgen dat de wijk gehoord 

wordt. Maar we kunnen nooit in de plaats treden van uw persoonlijke rechten bij welke 

gelegenheid dan ook. En ten derde hebben wij ook te maken met instanties die niet alles op 

kunnen lossen. Onze vrijheid van handelen is dus erg beperkt.   

Soms loop je als bestuur voorop. Je maakt dan bijvoorbeeld bezwaar tegen de aanleg van een 

weg om dat je vermoedt dat die weg voor veel sluipverkeer in de wijk zal zorgen. Natuurlijk is 

niet iedereen het dan met de oplossingen die met de gemeente doorgesproken worden eens. Maar 

het voordeel is wel dat, door dat we stappen gezet hebben, het probleem op de agenda staat. 

Uiteindelijk moet de gemeente dan met een plan komen. De gemeente moet dat aan haar burgers 

in onze wijk voorleggen (bijvoorbeeld door zo‟n plan op de gemeentepagina te publiceren) en 

dan is het verder aan u om de gemeente te laten weten wat u daar van vindt. 

 

En hoe is het dan met die te snel achteruitrijdende auto‟s bij de speeltuin? Best moeilijk. Kan je 

daar wat aan doen als wijkcomité? Ja dat kan wel voor een deel. We kunnen met de gemeente 

overleggen over maatregelen, We kunnen er met het bestuur van de speeltuin over praten. We 

kunnen dus wat, maar het is beperkt.  
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En de omwonenden?  Ook zij kunnen maar beperkt wat doen. Zij kunnen bijvoorbeeld nummers 

van auto‟s noteren en aan ons en aan de politie doorgeven. Zij kunnen misschien soms 

automobilisten op het gevaar attenderen en ….? Ook hun rol is begrensd. Immers de kat trekt 

zich ook niet zo veel aan van de alarmkreten van de merel. En ook de gemeente of de politie 

kunnen maar beperkt bijdragen aan een oplossing. 

 

Omdat wij allen als spelers in dit spel niet vrij zijn om onze verantwoordelijkheid volledig waar 

te maken moeten we dat samen doen. Het is mooi dat we daar op een jaarvergadering over 

kunnen praten. Daar moeten we het steeds weer hebben over de grenzen van 

verantwoordelijkheid en vrijheid om samen een waardevolle wijk in stand te houden.  

 

Soms denk ik dat zo‟n vogel toch wat vrijer is. 

 

Ruud Stam 

Voorzitter. 

 
 

Je bent 50 plus plus je wilt wat. 
  

Voor de tweede keer in je leven wil je een poging doen de 4 uur grens van de marathon te 

doorbreken. 

Twee jaar geleden is het je net niet gelukt. 1 minuut en 35 seconden kwam je tekort. 

Na 38 kilometer fris en vrolijk door Rotterdam gelopen te hebben, sloeg nabij de Kralingse plas 

de man met de hamer toe. 

Pap in je benen, zaagsel in je hoofd, zuur in je spieren, sjacherijn in je lijf. Maar nog 4 kilometer 

te gaan. 4! Vier! 

Het leken er wel 42. 

  

Kortom ik heb me weer eens voorgenomen tot een bepaalde vorm van gekte. 

De Rotterdam Marathon en nu moet (moet?) deze binnen vier uur gelopen worden. 

Daar kunt u aan meehelpen. 

Ik loop voor een actie, die helpt kinderen overal ter wereld hun lot te verbeteren. 

  

Voor informatie zie: Kerk in Actie: www.kerkinactie.nl  

Zoek op het programma "kinderen in de knel" 

  

Als u me wilt sponsoren meldt u zich dan aan bij j.van.doggenaar@planet.nl 

Graag z.s.m., want dan werkt de motivatie ook tijdens de training! 

  

13 april is de datum 

Rotterdam is de plaats 

Hartelijke groet, 

  

Jan van Doggenaar 

 

  

http://www.kerkinactie.nl/
mailto:j.van.doggenaar@planet.nl
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BLAUWGROND 
 

Geachte Vogelwijkers, 

 

Wij van Blauwgrond bestaan nu bijna 3 jaar en sinds ongeveer 2 jaar adverteren wij op de 

achterpagina van de Praatvogel. Helaas moeten wij constateren dat er, behalve enkele zeer 

trouwe en regelmatige klanten, geen grote aanloop is vanuit de Vogelwijk. Graag willen wij 

weten waarom en nodigen u daarom uit ons dit te laten weten op blauwgrond@live.com. 

 

Wilt u meer informatie over Blauwgrond, kijk dan op www.blauwgrond.info 

Voor reactie van klanten zie: www.iens.nl of  www.eetnu.nl 

 

Vanaf 27 april ’08 gaan wij starten met “Blauwgrond Surinair” op de zondagen. 

Een culinair 5 gangen menu met een knipoog naar Suriname. Het geheel wordt muzikaal omlijst 

door zanger Humphrey Busker.  

Kosten voor dit avondvullende programma      € 37,50  

Reserveer snel. Menu‟s af te halen of op te vragen bij Blauwgrond. 

 

Tot spoedig ziens, 

Roy van Tinteren 

 

 

 

 

 

Zingen bij Buurtenkoor De Raadsvogels 
    het buurtenkoor zoekt nieuwe leden 

 

. Wij zijn het buurtenkoor met buurtgenoten uit de Raadsherenbuurt, 

 de Vogelwijk en aanpalende omgeving. 

. Wij zingen vooral, omdat wij het leuk vinden samen te zingen met 

 mensen uit de buurt. 

. Wij repeteren in de Woutertje Pieterse School aan de Houtlaan, 

 eenmaal per twee weken, op vrijdagavond van 20 tot 22 uur. 

. Wij hebben een enthousiaste dirigent: Arnold van Rheenen; 

 ons repertoire staat op zijn website: www.arnoldvanrheenen.nl 

 

Voor meer informatie of aanmelding: 

Rianne Boonstra: 515 71 35 of rianniek@yahoo.com 

Ine Wiersma: 515 6093 of ehansen.iwiersma@planet.nl 

Leta Janssen: 519 01 55 of leta.janssen@noordwest6.nl  

 

  

mailto:blauwgrond@live.com
http://www.arnoldvanrheenen.nl/
mailto:rianniek@yahoo.com
mailto:ehansen.iwiersma@planet.nl
mailto:leta.janssen@noordwest6.nl
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of: “mag het ietsje mooier zijn?” 

 

Begin vorig jaar heb ik pogingen gedaan om de directeur van Rivierduinen/ “Endegeest “(de heer 

Vader) te vragen naar de nieuwbouwplannen. Aanleiding was een interview met hem in het 

Leidsch Dagblad. In dat interview vertelde hij dat er “veel nieuwbouw” zou zijn rond het kasteel. 

 

Trots in de krant, maar helaas “niet thuis” als daarop reacties komen. Via zijn secretaresse liet hij 

me weten “geen tijd en ook geen zin” te hebben om een afspraak te maken... Uiteraard was ik 

teleurgesteld, want het is jammer dat we de kans niet krijgen om mee te kijken en misschien hier 

en daar onze buurtbelangen toe te lichten en vroegtijdig behartigd te krijgen. 

 

Op advies van Nanko (Lijsterstraat) en samen met Bram (Nachtegaallaan) ben ik toen maar bij de 

gemeente Oegstgeest langs gegaan om uit te zoeken wat voor plannen er eigenlijk zijn en wat 

daarvan “aan onze kant” gebeurt. Dat valt mee: 

- Het oranje-kleurige Autisten-oord hebben we de afgelopen winter allemaal door de 

magere bebossing heen kunnen zien. Maar dat is al klaar en in gebruik. 

- Er lag in oktober een vergunningaanvraag voor nieuwbouw van wat kassen op het terrein 

van DZB (dus niet Endegeest). Dat gaat over herbouw (zelfde oppervlak en hoogte) van 

wat verloren is gegaan bij een brand. 

- Maar let op! Er zijn plannen voor een 2
e
 Autisten-gebouw op de plek waar nu de 

therapeutische kwekerij is (langs het nieuwe wandelpad). Hiervoor is nu nog geen 

vergunning aangevraagd en er is dus nog niets “ter inzage”. Maar op een deel van de 

kwekerij  wordt in verband met deze plannen dit jaar al niet meer geteeld. 

 

Zelf vind ik de gebouwen voor het “Bewegingscentrum” en het “Autistencentrum I ” op 

Endegeest niet erg mooi passen in de bosrand langs de wei; ze doorbreken die ooit mooie rand en 

verminderen het natuurlijke aanzicht. Ik hoop dan ook dat het tweede Autistencentrum “ietsje 

mooier” gaat worden, dat er niet zoveel bomen gaan worden gekapt, het gebouw niet teveel 

boven de rand uitsteekt en misschien wel dat voor het eerste centrum weer opnieuw bomen 

worden geplant. Graag roep ik jullie op om alert te zijn op vergunningaanvragen hiervoor bij de 

gemeente Oegstgeest.  

Op de jaarvergadering van de Vogelwijkers met het wijkcomité (13 maart j.l.) is bovendien 

afgesproken dat nagegaan zal worden of de “buurbanden” met Endegeest verbeterd kunnen 

worden. Misschien kunnen we dan een keer meedenken over het aanzicht van de bosrand. Dat 

zou ook heel goed aansluiten bij de aanwijzing in oktober 2007 van het gebied “Wilhelminapark 

en Geesten” (dit is inclusief het land van Bremmer) als beschermd dorpsgezicht.  

 

Wie iets hoort of leest, mee wil denken, of de toelichting bij de aanwijzing tot beschermd 

dorpsgezicht wil zien, is welkom bij mij: 

 

Freek Bleeker 

Nachtegaallaan 12 
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Wijkcomité Vogelwijk 
13 maart 2008 in het Vogelennest  

 

Aanwezig waren 5 bestuursleden en 15 overige wijkbewoners. 

 

1. Opening, voorstel agenda 

Voorzitter Ruud Stam opent de vergadering rond half negen en heet iedereen welkom. Aan tafel zit het 

merendeel van het bestuur. Eén bestuurslid is wegens buitenlands werk afwezig. Over de agenda meldt 

voorzitter dat er in ieder geval één agendapunt is van de bewoners, over de bebouwing van  Endegeest aan 

de bosrand van de Bremmerwei. Verder zullen bij het overzicht van activiteiten 2007 (agendapunt 4) ook 

een aantal verkeerszaken aan de orde komen. 

 

2. Verslag vorige jaarvergadering (van 15 maart 2007) 

Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 

 

3.Financiën 2007 & 2008, kascommissie en decharge penningmeester/bestuur 

De voorzitter introduceert Theo Bennebroek, de nieuwe penningmeester die per 1 januari 2008 Jan van 

Doggenaar is opgevolgd. Theo (sinds 5 jr bewoner van de IJsvogelhof) licht de cijfers toe over 2007 en 

2008, die nog door Jan van Doggenaar zijn opgesteld. Er is sprake van een stabiele begroting over de 

jaren heen. Een belangrijk deel van de inkomsten komt van subsidie van de gemeente. Af en toe, wanneer 

de reserves te gering zijn, vraagt de vereniging ook donaties aan de bewoners. Dat is dit jaar niet het geval 

geweest en zal volgend jaar ook niet nodig zijn. Verdere inkomsten komen uit het wijkfeest. 

De uitgaven in 2007 zijn iets lager geworden dan begroot doordat enkele activiteiten niet hebben 

plaatsgevonden: een tuinendag, de schoonmaakactie van het Bos van Bosman, het volleybal wijk- 

toernooi en het wijkboekje (dat nog wel gepland is).  

De begroting voor 2008 wijkt nauwelijks af van die van 2007. De activiteiten die vorig jaar vervielen, 

gaan naar verwachting dit jaar wel door. Er is echter ook dit jaar geen tuinendag. Die wordt maar eens in 

de 3 jaar, en dus pas in 2009, gehouden.  

 

De kascommissie, bestaande uit mw. T. Kraan en P. Witteman, heeft de financiële stukken over het 

boekjaar goedgekeurd. Nadat blijkt dat er geen verdere vragen zijn over de begroting, stelt de voorzitter 

vast dat de financiën 2007 en de begroting 2008 zijn goedgekeurd. Hij bedankt de kascommissie en Jan 

van Doggenaar voor zijn werk voor het wijkcomité de afgelopen jaren. 

 

4. Overzicht van activiteiten over het jaar 2007  

De voorzitter begint zijn overzicht van activiteiten met te zeggen dat het prettig is om in een wijk te 

wonen waar gezamenlijke activiteiten zijn en er inzet is om samen iets van de wijk te maken. Het 

Wijkcomité draagt daar zijn steentje aan bij. Ook dit jaar is er weer het nodige gebeurd: 

 de Nieuwjaarsborrel in het Vogelennest, met vooraf wegvegen van vuurwerkresten op de straten, 

was een succes. De borrel biedt een goede gelegenheid voor nieuwkomers om eens kennis te 

maken met mensen in de buurt; en voor degenen die al langer in de buurt wonen om collega-

bewoners het beste te wensen. Dit jaar waren er weer meer mensen die aan kwamen lopen, dan 

vorig jaar. 

  Op 17 maart is de vernieuwde speeltuin geopend en - hoewel geen activiteit van het Wijkcomité - 

wil de voorzitter dat toch even noemen. De opening was met wethouder Gerda van de Berg en 

een indrukwekkende roofvogelshow. Maar die activiteiten gingen aan de meeste kinderen voorbij: 

die hadden alleen maar belangstelling voor de nieuwe (water) toestellen.  

 Met het pasjessysteem voor de tennisbaan bij Nieuweroord is wat soepel omgegaan dit jaar. Het 

systeem van toegang met alleen pasje was ook niet zo goed te handhaven. Maar het gevolg was 

dat de baan het hele jaar door intensief is gebruikt. 

 Er was in maart een goede informatieavond voor het hele Boerhaavedistrict, waarin de gemeente 

de vele plannen met het district heeft toegelicht. 

 In 2007 is Nieuweroord grotendeels vrijgemaakt vanwege verwachte problemen bij ontruiming in 

geval van brand: veel asielzoekers zouden bij brandalarm niet naar buiten gaan, maar zich 

opsluiten in hun kamers. Om die reden zijn nu alleen nog maar de onderste drie verdiepingen 
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bewoond – daarvandaan zijn de bewoners (dat zijn er nu ongeveer 150) nog wel snel genoeg weg 

te halen. De vergunning voor bewoning van de onderste lagen, geldt tot eind 2009.    

 Het jaarlijkse wijkfeest op 8 september was gezellig. Vaste onderdelen inmiddels zijn de 

barbecue, een spelletje en – al weer een aantal jaren – de estafette. Het wijkfeest kan ieder jaar 

weer georganiseerd worden, dank zij de inzet van vele vrijwilligers.  

 Dit jaar is het voor het eerst in meer dan 30 jaar, niet gelukt om de schoonmaakactie van het Bos 

van Bosman in de najaarsvakantie georganiseerd te krijgen. Er waren wel voldoende mensen die 

een handje wilden helpen, bijvoorbeeld met pannenkoeken bakken of een flyer verspreiden, maar 

het ontbrak uiteindelijk aan iemand die de coördinatie op zich wilde nemen. Een draaiboek is 

beschikbaar en het is niet zoveel werk. Het Wijkcomité ziet uit naar iemand die de coördinatie dit 

jaar voor zijn rekening wil nemen.  

 Het afgelopen jaar zijn vier Praatvogels uitgebracht. Onderwerpen waren onder meer: een artikel 

over het volkstuincomplex, de Vogelwijk in de jaren ‟50, het landje van Bremmer, de COA en 

Nieuweroord (met prachtige foto‟s van de wijk vanaf het dak van het Nieuweroordgebouw 

genomen); een verhaal over Nobelpijswinnaar en wijkbewoner Nico Tinbergen, een serie over 

bewoners in de wijk (het estafettestokje) en over kunstenaars en verslagen van de werkgroep 

WEG, een jeugdrubriek en een verhaal over Sint Maarten. Al met al: veel interessante verhalen en 

nieuws uit de wijk. Het is dan ook niet verrassend dat de Praatvogels goed worden gelezen en 

worden gewaardeerd. Dank aan Hans Dirken, de eerste redacteur, aan Elise Bosman ,de tweede 

redacteur en aan Kees van den Aarsen voor de fraaie opmaak van de Praatvogels. 

 

Hans Dirken gaat verder met de activiteiten van het wijkcomité rond een aantal verkeerszaken. Dat zijn er 

drie: 

 het Wijkcomité heeft de gemeente Oegstgeest benaderd, om te kijken of er een formele oplossing 

kon komen voor de situatie dat veel fietsers die uit de Nachtegaallaan komen direct linksaf te 

slaan en dan langs het landje van Bremmer richting Oegstgeest fietsen. Dat is niet toegestaan, 

maar oversteken en dan pas linksaf gaan is niet aantrekkelijk. Een oplossing zou bijvoorbeeld zijn 

om het fietspad tot de Kempenaerstraat op te delen met een witte streep. Ruimte daarvoor is er 

genoeg. Maar de gemeente Oegstgeest heeft hier nee op gezegd, omdat ze vreest dat fietsers ook 

voorbij de Kempenaerstraat aan de linker kant van de Geversstraat blijven. Ook bracht de 

gemeente in, dat men nu eerst eens zou gaan kijken naar de vernieuwing van de kruising 

Geversstraat/Kempenaerstraat en dat pas later het kruispunt Warmonderweg/Rijnsburgerweg 

samen met Leiden zal worden aangepakt, waarbij oversteek door fietsers misschien 

aantrekkelijker zou worden. 

 Door een of meer bewoners was bij de gemeente Leiden aangekaart dat sommige automobilisten 

vanaf de Warmonder- of Rijnsburgerweg de Nachtegaallaan inrijden, wat leidt tot gevaarlijke 

situaties. De gemeente heeft daarop contact gezocht met het wijkcomité. Er zijn verkeerstellingen 

geweest op twee dagen, waarbij overigens niemand is waargenomen die tegen de verkeersrichting 

in de straat inreed. Met leden van het wijkcomité is over oplossingen gesproken, zoals extra 

drempels, verandering van de plaats van het verkeerslicht en  zelfs een slagboom. Maar 

verkeerstechnisch is geen van deze opties een goede oplossing. Ofwel ook het verkeer dat de wijk 

uitgaat, zou er veel last van hebben (drempel, slagboom), òf mensen houden zich er toch niet aan 

(verkeerslicht, borden). Geheel afsluiten van de Nachtegaallaan daar voor auto‟s heeft het 

wijkcomité ten sterkste afgeraden. Daarop is besloten om een en ander nu maar zo even te laten 

en te kijken of later bij de herinrichting van het kruispunt met de Rijnsburgerweg de situatie 

verbeterd kan worden. 

 Het derde verkeersonderwerp, dat al wat stof heeft doen opwaaien bij sommige wijkbewoners, 

gaat over de T-kruising Blauwe Vogelweg en Wassenaarseweg. In de loop van dit jaar kwamen  

alerte wijkbewoners er achter dat - als onderdeel van ontwikkelingsplannen voor het 

universiteitsterrein (er komen allerlei nieuwe gebouwen en het sportterrein wordt uitgebreid en 

verplaatst) - de autoverbinding van dit terrein met de Wassenaarseweg zou veranderen. De Max 

Planckweg verdwijnt en het verkeer uit de universiteitswijk en vanaf de Plesmanlaan en verder 

zou bij de rotonde bij de Manege/Rijnlands Revalidatie Centrum op de Wassenaarsweg komen. 

Dat is vlak bij onze wijk en niet een aantrekkelijk plan als het om de verkeersdrukte gaat. Immers 

naar verwachting zullen zeer veel extra auto‟s straks dat terrein in- en ook weer uitrijden iedere 

dag, waarvan vele, om files op de Albinusdreef en de Posthof te vermijden, een doorgang via de 

wijk  zullen gaan zoeken. Vanwege dit risico op forse toename van sluipverkeer heeft het 

wijkcomité in eerste instantie een zienswijze en later een bezwaarschrift ingediend bij de 

gemeente. Bij dat laatste was ook nog een overweging dat de gemeente zeer onzorgvuldig was 
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geweest met de procedures planontwikkeling. Het bleek echter dat de plannen al in een zodanig 

stadium zijn en de belangen zó groot, dat de gemeente geen andere wegenstructuur wil 

aanbrengen dan de geplande, deels al uitgevoerde .De autoverbinding Zernikedreef-Wassenaarse 

rotonde komt er dus. Daarop zijn gesprekken gevoerd over wat er dan nog zou kunnen gebeuren. 

De gemeente heeft in ieder geval aangeboden om verkeersmetingen te doen (een nulmeting en 

later nog meer metingen) om feitelijke gegevens over extra verkeer in de wijk te verzamelen. 

Zonodig wil de gemeente het verkeerscirculatieplan van de wijk nog eens goed bekijken – in 

samenspraak met het wijkcomité - op mogelijke aanpassingen. Een derde voorstel is, om als 

experiment, dus tijdelijk, een „middenbermscheiding‟ op de Wassenaarseweg te plaatsen, 

waarmee linksaf slaan naar en vanaf  de Blauwevogelweg niet meer kan. Verkeer dat vanaf de 

“Manege”-rotonde komt, moet dan, om de Blauwevogelweg in te slaan, eerst doorrijden naar de 

Posthof en daar keren. Dat kost circa een minuut omrijden. Hetzelfde geldt voor auto‟s vanuit de 

Blauwevogelweg die daar linksaf zouden willen en die dan eerst via de manegerotonde moeten, 

wat een halve minuut of zo neemt.  Voor fietsers verandert de huidige situatie overigens niet. Op 

verzoek van de gemeente is door het wijkcomité via wat e-mailen gesondeerd wat er voor 

meningen vóórkomen binnen de wijk over dit laatste voorstel van een „experimentele drempel‟. 

Daarbij is overigens aangegeven aan de gemeente dat het wijkcomité niet officieel de 

wijkbewoners vertegenwoordigt. Ongeveer 60 buurtbewoners zijn bereikt. Er zijn maar 11 

reacties gekomen, waarvan 3 afwijzende. Dat is weer teruggemeld aan de gemeente. Hans Dirken 

heeft vandaag weer contact gehad met de gemeente en gehoord dat men nu graag hoort hoe het 

idee van de drempel door de wijkbewoners, die aanwezig zijn op deze vergadering, wordt 

ontvangen. Daarna wil de gemeente met de Mytylschool in overleg aan de hand van enkele 

concrete ontwerpvoorstellen. 

 

De discussie over de verkeerszaken begint met het laatste onderwerp. De aanwezigen hebben grote moeite 

met de sondering. Men vindt dat te weinig wijkbewoners zijn geïnformeerd over de plannen van de 

gemeente. Nog fundamenteler is dat men zich niet wil laten „gebruiken‟ ter legitimering van maatregelen 

door de gemeente. Dat geldt zeker omdat het kennelijk toch om een omstreden maatregel gaat. Niet 

iedereen schat het risico van sluipverkeer als groot in. Verschillende mensen hebben ook bezwaar tegen 

een drempel als oplossing, ook al is dat op experimentele basis. Het wijkcomité moet zich niet lenen om 

„draagvlak‟ te peilen voor de gemeente en de gemeente moet de gewone procedures volgen, vinden de 

bewoners. De gemeente zou ook eerst met de Mytylschool moeten praten, voordat ze een beslissing neemt 

over de experimentele drempel. Voor degenen die kinderen halen en brengen, wordt de experimentele 

drempel waarschijnlijk een verslechtering van de verkeerssituatie. Anderzijds: het huidige  bordje “30 km 

zone” of toevoeging van een bordje “woonwijk” werkt niet tegen sluipverkeer en evenmin een bordje 

“niet links afslaan”. 

Met een nulmeting van verkeer in de wijk en metingen nadat de nieuwe verbindingsweg er is, zijn 

aanwezigen het wel eens. Een bewoner suggereert om dan ook een kentekenonderzoek te doen; daarmee 

kun je lokaal verkeer van sluipverkeer onderscheiden. Een andere suggestie is dat men de gemeente 

uitspraken laat doen over het acceptabele niveau van verkeer in onze  wijk die bedoeld is “autoluw” te 

zijn en te blijven. Er wordt echter betwijfeld of de gemeente daar wel  uitspraken over zal doen. 

De voorzitter concludeert op basis van de discussie dat het wijkcomité de volgende acties moet uitvoeren: 

- nog eens aan de gemeente duidelijk maken dat het niet voor de bewoners spreekt en zich 

niet verder moet lenen voor sondering van meningen; 

- aan de gemeente laten weten dat de bestaande, formele (bezwaar)procedures toereikend 

moeten zijn; 

- door kan geven dat verkeersmetingen gewenst zijn en te verzoeken om, indien mogelijk, 

ook kentekens te bepalen; 

- na moet gaan of de gemeente tot een uitspraak te brengen is over het acceptabele 

verkeersniveau in deze woonwijk; 

- voldoende bewoners over het vervolg moet informeren, en zonodig een vergadering 

bijeen moet roepen, als er sprake is van ingrijpende plannen, zoals een nieuw 

verkeerscirculatieplan in de wijk.  

Ten aanzien van de eerste verkeerszaken kwestie, die van tweerichtingsfietspad langs de Leidse 

Straatweg/Bremmerwei, merkt een bewoner nog op dat het jammer is dat de gemeente Oegstgeest niets 

wil, maar dat het wijkcomité zijn best heeft gedaan.  

Over het inrijden van de Nachtegaallaan vanaf de Rijnsburgerweg wordt gezegd dat dit vooral ‟s avonds 

gebeurt en vaker dan de tellingen suggereren. Een bewoner stelt voor om te kijken of het inrijverbod-bord 

op de beste plaats staat. Hans Dirken merkt op dat er al een bord staat op een goede plek, maar dat er af en 
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toe automobilisten desondanks de straat tegen de richting van het eenrichtingsverkeer inrijden, vooral uit 

de Warmonderweg.  

 

5. Plannen voor 2008  

Wat kan de wijk van het comité verwachten in 2008? Zondag 13 april is er weer een 

wijkvolleybaltoernooi, georganiseerd door Ben Schippers. Op 8 september is het wijkfeest gepland en het 

Wijkcomité zet alles op alles om dit najaar toch weer een schoonmaakactie voor het Bos van Bosman 

(plus het Vogelplantsoen) rond te krijgen. Verder zullen de verkeerszaken en de plannen rond nieuwbouw 

van Nieuweroord en Endegeest ongetwijfeld aandacht vergen.  

 

6. Wisselingen in het bestuur/voordracht nieuwe bestuurslideden. 

Behalve Jan van Doggenaar heeft nog een bestuurslid het bestuur dit jaar verlaten: Elise Bosman, de vice 

voorzitter, die veel organisatiewerk voor het comité voor haar rekening heeft genomen. Beiden 

worden door de voorzitter hartelijk bedankt voor haar inzet. Elise blijft echter wel redacteur van De 

Praatvogel. Het Wijkcomité is al aan de slag gegaan om een nieuw bestuurslid te zoeken en verwacht op 

afzienbare termijn weer op sterkte te zijn.  

 

7. Ontwikkelingen rond Nieuweroord/activiteiten werkgroep WeG 

Pinny Baruch doet verslag van de ontwikkelingen rond Nieuweroord en de werkzaamheden van de 

werkgroep Gezondheidszorg. De contacten met achtereenvolgende wethouders Buijink en Witteman 

waren heel goed. Dat heeft er toe geleid dat gemeenteambtenaren en WeG-werkgroepleden samen in een 

Atelier hebben nagegaan wat er mogelijk zou zijn na 2009, wanneer de COA het pand verlaten heeft. Er 

zijn ideeën ontwikkeld voor nieuwbouw, 3 torens die qua hoogte niet boven de bomen uitkomen, waarin 

ongeveer 150 woningen voor senioren en jongere mensen zouden komen. In de onderste verdieping („de 

Plint‟) is onder andere een gezondheidscentrum voorzien, een buurtruimte en een winkeltje. Het 

oppervlak van het bos blijft zoals het was; de gebouwen zouden wel ca 10 meter naar 

voren/Rijnsburgerweg kunnen komen. Er komen ongeveer 60 parkeerplaatsen. Zie ook het aparte, 

uitgebreide statement van Pinny in de Praatvogel.  

De gemeente zou nu verder moeten met de ideeën: in principe zou de gemeente met de uitgangspunten 

van het Atelier een gesprek met projectontwikkelaars kunnen aangaan. Alleen is er op dit moment een 

impasse, omdat er net een nieuwe wethouder (van Woensel VVD) is. Contact met hem is nog niet gelegd.  

 

Vragen:  

 Thera Stam merkt op dat het haar lijkt dat, vanwege de voorzieningen in de Plint, veel verkeer 

verwacht kan worden. Als bewoonster van het Van Eijsingapark, zou zij daarom wel betrokken 

willen zijn bij de planvorming. Pinny bevestigt dat er sprake zal zijn van piekbelasting door 

auto‟s van bezoekers. Mensen die willen meepraten, zijn welkom in de Werkgroep. 

 Blijft de huidige laagbouw behouden? Pinny: nee, in ons plan wordt alles neergehaald en er 

zouden dus 3 geheel nieuwe gebouwen komen.  

 Wanneer wordt nu voorzien dat de plannen (als ze doorgaan) gerealiseerd worden? Pinny: De 

gemeente lijkt de eerdere plannen voor een tussenfase, met verhuur van het Nieuweroordgebouw 

aan studenten, verlaten te hebben. Plantechnisch gezien zou realisatie daarmee zo rond 2013 

moeten kunnen plaatsvinden. 

 Is de werkgroep niet te optimistisch, als zij meent dat de gemeente rekening houdt met de ideeën 

van de wijk? Pinny: er kan natuurlijk het nodige veranderen en wij zijn alert, maar de gemeente 

heeft in het verleden al een aantal uitgangspunten vastgelegd. Ook is er een morele verplichting 

van de gemeente, om rekening te houden met wat de buurt wil, vanwege de geschiedenis rond het 

asielzoekerscentrum. Dat neemt niet weg dat de gemeente waarschijnlijk een projectontwikkelaar 

in de arm neemt en er dan een situatie van onderhandelen ontstaat, waarbij we hopen dat wat wij 

willen redelijkerwijs overeind blijft. 

 

8. Andere werkgroepen 

Er zijn nu geen andere werkgroepen actief in/voor de wijk. 

. 

 

9. Agendapunten, ingebracht door bewoners 

Freek Bleeker heeft achterhaald dat Endegeest/Rivierduinen bouwplannen heeft voor een tweede 

Autistencentrum aan de bosrand van de Bremmerwei. Freek heeft geprobeerd daarover in gesprek te 

komen met dhr. Vader, directeur van Endegeest. De bouw kan consequenties kan hebben voor het uitzicht 
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op Endegeest vanuit de wijk. De bosrand is nu al ontsierd en doorbroken door het 1
e
 Autistencentrum, dat 

die bosrand doorbreekt. Dhr.Vader heeft – wonderlijk genoeg voor zo‟n instituut – aan Bleeker laten 

weten dat hij niet bereid was om tijd vrij te maken voor een gesprek. Er ligt  nog geen bouwaanvraag bij 

de gemeente Oegstgeest en het is dus niet duidelijk waar Endegeest het centrum neer wil zetten. (Zie ook 

het aparte verslag in De Praatvogel van Freek). De vergadering vindt dat nadere informatie en actie nodig 

zijn. Actie: De voorzitter biedt aan dat het wijkcomité contact opneemt met de gemeente Oegstgeest om 

inzicht te krijgen in de ruimtelijke plannen en ook zal proberen in gesprek te komen metRivierduinen. 

Inzet is om in de fase van de planontwikkeling inbreng te leveren. Overigens, geldt  sinds oktober 2007 

dat dit deel van Oegstgeest, inclusief de bosrand, een officieel beschermd dorpsgezicht is. 

 

10. Rondvraag en sluiting 

 Jan van Doggenaar meldt problemen van stankoverlast van het riool in zijn huis aan de 

Bosuilstraat bij slecht weer. Hij wil graag weten of mensen elders in de wijk ook zulke problemen 

kennen. Er komen verschillende bevestigende reacties. Behalve stank, wordt ook het 

vacuümtrekken van afvoerleidingen gemeld. Dit schijnt het gevolg te zijn van de hoogte waarop 

de riolering gelegd is en is niet zomaar op te lossen, aldus Kees Post. Gesuggereerd wordt dat de 

Praatvogelredactie eens een artikel hierover maakt voor de Praatvogel. 

 Een aantal mensen merkt op dat het Rijnlands Revalidatie Centrum zomaar lijkt te zijn uitgebreid 

richting fietspad Nachtegaallaan. Er zijn mogelijk meer plannen. DZB zette daar ook al grote 

containers neer. Weet het wijkcomité hier van de achtergronden? Het antwoord is nee. Actie: de 

voorzitter belooft om in ieder geval uit te zoeken of er plannen voor verdere uitbreiding zijn. 

 Sommige bezoekers van de speeltuin rijden, als ze weggaan, hard met hun auto achteruit de straat 

uit. Dat is behoorlijk gevaarlijk. De gemeente doet niets. Kan het wijkcomité hier eens achter 

aan? De voorzitter antwoordt dat dat weinig uit zal maken. Hij kent soortgelijke klachten  bij alle 

scholen in het Boerhaave district. Ondanks herhaalde klachten richting de gemeente zijn daar 

geen oplossingen gekomen. De wijkagent zal er dikwijls niet zijn wanneer het probleem zich 

voordoet. De speeltuin attendeert bezoekers al op de verkeersveiligheid en vraagt hen voorzichtig 

te rijden. Actie: toch zal het wijkcomité de speeltuinmensen, op hun jaarvergadering morgen, nog 

eens vragen om bezoekers te manen voorzichtig te rijden.  

 Er ligt veel rommel bij het eind van de korte sloot bij de Nachtegaallaan langs het Pomona-huis 

(aan de Rijnsburgerweg). Kan het wijkcomité daar iets aan doen? Actie: voorzitter Ruud Stam 

belooft hier achter aan te gaan. Maar bewoners kunnen in voorkomende gevallen ook meteen zelf 

het servicepunt Woonomgeving bellen (telefoonnummer zie Praatvogels). De ervaring is dat dit 

servicepunt snel en adequaat reageert.  

 Laatste vraag: hoe zit het met de verkeersbordjes bij het Bos van Bosman? Er zou aangegeven 

worden dat fietsen is toegestaan, maar dat is niet gebeurd. Antwoord: het is meermalen toegezegd 

dat het wijkcomité er iets aan zou doen, maar een nieuw bordje plaatsen neemt veel tijd bij de 

gemeente en het gedogen van voorzichtige fietsers op het geasfalteerde voetpad, is niet 

eenvoudig, noch effectief aan te geven.. Wijkbewoners zullen er dus vooralsnog nog mee moeten 

leren leven.  

  

Na deze rondvraag sluit de voorzitter rond 22:40 uur de vergadering. 
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Als mederedacteur maak ik maar eens gebruik om het volgende 

aan te kondigen: 

Wij hebben sinds februari een nestje met 4 manchester terriër 

puppies met een FCI erkende stamboom.  

 

Op moment van schrijven zijn er nog twee reutjes te koop. 

 

Een Manchester is een snelle hond en dol op Agility. Eenmaal 

thuis wil hij graag zo dicht mogelijk bij het baasje op de bank 

zitten .  

De Manchester-Terrier is gehoorzaam mits natuurlijk consequent opgevoed maar dat geldt voor 

alle honden.  

Ze kunnen ratten en muizen vangen als de beste en bewaken uw  huis of auto. Vaak worden ze 

aangezien voor “mini-doberman” . Ze lijken er op en dat komt doordat de Manchester lang 

geleden gebruikt is om de Doberman te fokken. 

 
 
Inlichtingen :  

Lidwien van den Aarsen,  

Email  : lidwienw@hotmail.com  

Merelstraat 29, Leiden 

Tel. : 071- 5190519 

 

 
 
 

 

  

mailto:lidwienw@hotmail.com
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Zondag 13 april 2008 

van 13:00 uur tot 17:00 uur 

 

 

 

 

 

 
 
Het is weer zover: tijd voor ons grandioze wijk volleybal toernooi !!! 

Net als vorige jaren in de mooie grote sportzaal van het Rijnlands Zee Hospitium. 

 

Ook de bewoners van de Raadsherenbuurt 

worden van harte uitgenodigd mee te doen !  

 

En dit jaar hebben we voor jeugd teams weer 

een aparte competitie. 

 

Nieuw dit jaar is de prijsuitreiking vanaf 16.30 

uur in de speeltuin, onder het genot van een 

drankje en hapje.  

 

Om mee te doen aan dit toernooi: liefst opgeven met hele teams tegelijk (bijv. 

Straatteam, familie– of vriendenteam ). Opgeven per persoon kan ook, dan wordt 

je ingedeeld in een team door de organisatie. Je kunt je ook aanmelden om bijv. als 

scheidsrechter mee te helpen dit toernooi een succes te maken. 

Info bij Fred Hengeveld of Ben Schippers Tel : 5152233 

 

Aanmelding voor deelname vóór 10 april  2008 : 

Door middel van het aan deze praatvogel bijgevoegd formulier of  per e-mail naar :  

 

ben.schippers@xs4all.nl 

 

(Bij e-mail svp alle gegevens van het deelname formulier opgeven.) 
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Deelname formulier  WIJK Volleybal TOERNOOI Zondag 13 april  

================================================= 

Svp. inleveren vóór 10 april  bij  Ben Schippers , Mezenstraat 7        of  
      Fred Hengeveld, Groene Spechthof  9 
 

Inschrijving per team: 

 

Naam team  : _____________________________ 

Contactpersoon  : ___________________________   

Adres  : ___________________________  Tel : ___________ 

1. Naam  : ______________________________  Leeftijd : ___   m / v  

2. Naam : ______________________________  Leeftijd : ___   m / v 

3. Naam : ______________________________  Leeftijd : ___   m / v 

4. Naam  : ______________________________  Leeftijd : ___   m / v 

5. Naam : ______________________________  Leeftijd : ___   m / v 

6. Naam  : ______________________________  Leeftijd : ___   m / v 

7. Naam : ______________________________  Leeftijd : ___   m / v 

 
=================== 
Individuele inschrijving (zonder team): 

 

Naam   : ______________________________ Leeftijd : ___ 

Adres   : ______________________________ Man / Vrouw 

Telefoonnumer  : _________________   
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Statement van Pinny Baruch, coördinator werkgroep WeG, op de jaarvergadering van de 

Vogelwijk op 13 maart 2008. 

 

DE TOEKOMST VAN HET NIEUWEROORD TERREIN 

 

Het is leuk, nu de datum van ontruiming van het gebouw Nieuweroord aan de Rijnsburgerweg in 

september 2009 naderbij komt,  eens terug te gaan in de geschiedenis van de activiteiten in het 

Boerhaavedistrict. 

.Ik vond een brief van 22 mei 2001, waarin buurtbewoners zich richtten  tot burgemeester en 

wethouders, om aandacht te vragen voor een goede bestemming van Nieuweroord. Nadat het 

contract met het Centrum Opvang Asielzoekers zou aflopen. 

Ik vond van mei 2003 notulen van een bijeenkomst, waarin wijkbewoners van de wijken 

Houtkwartier, Raadsherenbuurt en Vogelwijk ( met elkaar het Boerhaavedistrict) een  werkgroep 

in het leven wilden  roepen die het  mandaat van de  wijkbesturen zou krijgen en spreekbuis, 

zowel naar de wijk als naar de gemeente zou zijn en met als 2
e
 doel alle vorderingen te 

stroomlijnen. 

 Ik vond een krantenartikel van 13.07.2004, waarin Marijke Van Dobben de Bruin, als VVD 

raadslid en wijkbewoner,  haar standpunt uiteenzette  over de toekomst van Nieuweroord. 

Ik vond ook een verslag in De Praatvogel van 2004, waarin ik melding maakte van het oprichten 

van de werkgroep WeG en stelde dat ik  tijd, energie en enthousiasme kon opbrengen om als  

coördinator te fungeren, om zodoende de vraag van de wijkbewoners te stroomlijnen.  

Oorspronkelijke leden van de WeG verhuisden, of gaven te kennen niet meer hun energie te 

kunnen geven; nieuwe leden kwamen. 

Zo is het gegaan: met vallen en opstaan is een structuur gevormd in de Werkgroep, waarbij ik 

altijd in overleg met de leden de volgende stappen besprak. Ook de buurtkranten zoals de 

Praatvogel en de Raadsheer namen onze verslagen op, zoals ik ze aanleverde . 

Zo zijn door de jaren heen door inzet van alle leden van de WeG ook goede contacten ontstaan 

met de betreffende wethouders Buijing en Marc Witteman en die gaven regelmatig acte de 

presence bij onze vergaderingen. Ook het Leidsch  Dagblad  wist ons te vinden. 

Het was duidelijk naar wie men moest vragen, om op de hoogte te blijven van de 

werkzaamheden van de WeG. Het stroomlijnen had zijn WeG gevonden. 

Tot zover de geschiedenis tot nu toe. 

 

Gezien de hoeveelheid werk, de grootte van de WeG en het toesturen op constructieve 

samenwerking met de Gemeente,  heeft de werkgroep  tijdens een vergadering in 2007 , op 

voorstel van Marc Witteman , besloten om een kerngroep samen te stellen  Deze kerngroep 

bestaat uit: Ruud Stam, Marijke Dobben de Bruin en ondergetekende, waarbij elk lid een 

specifieke discipline vertegenwoordigt. 

Ondertussen hebben de andere werkgroepleden zich verenigd in de “Plint-werkgroep” 

Hierin zit o.a  Nanny v.d. Braken, huisarts, Cecile Röst van Gezondheidscentrum 

Rijnsburgerweg en  Irma Röder, psychologe. 

Ik  wil beide groepen coördineren. Anders verliezen we het stroomlijnen uit het oog. 

Ook als er nieuwe werkgroepen gaan ontstaan( en dat zal zeker nodig zijn), wil ik die blijven 

coördineren. 

 

Wat hebben we tot nu toe bereikt?: een hele hoop. Ik ga niet in details treden, maar een van de 

resultaten van het uitstekende contact, die WeG heeft met de gemeente, was HET ATELIER dat 

georganiseerd werd op voorstel van de Gemeente Leiden, op initiatief van Marc Witteman en 

geleid door projectmanager Annemarieke Sandee 
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Aanwezig waren: Annemarieke Sandee voorzitter, Max Blondeau van Wonen Welzijn en Zorg,  

Cees v.d. Hulst van  erkeer; Frank Kalshoven Ontwerper Groenvoorzieningen; Leon de Laat,  

stedenbouwkundige , Ton Seijkens, planeconoom, Reinout van Gulick van  Ruimte en 

Milieubeleid. 

Van de werkgroep WeG waren aanwezig: Theo Bennebroek , lid wijkcomité en daarmee 

opvolger van Hans Dirken, Marijke, Pinny en Len van Leeuwen(wijkbewoner sinds 2004) die 

zich inmiddels heeft ontpopt tot financieel onderbouwer van het project en notulist van de 

vergaderingen. Er waren nog twee andere belangstellenden: Maarten Mentzel uit de 

Raadsherenbuurt en Han Herwijer als vertegenwoordiger van het Oegstgeester Stottercentrum. 

Het was geweldig om te constateren hoe de verschillende ambtenaren zich voorbereid hadden om 

mee te denken aan de toekomstplannen van Nieuweroord. 

Er zijn verschillende opties naar voren gekomen van 2 torens of 3 torens, met als uitgangspunt 

een Gezond-heids/ blijf-centrum in de Plint (begane grond) en op zijn minst 120 

appartementen.Dat laatste moet om het hele project financieel haalbaar te maken. 

Gedacht wordt aan betaalbare  appartementen voor van starters tot senioren 

(“levensloopbestendige” appartementen.) 

Voor de Plint wordt gedacht aan een uitgebreide gezondblijfcentrum met 3 artsen ,paramedische 

ruimtes , consultatiebureau voor kinderen en voor ouderen een winkeltje en vooral ook een 

multifunctioneel ontmoetingscentrum voor alle wijken uit het Boerhaavedistrict. 

Het Groen wordt niet aangetast . De hoogte van het gebouw of gebouwen wordt niet hoger dan 

de boomgrens. 

De afdeling Ruimte en Milieu zal een projectdocument opstellen en dit in overleg met ons 

doorgeleiden naar de Gemeenteraad.We zijn enorm verheugd dat de Gemeente tot nu zo positief 

meedenkt. 

 

 Ik hoop dat er binnen niet al te lange tijd een uitleg en vervolg komt voor de buurtbewoners door 

de gemeenteambtenaren en de wethouder . 

Op dit moment zitten we in een politieke impasse: kennismaken met de nieuwe wethouder van 

Woensel is nog niet gelukt. Verheugend is wel dat ik opgebeld werd door Ton Seijkens met de 

mededeling dat hij mij binnen drie weken zal berichten over een vervolggesprek van onze 

kerngroep met de betreffende ambtenaren waarbij de wethouder aanwezig zal zijn. 

 

U begrijpt dat, nu in september 2009 het leegkomen van Nieuweroord naderbij komt, er veel 

werk aan de winkel is.Wij willen vóór september 2009 dan ook echt de plannen rond hebben. 

Wij vragen ook nieuwe leden voor onze werkgroep die met hun kennis en enthousiasme kunnen 

bijdragen, vooral  ook  uit de andere wijken van het Boerhaavedistrict 

 

Ik zal mijn uiterste best doen om als coördinator de groepen bij elkaar te houden, te 

stroomlijnen en ook als spreekbuis wil ik duidelijk zijn, zodat men weet tot wie men zich moet 

richten Ik hoop met steun en enthousiasme van alle leden van de WeG en met uw toestemming te 

komen tot een Nieuweroord waar we trots op mogen zijn. 

 

Pinny Baruch, coördinator WeG. 
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Angelika Verhoog 
 

De vorige Praatvogel interviewden wij voor deze rubriek Anneke Rijnsburger, pianodocente en 

patchworkster.  Lidwien van den Aarsen had de primeur en was de eerste kunstenares  waarover 

de kunstrubriek schreef.  Deze keer gingen wij op bezoek bij Angelika Verhoog.  

 

Wie is zij? 

Even voorstellen: Angelika woont sinds 1971 in de Vogelwijk, in de Merelstraat.  Samen met 

man Hans, zoon en dochter.  Zoon en dochter zijn inmiddels eind-dertigers en al lang het huis uit.  

Hun dochter en kleindochter logeren regelmatig bij (o)pa en (o)ma. Op zolder heeft Angelika 

haar atelier. 

Angelika is opgegroeid tussen kunst met een hoofdletter K.  Zij is de dochter van twee 

artistiekelingen: haar vader was landschapsschilder,  maar maakte  ook portretten.  

 

Haar moeder schilderde ook portretten, waarvan een 

prachtig voorbeeld bij Angelika thuis hangt.  

 

Naast kunst speelden Sprookjes een grote rol in 

Angelika‟s jeugd. Als peutertje in de oorlog luisterde 

zij naar haar moeder, die mede doordat er geen stroom 

was en dus donker, vaak sprookjes vertelde. Een 

wereld vol fantasie, beelden, geheimzinnigheid, maar 

ook wijsheid.   

Niet verbazingwekkend dus dat Angelika nu doet wat 

ze doet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit sprookjes, beelden, kleurstemmingen 

naar een vorm toe werken. Favorieten zijn met 

name de sprookjes van Grimm,  Scandinavische, 

Ierse en Russische sprookjes. 
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Sprookjes zijn niet het enige thema in haar werk. Ook schildert zij landschappen, bijvoorbeeld 

planten. Ze gebruikt diverse technieken: aquareltechnieken waarbij ze werkt met nat op nat; 

houtskool voor waarnemingsoefeningen en het echte werk; sluiertechnieken waarbij soms wel 

honderd lagen over elkaar worden geschilderd en pasteltekeningen zijn enkele voorbeelden. 

In het begin van haar carrière werkte Angelika  als fysiotherapeute. Zij heeft, toen ze net in de 

Vogelwijk woonde, zelfs nog gymlessen gegeven aan wijkbewoners. Misschien dat een enkeling 

zich dat nog herinnert?! Op haar 38
ste

 heeft ze zich omgeschoold omdat zij graag iets met het 

kunstzinnige in haar leven wilde doen. Van deze keus heeft ze nooit spijt gehad.  Een jarenlang 

werkzaam leven heeft zij achter de rug  als kunstzinnig therapeute  bij de Wervel in Driebergen.  

Kunstzinnig therapeute  is overigens een paramedisch beroep waarvoor ook de Hogeschool 

Leiden opleidt.  Bij deze opleiding heeft  Angelika ook les gegeven.  Met lesgeven en 

therapeutisch werk is ze inmiddels gestopt, alhoewel?  Ze gaat elk jaar nog een paar weken naar 

de Oeral, alwaar ze doceert (en in een dotza logeert). In de Oeral is namelijk een opleiding voor 

kunstzinnige therapie waar psychologen, pedagogen en kunstenaars  zich gretig op storten. Een 

oproep in een vakblad bracht haar ertoe om zich in te zetten voor deze opleiding in Rusland.  

Momenteel heeft Angelika zich vooral op het schilderen en tekenen zelf gestort. Haar werk wordt 

binnenkort geëxposeerd in Hannover en in het najaar in Leiden (daarover zullen we t.z.t. een 

annonce opnemen in de Praatvogel).  

 

“Wat wil je ooit nog eens maken? “ 

Een steen/glasmozaïek voor buiten, waarbij het zonlicht speelt met het materiaal. Hiervoor ben ik  

al materialen aan het verzamelen, bijvoorbeeld als ik in de Oeral ben. De natuur daar wordt 

verpest door alle troep die mensen, door slecht geregelde vuilnisafvoer, achterlaten: huisvuil, 

plastic, matrassen, verroeste materialen, (wodka)flessen.  

Leve het Nederlandse Afvalsysteem! Maar: elk nadeel heb zijn voordeel. Voordeel van die 

rondzwervende wodkaflessen is dat Angelika inmiddels een mooie verzameling aan glazen 

groentinten heeft voor haar mozaïek. 

Geïnspireerd door haar afbeelding In de stofhoek  (Angelika: “dat stel ik me zo voor”) zal ik 

voortaan met meer beleid en voorzichtigheid stofzuigen en stoffen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angelika, bedankt voor het interview! 

Elise Bosman 
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Het estafettestokje naar 

een volgende wijkbewoner 

 

 
werd deze keer doorgegeven aan  T. Iskandar, Nachtegaallaan 1 

 

In 1975 ben ik met vrouw en jongste dochter in dit huis komen wonen. Toch ben ik ook een 

Vogelwijker van een vroeger uur. In 1949 begon ik al vaak mijn Indonesische 

studentenvriendjes, van wie er verschillenden  in deze wijk op kamers zaten, te bezoeken. En van 

echt in de wijk wonen kwam het in 1957, met z‟n tweeën op een etage aan de Vinkenstraat. Dat 

was maar kort, want we konden voordeliger een zolderetage betrekken aan de Rijnsburgerweg 

tegenover de villa van Bosman (nu staat er Nieuweroord). Die villa zat toen vol met studenten. 

 Ik kom oorspronkelijk uit Aceh (Atjeh in Noord Sumatra in Indonesië), waar ik in 1924 ben 

geboren. Sindsdien ben ik vaak heen en weer gegaan tussen enerzijds Maleisië, Indonesië, Brunei 

en anderzijds Leiden.  In deze stad studeerde ik Indologie, was er assistent en promoveerde er in 

1959. Mijn professionele leven is vooral gericht op oude Indonesische literatuur (Maleis en 

Atjehs), de geschiedenis van die gebieden en op een Maleisisch woordenboek. Ik heb er een 

handvol boeken over gepubliceerd en ben er nog mee bezig. Leiden was en is het internationale 

wetenschappelijke centrum op dat terrein, ook met vele oude handschriften, in arabisch schrift, 

en het is dus geen wonder dat ik hier ben blijven plakken. Nu terug naar onze woning: 

In 1974 kwam ik voor een Sabbatsjaar naar Leiden. Ik was prof aan de  National University of 

Malaysia in Kuala Lumpur en in de periode daarvóór heb ik de Universiteit van Aceh, in Kota 

Radja mogen helpen opzetten. Enfin, tijdens mijn „rustjaar‟ hier zou ik voor Conservator 

Voorhoeve een catalogus helpen maken van oude Atjehse manuscripten, om dan het werk te 

vervolgen dat prof. Van Ronkel (voor fijnproevers: hij behoorde tot de groep van Leidse 

Indonesië Studies, die befaamd werd onder leiding van Snouck Hurgronje en waartoe later ook 

Drewes behoorde) tot 1921 deed. Ik kwam toen eens mijn oude hospes van de Haarlemmerstraat 

tegen en die woonde in dit huis. Dat was de schilder Ooms, die last had van veelvuldig inbreken 

wegens zijn kunstverzameling. Hij bood me dit huis te koop aan en - na een korte periode terug 

naar Maleisië - betrokken wij in 1975 dit huis, dat inmiddels een jaar leeg had gestaan. We 

bouwden er een kamer bij voor de oudste dochter, maar die woonde als student liever op kamers. 

Dus met onze jongste erbij woonden we hier gerieflijk. Als je dan weet dat tijdens de tweede 

wereldoorlog in de kleinere versie van dit huis vier gezinnen woonden, onder meer een Chinese 

arts. Ik heb ook de serre weer hersteld en uitgebreid. En zo is het tot nu gebleven. 

 Ik kon gemakkelijk lopend naar mijn werk  op de Universiteitsbibliotheek , toen nog op het 

Rapenburg. Ik had er een speciale aanstelling gekregen van het Ministerie van Onderwijs, 

Kunsten en Wetenschappen. Onze jongste heeft hier nog tien jaar gewoond en woont nu vlakbij 

op de Warmonderweg met een Poppenatelier; de oudste is na de studie Kunstgeschiedenis al 

geruime tijd dansdocente in Amsterdam. 

Dit huis is misschien wel het oudste huis van de wijk, dus zelfs ouder dan de woonhuizen aan de 

Rijnsburgerweg. We schatten het op eind negentiende eeuw. Het is dus ouder dan Pomona en de 

tuinen van de omgevende woningen hebben zich aan ons kavel moeten aanpassen. Dit huis werd 

overigens gebouwd in de tijd dat Aceh nog onafhankelijk was. In 1903 gaf de Sultan zich over 

aan Generaal van Heutz, maar mijn opa, die Ulèebalang (zelfbestuurder) was, gaf zich pas 

gewonnen in 1909; iets om best trots op te zijn. U (gericht op interviewer) vraagt zich af waarom 

mijn vrouw me steeds bij de achternaam noemt, maar dat is mijn enige naam. En U wilt weten 

waarom die T. ervoor staat ? Nou ja, dat staat voor Teuku, dat is een Acehse titel. 
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Wat we van de Vogelwijk in het algemeen vinden? Een rustige buurt. We zitten natuurlijk aan de 

rand en vanuit mijn studeerkamer, waar ik nog vele werkuren doorbreng, kijk ik op de 

Bremmerwei. Al dan niet met koeien en schapen. Vroeger moest ik van de boer wat opletten en 

bellen als er bijvoorbeeld een beest in de sloot was beland. Als amateurschilder heb ik mijn 

favoriete uitzicht, met koeien en die mooie boom, vastgelegd (zie foto). 

 

Het is wel erg jammer dat 

Endegeest zichtbaar aan de 

bosrand aan de overzijde 

gebouwd heeft en de mooie 

aanblik op de rand van groene 

bomen heeft onderbroken. 

Verder is de wei ongeveer 

hetzelfde gebleven. Er was ooit 

sprake van aanleg van een 

voetbalveld en ook eens van het 

afbreken van Pomona en ons 

huis voor een groot kruispunt. 

Maar de rust is gelukkig 

gebleven. We merken alleen wat 

van verkeer tijdens de piekuren. 

Waarschijnlijk ook omdat we 

wat afgelegen liggen, hebben 

we heel soms last van 

vandaaltjes; bonzen op de ruiten en zelfs een keertje eieren ertegen. Naar onze herinnering waren 

er vroeger meer kinderen in de wijk. Ach ja, nu – vijftig jaar verder - behoren we tot de oudsten. 

We hebben eigenlijk niet zoveel contacten met de wijkbewoners, kennen er enkele wat beter als 

mede hond-uitlaters.  We wonen hier ideaal, ook door de nabijheid van de Kempenaerstraat met 

z‟n winkels, de Leidse Hout en de Ziekenhuizen. 

Wat ik van de Praatvogel vind? Ik moet bekennen dat ik die niet systematisch lees, ze verdwijnen 

kennelijk vaak in de stapels in de serre. Leuk dat ik er nu toch zelf in verschijn; misschien een 

aanleiding om trouwer te gaan lezen. Ja, we kunnen een volgende estafette-wijkbewoner noemen. 

 

Opgetekend door interviewer Hans Dirken 
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 er weer een nieuwe wijkagent is: J. Bontes, voor twee dagen in de week, die we natuurlijk 

hartelijk welkom heten en toewensen wat langer in die functie te blijven dan zijn 

voorgangers; we zijn toch een fijne wijk ! … 

 de ooievaars hier wel naar hun nestpaal zijn wezen kijken, maar helaas doorvlogen (zijn we 

dan toch weer niet zo‟n fijne wijk?)… 

 het ijsvogeltje weer in het bos van Bosman is… 

 er nog steeds geen naam is voor het wandelpad over de Bremmerwei naar 

 Endegeest (de Praatvogelredactie wacht op suggesties)… 

 er op de jaarvergadering 2008 van onze wijkbewoners 15 niet-bestuurders aanwezig 

waren en bij die van de speeltuinvereniging 12 (er is dus veel vertrouwen in de 

besturen)… 

 bij een volle papiercontainer aan het Vogelplantsoen al gauw de privé papieren van 

menigeen over de straat waaien (aansporing voor nieuwsgierigen of waarschuwing aan 

papierwegbrengers?)… 

 de schelpenpaden in ons Bos zijn vernieuwd, kuilen in het gras gedempt en nog zo wat, 

waaruit de goede zorg van de gemeente blijkt… 

 de nieuwe, dure toiletgroep in het Vogelennest op 15 maart officieel werd geopend met 

het “door het lint gaan” van de leidster van “Pimmetje”; die linten waren stroken 

toiletpapier in de deuropening… 

 de speeltuinshow dit jaar weer echt gaaf was, maar er slechts weinig ouders kwamen 

kijken en ook de kinderen van het AZC gemist werden… 

 het gezegde: “door de bomen het bos niet meer zien” misschien straks gaat luiden :”door 

de Endegeest nieuwbouw de Bremmer bosrand missen”… 

 de zeer vroege Pasen hierdoor komt: donderdag 20
e
 begint de lente, op vrijdag 21

e
 is  is er 

meteen al volle maan en dus zondag 23
e
 meteen paasfeest; (vraag is wel hoe de Paashaas 

dat allemaal volgen kan)… 

 U noordergroen van het terras of andere plekken bij de grote lente-schoonmaak goed kan 

verwijderen met heet sodawater… 

 U hier wèl mag roken, als U het maar niet uitblaast… 

 ochtendgymnastiek het ontijdig forceren is van lichaamsbewegingen, die later op de dag 

vanzelf gaan… 

 de mens harder is dan (Van der ) Steen en breekbaarder dan een (Paas) ei… 

 

Enfin, een fijne Pasen en bloemrijke lente toegewenst door 

Noortje Noorderzon 
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Van: 
Stichting RADIUS 
Hooglandse Kerkgracht 32 
2312 HV Leiden 

Tel:  071- 707 42 00 
Fax: 071- 707 42 80 
e-mail: info@radiuswelzijn.nl 
website: www.radiuswelzijn.nl  
Informatie: Monique Zonneveld/ Gijsbert Groenveld 
 

 
NIEUWE START BEWEEGWINKEL LEIDEN NOORD 
De Beweegwinkel is een "winkel" waar u een gratis 
advies kunt krijgen over mogelijkheden van 
bewegen,die op uw persoonlijke situatie zijn 
afgestemd. U kunt hiervoor een verwijzing vragen van 
uw huisarts of direct informeren bij de Beweegwinkel. 
Bent u 55 + met een chronische aandoening, heeft u 
overgewicht of wilt u graag gaan bewegen, dan kunt u 
in de "winkel", mèt hulp, gaan zoeken naar bestaande, 
betaalbare beweegactiviteiten in Leiden Noord.  

Het bewegen is erop gericht de gezondheid te handhaven of te verbeteren en mede 
gericht op het leggen van sociale contacten. 
Nieuwe locatie: Zijloever, Lage Rijndijk 129.  
Telefonisch afspraak via tel. nr. 071- 707 42 00 (St. RADIUS). Vragen naar Monique 
Zonneveld. U kunt ook een e-mail sturen naar: beweegwinkel@radiuswelzijn.nl  
     
 

 
  

 

mailto:info@radiuswelzijn.nl
http://www.radiuswelzijn.nl/
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