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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 recht voor om kopij en ingezonden 
stukken niet te plaatsen dan wel in te korten. 

"Stichting Wijkcomité Vogelwijk" 
Jan Ravensbergen (voorzitter)  Bosuilstr. 3 tel. 541 89 25 

hiljan@kpnplanet.nl 
Theo Bennebroek (penn.m.) IJsvogelhof 18  tel. 5892343 

thq.bennebroek@tiscali.nl 
Lydia Sterrenberg (secretaris) Lijsterstr. 5  tel. 515 49 95 

l.sterrenberg@planet.nl 
Dulcine Zwager   Lijsterstr. 29  tel. 522 64 83 

dulcine@xs4all.nl  
Richard Vermeulen  Lijsterstr. 6  tel. 517 30 43 

     henrvermeulen@casema.nl 
Hans Dirken    Lijsterstr. 36  tel. 517 48 45 
Thera Stam   v.Eijsingapark 10 tel. 515 30 40 
            fam.r.d.stam@casema.nl 
Redactie : 

Hans Dirken   hans.dirken@tiscali.nl 
Kees van den Aarsen  kees@vandenaarsen.nl 
Elise Bosman   elise-bosman@hotmail.com 
Eveline Kamstra   lijster13@telfort.nl 
Richard Vermeulen  henrvermeulen@casema.nl 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Politie 

 Wijkagent:  dhr. Harold Kroep, team Leiden-Noord 

0900-8844, harold.kroep@hollandsmidden.politie.nl 

Belangrijke telefoonnummers 

 Geluidshinder Schiphol: 020 - 601 55 55 
 Grofvuil: 516 55 01 
 Gemeente Leiden Servicepunt woonomgeving: 516 55 01 

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 juli   www.districtsraden.nl/boerhaave/Vogelwijk/ 
*  Herfst :          1 september  Meer foto’s staan op internet via  
*  Kerst :      1 december  www.picasaweb.com/Praatvogel   

Voor donaties aan het wijkcomité  gironummer:  3216458 

mailto:kees@vandenaarsen.nl
mailto:elise-bosman@hotmail.com
mailto:henrvermeulen@casema.nl
http://www.districtsraden.nl/boerhaave/vogelwijk/
http://www.picasaweb.com/Praatvogel
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Eindejaarsbezinning 
 

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar aan het eind van het jaar vind ik het 
altijd fijn om mij wat te bezinnen. Dat gaat diverse kanten op, maar gaat 

eigenlijk altijd om de koppeling tussen gebeurtenissen in het afgelopen jaar 
met je eigen persoonlijke ervaring daarmee. Hoe verhoud ik mij bijvoorbeeld 

tot het gedrag van mijn meer volwassen wordende kinderen? Of hoe doe ik 
mijn werk en is dat nog steeds leuk? Het gaat dan vaak over loslaten van oud 

gedrag of over teleurstellingen van wat er mis ging. Soms bemerk ik dat 
gedrag dat al jarenlang succesvol is geweest ineens in een ander licht komt te 

staan of niet meer zo goed werkt. Dan is december een tijd om daar eens op te 
broeden en te bedenken wat er mogelijk anders kan. 

 

Een recent overlijden van een dierbare “gouden buuv” van vroeger was voor 
mij zo‟n moment deze week. Zij heeft ontzettend veel betekend voor ons en 

dat heeft heel veel te maken met haar gastvrijheid en zorg en steun. Juist die 
elementen maakten dat de mensen in de buurt waar wij toen woonden zo 

ontzettend betrokken waren op elkaar. Ik zeg buurt, maar feitelijk ging het om 
een aantal straten waar er veel onderling contact bestond. We kwamen bij 

elkaar over de vloer, pasten op elkaars kinderen, knapten onze huizen samen 
op en zorgden dat de buurt netjes bleef. Deze week blikten we daar wat op 

terug en evalueerden dat dat toen een gelukkige tijd was. 
Daarna kenden we helaas ook een minder positieve beleving, maar in de 

Vogelwijk ervaren we weer eenzelfde goed gevoel. Allereerst alleen in de eigen 
straat en directe omgeving, later ook breder in de wijk. Dat heeft te maken 

met de wijkfeesten, de verhalen uit de Praatvogel en het elkaar tegenkomen 
op een aanpalende tennisclub. 
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Ik weet natuurlijk niet hoe uw beleving is, maar ik denk dat onze wijk er goed 

voorstaat. Afgelopen week namen we met een borrel afscheid van mijn 
illustere voorganger Ruud Stam. Hij schetste dat hij zich 10 jaar geleden 

bovenal een burgemeester in oorlogstijd voelde. Het asielzoekerscentrum met 
de diverse vraagstukken daaromtrent vormden het belangrijkste thema. 

Externe bedreigingen werken sterk in op de saamhorigheid in de wijk, hoewel 
ze natuurlijk ook splijtend kunnen werken. Op dit moment kan je constateren 

dat we in alle rust aan de gezelligheid binnen de wijk kunnen werken. De 

belangrijkste bedreiging van buiten is nu mogelijk de toenemende 
verkeersdrukte, en de toenemende bouwactiviteiten. Wat de effecten hiervan 

zullen zijn op onze wijk valt nog te bezien. Maar kijkend naar het Nederland 
anno 2009 baden wij natuurlijk nog steeds in de luxe van een prachtige, 

groene en rustige wijk waar het heerlijk wonen is.  
 

Ik wens u heerlijke feestdagen toe en hoop dat u voldoende los kunt laten om 
in 2010 volop de ruimte te hebben voor uw nieuwe voornemens en ambities. 

 
Jan Ravensbergen 

 

 
Jan Ravensbergen 

2. De rolverdeling 
 
Binnen het wijkcomité zijn er vier soorten rollen: die van lid, secretaris, 

penningmeester en voorzitter.  
Laat ik beginnen met de taak van de secretaris. Deze maakt altijd de verslagen 

van de vergaderingen. Vergaderingen hebben een frequentie van ongeveer zes 
keer per jaar. Rond het wijkfeest en rond de jaarvergadering wordt er meestal 

nog een extra vergadering ingeroosterd om alles nog even goed af te 

stemmen. De verslagen worden ondertekend en dienen inzichtelijk te zijn voor 
de gemeente, onze subsidieverstrekker. De secretaris is ook de “postbus” van 

het wijkcomité en verzamelt en ordent alle stukken. Het is de meest 
omvangrijke klus durf ik te stellen en wordt al enige jaren voortreffelijk 

uitgevoerd door Lydia Sterrenberg. 
Theo Bennebroek is onze penningmeester en zorgt ervoor dat uitgaven en 

inkomsten goed met elkaar in evenwicht blijven. Met name de tijd rond de 
jaarvergadering is voor hem een drukke periode omdat hij dan namens het 

wijkcomité verantwoording moet afleggen over de financiële stukken. Tevens 
houdt hij contact met de gemeente en zorgt hij ervoor dat we aan alle 

randvoorwaarden van de (subsidies van de) gemeente blijven voldoen. 
De leden hebben een echte “hands on”-mentaliteit. Er zijn de nodige 

terugkerende agendapunten in een jaar waarvoor we mensen moeten inzetten. 
Ik denk hier natuurlijk aan het wijkfeest, de schoonmaak van het Bos van 

Bosman en het wijkgroen, de Nieuwjaarsborrel en de jaarvergadering. 

Daarnaast zijn er echter nog een x aantal extra klussen die onderling verdeeld 
moeten worden. Zo volgen we bijvoorbeeld bouwplannen in en rond de wijk 

zodat we de wijkbewoners kunnen informeren over de ontwikkelingen. Ook zijn 
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twee comitéleden (Hans Dirken en Richard Vermeulen) vertegenwoordigd in de 

redactie van de Praatvogel zodat er een linking pin is tussen de 
Praatvogelredactie en het wijkcomité. Het hele comité wordt weer ingezet voor 

de bezorging van de Praatvogel. Al met al wordt er behoorlijk wat werk verricht 
achter de schermen 

De voorzitter ten slotte zit natuurlijk voor, heeft contact met de wijkagent en 
vertegenwoordigt de wijk in de districtsraad en overige gemeentelijke 

vergaderingen indien deze zich voordoen. En ook schrijft hij wat kleine 

bijdragen in de Praatvogel zoals u wellicht gemerkt hebt. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

Activiteiten wijkcomite 2010 NOTEER IN UW  NIEUWE AGENDA ! 

Nieuwjaarsborrel 1 januari 2010 

  (12:30 uur vuurpijlen vegen; 13:00 uur koffie/borrel in het Vogelennest) 

  

Jaarvergadering  4 maart 2010. Aanvang 20:00 in het Vogelennest 
gekoppeld aan een schets over ontwikkelingen in de omgeving die voor de wijk van belang 

zijn, zoals die van het Bio Science Park 

 
Volleybaltoernooi In principe in mei  

  

Wijkfeest  21 augustus 2010 
  

Schoonmaakactie Bos van Bosman / Wijkgroen 
20 oktober 2010 met pannenkoeken in het Vogelennest 

(De woensdag in de herfstvakantie) 
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Amnesty zoekt collectanten 
 

Van 7 t/m 13 februari  2010 wordt weer de jaarlijkse landelijke collecteweek 
voor Amnesty International gehouden.  

Wilt u collecteren in een aantal straten in uw eigen wijk? 
Meldt u zich dan aan op www.amnesty.nl 

(klik op: “steun amnesty”, dan  op: “word actief”,  

                    vervolgens op: “word collectant”) 
U kunt ook contact opnemen met onze wijkcoördinator: 

Jan Zijlstra 

janzijlstra6@hotmail.com                              Geef om vrijheid ! 
071-5173163 
 

 

    nul èèn nul èèn èèn nul  vanaf   één twee drie nul 

                                         Wat is dat? 

    De Vogelwijkse Nieuwjaarsborrel  op       1  januari  2010 

 

    In Het Vogelennest      Aanvang  12:30 

 

http://www.amnesty.nl/
mailto:janzijlstra6@hotmail.com
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Hans Dirken 

 
Omdat een buurtgenote al acht jaar als vrijwilligster werkt bij Sensoor willen 

wij graag wat meer aandacht hieraan besteden. Die hulpdienst kan ook voor 
Vogelwijkers van belang zijn. Wellicht zijn er ook wijkbewoners die er 

vrijwilliger willen worden. Het gaat om emotionele ondersteuning op afstand 
(via telefoon, e-mail of chat) en wel door goed te luisteren naar mensen die 

hun verhaal kwijt willen “in een vertrouwelijk gesprek van mens tot mens.” De 

Sensoorvrijwilligers zijn getraind, de gesprekken zijn anoniem; dat praat 
makkelijker. Vanwege de anonimiteit laten we de naam van onze wijkgenote 

achterwege in dit stukje.  
 

De vestiging in de Leidse regio verzorgt de hulpdienst met een 60-tal 
vrijwilligers in dag-, avond-, en nachtdiensten. Er is altijd behoefte aan meer 

vrijwilligers. 

Hoe word je vrijwilliger?  
Eerst is er een algemene introductie, dan een screening via selectiegesprekken 

met professionals, gevolgd door een uitgebreide training. Als dat alles goed 

doorlopen is, voert men in het begin samen met een mentor de gesprekken. 
De vrijwilliger verbindt zich in principe voor een periode van twee jaar, maar 

blijft vaak langer; sommigen doen het al 30 jaar. De vrijwilligers komen eens 
in de zes weken in groepjes bijeen om ervaringen uit te wisselen, 

„leermomenten‟ door te nemen en roosters te bepalen. De vrijwilligers 
ontvangen slechts een onkostenvergoeding. 

Wat voor bellers zoeken contact? 
Allerlei, zo blijkt. Veel eenzame mensen vinden het fijn af en toe een praatje te 

maken, onder wie veel ouderen. Men belt ook wel met problemen die men 
heeft met omgeving, maatschappij, relaties (familie, vrienden) of zichzelf. 

Verder zijn er „vaste bellers‟ onder uitbehandelde psychiatrische patiënten, die 
- ondanks enige begeleiding - in moeilijke momenten aandacht nodig hebben 

van een begrijpende, menselijke stem. “Soms kan je een cliënt doorverwijzen,” 
zegt de buurtgenote “maar het is wel jammer dat je gewoonlijk niet weet hoe 

het verder gaat met de cliënt.” 

Wat is de motivatie om zo’n vrijwilliger te zijn? 
De wijkgenote antwoordt: “Voor mij betekent het „helpen om de hoek‟, iets 

direct nuttigs in je omgeving doen. Het is soms zwaar, maar het geeft veel 
voldoening. Je wordt er ook zelf rijker door. Vroeger had ik wel eens slapeloze 

nachten, maar nu ben ik ervarener. Je herkent en doorziet de problemen nu 
beter. Je luistert en vraagt soms door, maar je geeft geen echte adviezen, 

terwijl je wel vaak meedenkt over de situatie en soms samen oplossingen 
bedenkt.”  

 
Wilt u wel eens uw verhaal kwijt over een drukkende zorg?  

Telefoonnummer Sensoor: 0900 0767. 
Overweegt u wat meer te willen weten over hoe vrijwilliger te worden?  

Bel dan : 071- 5143578 of kijk eens op www.sensoor.nl  
 

http://www.sensoor.nl/
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De stad en de wijk 
Eveline Kamstra 

De bouwplannen rondom de wijk 
 
Rondom onze “prachtige, groene en rustige wijk waar het heerlijk wonen is” 

wordt actief gepland, ontwikkeld en gebouwd. Is de Vogelwijk als een insect 

gevangen in het web van een spin? Of behouden wij onze rust en groene 
status? Hieronder wordt kort op een rijtje gezet wat er allemaal te gebeuren 

staat rondom ons wijkje. 
 

Endegeest en de nieuwbouwplannen aan de Weide van Bremmer 
Vorige keer schreef ik dat het niet lang zou duren voordat gemeente 
Oegstgeest het ontwerp bestemmingsplan „Wilhelminapark en Geesten' ter 

inzage zou leggen. Die periode is inmiddels achter de rug. Het plangebied 
Wilhelminapark en Geesten is een parkachtig gebied dat het vroeg 20e-eeuwse 

villapark Wilhelminapark omvat alsook de voormalige buitenplaatsen Endegeest 

en Rhijngeest, die in belangrijke mate het karakter van het plangebied 
bepalen. Een groot deel van dit gebied is door het Rijk aangewezen als 

beschermd dorpsgezicht. Rivierduinen is nu voornemens twee bakstenen 
gebouwen aan de rand van het Landje van Bremmer te plaatsen. En daar 

maken wij als Leidse buren ons enigszins zorgen over. Maar de inspraakbrief 
van ons wijkcomité werd niet meegenomen in de verdere Oegstgeester 

besluitvorming. We blijven hopen op een passende kleur van de stenen en veel 
begroeiing aan de randen. Er valt momenteel niets nieuws te melden: het 

onderwerp zal niet meer (op de raadsvergaderingen) van 2009 op de agenda 
staan.  

Nieuweroord 
In Nieuweroord komen voorlopig geen seniorenpenthouses en promovendi-

appartementen. Gerucht gaat dat binnenkort een toneelvereniging, 
studentenhuisvesting en een groep Cardea- jongeren hun intrek in de flat 

nemen. De gemeente Leiden heeft 850.000 € extra uitgetrokken om het 
groeiend tekort aan studentenkamers in Leiden te bestrijden, en daarvan zal 

100.000 € worden besteed aan het (ver)bouwen en brandveilig maken van 
studentenkamers in Nieuweroord. Naar verwachting zullen de studenten er 

zeker één à twee jaar wonen 

Bovendien heeft de gemeente een plan ontvouwd om nog een zesde 

studentenflat te laten bouwen tussen de Wassenaarseweg en het Van 
Eijsingapark. In het bestemmingsplan staat echter dat de bestaande bomen 

moeten blijven en hoe dat te combineren valt, is vooralsnog raadselachtig. De 
bewoners van het Van Eijsingapark proberen over dat plan een standpunt te 

formuleren. 
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Leeuwenhoek /Bio Science Park 
Het Leiden Bio Science Park wordt begrensd door de Plesmanlaan, A44, de 

Wassenaarseweg en het LUMC. Op 29 oktober jongstleden ontving het Leiden 
Bio Science Park (LBSP) de prijs voor het beste bestaande bedrijventerrein 

2009, omdat de keuze van 25 jaar geleden succesvol is gebleken. Toen, bij de 
oprichting van het park, is gekozen voor specialisatie in de biomedische life 

science. Het LBSP is ontstaan begin jaren „80, een tijd waarin biotechnologie 

pas in opkomst was.  

 
Boerhaave/Sylvius  

Het LBSP bestaat uit tien deelgebieden. De eerste deelgebieden die verder 
worden ontwikkeld zijn Boerhaave (niet te verwarren met het Boerhaave 

district) en Sylvius. Eind mei werd het voorontwerp bestemmingsplan 
gepresenteerd. De vaststelling van het definitieve bestemmingsplan is gepland 

in het voorjaar van 2010. De gemiddelde bouwhoogte is binnen Boerhaave 
17,5 meter. Dit blijft hetzelfde in de nieuwe plannen, hoewel er op een aantal 

plekken hoger zal worden gebouwd. Voor Sylvius is de maximale bouwhoogte 
40 meter. Tenslotte is één (mij onbekende) locatie opgenomen in het plan 

waar een bouwhoogte mogelijk is tot maximaal 70 meter.  
Dit deelgebied is van groot economisch belang. Maar er komen niet slechts 

bedrijven, zoals het onlangs geopende HAL Allergy. Er is ook bekeken welke 
functionele mix van bedrijven, wonen en onderwijs mogelijk is. Boerhaave 

(b)lijkt ook geschikt voor bewoning. En dat is een belangrijk onderdeel van het 

plan: er komen 700 tot 800 studentenwoningen, een deel  
koopappartementen, winkels en horeca. Er wordt een wisselwerking verwacht 

tussen de bedrijven, de faculteiten en de studenten. Zij zouden er stage 
kunnen lopen en afgestudeerden en gepromoveerden kunnen wellicht daar een 

werkplek vinden. Voorlopig komt er geen nieuwe sporthal voor de studenten, 
promovendi en het universiteitspersoneel. Het College van Bestuur van de 

Universiteit Leiden reserveert 3 miljoen € voor renovatie van het bestaande 
Universitair Sportcentrum. Daarmee wordt de aanvankelijk voorgenomen 

nieuwbouw met zeker vijf jaar uitgesteld. 
In het stedenbouwkundig ontwerp voor Boerhaave-Sylvius is rekening 

gehouden met de bestaande landschappelijke laag. De Oude Trambaan, de 
Endegeesterwetering en de Poelwetering zijn oude structuren (van vóór de 

bebouwing) en vormen hoogwaardige landschappelijke elementen, met deels 
ecologische betekenis. In het ontwerp zal de landschappelijke laag tot 

uitdrukking komen middels een groene ader –met recreatief groen- tussen de 

Wassenaarseweg en de Plesmanlaan, er loopt dan een groene lijn van het Bos 
van Bosman via Boerhaave naar Naturalis. Daarnaast ligt het Boerhaavegebied 

op zandgrond waar eiken, linden en beuken sfeerbepalend zijn. De oevers 
zullen zo veel mogelijk natuurvriendelijk worden ingericht met brede 

overgangen tussen de verschillende biotopen. Voorts zijn royale doorgaande 
watergangen opgenomen. Deze watergangen worden ook ingezet voor de 

waterbergingscapaciteit van water.  
(Bronnen: 

http://ro.leiden.nl/planproces/Planproces/plannen/NL.IMRO.0546.BP00031-

/NL.IMRO.0546.BP00031-0201/t_NL.IMRO.0546.BP00031-0201_2.3.html 

en 

http://www.leidenbiosciencepark.nl/uploads/lbsp_in_the_news/bestand_38.pdf) 

 

http://ro.leiden.nl/planproces/Planproces/plannen/NL.IMRO.0546.BP00031-/NL.IMRO.0546.BP00031-0201/t_NL.IMRO.0546.BP00031-0201_2.3.html
http://ro.leiden.nl/planproces/Planproces/plannen/NL.IMRO.0546.BP00031-/NL.IMRO.0546.BP00031-0201/t_NL.IMRO.0546.BP00031-0201_2.3.html
http://www.leidenbiosciencepark.nl/uploads/lbsp_in_the_news/bestand_38.pdf
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Hans Dirken 

 
De 21e oktober was het weer zover: herfstvakantie en milieubewuste, 

pannenkoekgrage kinderen uit onze wijk. De traditie van langer dan 30 jaar 
kon dus worden doorgezet, zij het dat er niet elk jaar precies hetzelfde 

gebeurt. Daarover later. 
 

Het was eerst wat betrokken 

weer, maar niet zo dat het 
afbreuk deed aan de 

betrokkenheid van de ongeveer 
40 deelnemertjes, onder leiding 

van menig moeder en een 
enkele (groot)vader. Het gehele 

project stond onder de goede 
leiding van Dulcine Zwager. De 

leeftijd van de Vogelwijkertjes - 
plus een paar van buiten de wijk 

- varieerde van zo ongeveer 1 
jaar (in buggy) tot een jaar of 

tien. Het weer bleef droog 
alhoewel de jongsten misschien niet helemaal. De sfeer was uitstekend en 

bleef zo vanaf 10 uur tot en met 13:30 na de pannenkoeken en ander 

heerlijks. Dus een geslaagde en blije dag. 

Het gewone, geplande en daadwerkelijke programma 
Het gewone program bestaat uit het “zoeken en verzamelen van wat niet tot 

het wijkgroen behoort” en dat voornamelijk in het Bos van Bosman en het 
Vogelplantsoen. De vooraf gedistribueerde flyer maakte nog steeds alleen 

gewag van”Schoonmaak van het Bos van Bosman”, maar het is zo 
langzamerhand tot veel meer uitgegroeid. Ook andere groenplekken worden 

geschoond; en vaak worden erna ergens bollen geplant en tenslotte zijn er de 
pannenkoeken in het Vogelennest. 

Het geplande programma was niet alleen het “schonen” van de Vogelwijkse 

groenplekken, maar ook dit keer het verven van een nieuwe totempaal en 
bovendien het nuttigen van een assortiment dat zou zijn uitgebreid met 

warempel wafels en poffertjes. 
Het werkelijke programma verliep toch weer iets anders: 1)De Gemeente 

Groen-lieden kwamen niet opdagen wegens een staking. Inderhaast moest er 
naar het Waardeiland gereden om de vulleszakken, grijpertjes, handschoenen 

en bladharken te halen. 2)Van bolletjes kon dit maal geen sprake zijn. 
3)Bovendien was het wijkbeheer van de gemeente er niet in geslaagd om op 

tijd de nieuwe totempaal te bemachtigen en af te leveren. 4)Tot verbazing van 
menigeen bleek ‟s ochtends ook nog dat het DZB-groenonderhoud de twee 

vorige dagen het wijkgroen al had schoongemaakt. Lang leve de coördinatie! 
Of wantrouwden ze - geheel ten onrechte - de vaardigheid en motivatie van 

onze jongeren? 
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De verbazing veranderde echter van onderwerp toen bleek dat toch menige 

vulleszak kon worden gevuld, onder meer met vele bierflesjes bij het bruggetje 
bij de wei van het Bos van 

Bosman. Enfin, onze jeugd kon nu 
toch wat meer aandacht besteden 

aan de kleine papiertjes en ook 
werden het Pomonapad en de 

Nachtegaallaan gezuiverd. 

Eigenlijk is de schoonmaakdag nog 
belangrijker vanuit opvoedkundig 

dan strikt ecologisch standpunt en 
het opmerkzaam banjeren door 

het groen werd alom gewaardeerd.  
Er werd zelfs een bijzonder en 

uitgebreid paddenstoelgroeisel aan 
een dode, liggende boom ontdekt. 

Klein leed en lekkers 
De volledigheid vereist toch wel te melden dat er ongevallen plaats hadden: 

twee kleuters struikelden, eentje in het groen en eentje op straat. Het leed 
bleek gelukkig in beide gevallen van zeer voorbijgaande aard en kon spoedig 

door een naast familielid worden weggeknuffeld. 
Erna was er toch nog meer dan vorige jaren tijd over voor jool in onze zeer 

aantrekkelijke speeltuin. Het plan van uitbreiden van de baksels met poffers en 
wafels was niet gemeente-afhankelijk en werd dus in ruime mate gerealiseerd 

en verorberd. Dank aan de bakmoeders! (Onze gemeentelijke groencollega‟s 
doen anders stevig mee, maar hebben nu door de staking heel wat gemist!). 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Totempaal 

Dat van het niet verschijnen van de beloofde totempaal, is wel een beetje een 
tegenvaller. Er waren ter voorbereiding al tijdig diverse contacten geweest. 

Eerst kwam de opmerking (als van een titel van een gedichtenbundel): “Ook 
dode bomen hebben ‟n wachttijd”. Maar later was de verwachting van 

Wijkbeheer dat het toch op tijd zou lukken. Wat nu? Eerst wachten op het 
afleveren van verf en de bastloze, takkenloze boom van een meter of zeven. 

Dan op schragen leggen en “vóór-verven”. Vervolgens op een woensdagmiddag 
de kinders oproepen om met bonte verfkleuren de paal tot eigen Vogelwijkse 

totem om te toveren. Na weer drogen komen de gemeenteheren om de 
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totempaal kundig en grondig op te richten op een plekje enige meters van de 

oude vandaan. De omwonende heren kunnen dus spaden en overalls in de 
schuur houden. Maar we zullen helaas moeten wachten tot volgend jaar. 

 
 

 

 
 
Hans Dirken 

Eerst was er Halloween 31 oktober, maar dat leidde maar tot twee keer bellen 
bij me. Daar stonden dan een paar gemaskerde jochies, die met heksen- of 

piratentronie gratis schrik wilden brengen. Er was wel een liggie bij, om je in 
de ogen te schijnen, maar geen lied voor de oren, zelfs geen zeeroversgebrul 

of heksengekrijs. “All Hallows Even”, de vooravond van Allerheiligen, werd tot 
voor kort niet in Nederland gevierd. De gein en het ritueel zijn dan ook hier wat 

onderontwikkeld. Zou het de concurrentie met Sintermaarten wel aankunnen? 
We zullen zien. 

11 november 2009 

Vooralsnog is 11 november ‟s avonds 

wèl zo leuk: vooral voor de jongere 
buurtgenootjes, met zelfgemaakte 

lampionnetjes, liedjes en vragen om 
lekkers. Dat ook hier een plechtige 

herdenking van de goede daad wat op 
de achtergrond raakt, is onvermijdelijk. 

Dat soldaat Martinus uit de vierde eeuw, 
later bisschop van het Franse Tours en 

weer later heilige, op een koude 

winteravond zijn mantel doormidden 
sneed om aan een verkilde bedelaar te 

geven, zou blijvend kunnen inspireren. 
Je moet er overigens niet aan denken 

dat de kleinen bij iedere deur een 
doorgeknipte, halve oude regenjas 

meekrijgen. 
Het was die avond een kortdurend, maar 

fijn feest; zo ongeveer van half zes tot 
half zeven, in het avonddonker. Uw 

verslaggever, dit keer niet door weer en 
wind de wijk in, maar wachtend op de bel, naar aanleiding van een „flyertje‟ op 

de deur en een kaarsje in het raam, telde 15 groepjes en in totaal meer dan 62 
kinderen. Hierbij tellen we dus niet de begeleidende ouderen mee, die in het 

avondlijk duister, bijna onopvallend, buiten het tuinhek de wacht bleven 

houden. Die zijn er ook om de allerkleinste niet achter z‟n groepje te laten 
verdwijnen bij de bedeling, om uitgeblazen kaarsjes weer aan te steken of een 

kapot geraakt lampionnetje te repareren. 
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Consumententoets 

Omdat het hier toch ook om een belangrijke zaak gaat en het denkbaar is dat 
de “Consumentjes Gids” een vergelijkend folklore-onderzoek wil publiceren, 

hierna een wat feitelijker verslag van het mooie gebeuren: 
Zang: Bedeesd stemmenmateriaal, maar wel expressieve gezichtjes met 

verwachtingsvolle, snoepgrage trekken. Enkele 10-plussers hadden een 
vernieuwde tekst: “Elf november is de dag, dat de tandarts boren mag”. 

Waarschijnlijk bedoelden ze een waarschuwing voor snoepeffecten, ofschoon ze 

toch lekker(s) graaiden. 
Bedeling: Duidelijk had het snoep weer de voorkeur, ondanks de aansporing 

om fruit niet te vergeten als eerste keuzemogelijkheid.  
 

De mandarijntjes werden enkel bij 
uitzondering gekozen, totdat werd 

gezegd dat die ook als toegift mee 
mochten. Toen de schaal echt leeg 

was (het leek wel het wijkfeest laatst 
waar ook alles schoon op ging), werd 

van de laatste groep elk voorzien van 
een halve appel. De volgende groep, 

zonder ouders, - vierjarige 
ondernemers in de dop - kreeg niks 

meer, maar die kwamen dan ook voor 

de tweede keer, toen het raamkaarsje 
al was weggehaald. 

Lampionnetjes: Er was veel leuke zelfwerkzaamheid bij, mede dankzij de 
aansporing en begeleiding in het Vogelennest als voorbereiding vlak voor de 

tocht door de wijk. Soms was er echter een lampion te professioneel om niet 
uit de feestneuzenwinkel te komen. En dan waren er toch ook nog wat 

meelifters, die terecht meenden onder andermans licht ook wel aan hun 
trekken te kunnen komen. Een enkeling maakte het dan goed door wat extra 

hard te zingen. Echt dus een minimaatschappijtje! 
Ouders: Gelukkig heeft de jeugd de toekomst, want uw verslaggever moest 

toch behoorlijk veel kritische gedragingen van oudere Vogelwijkers 
constateren. Zo waren er ouders, die - onreglementair - zich onnodig toch 

binnen het tuinhek begaven, alsof de pukken niet zelf het snoepzang-
management aankonden. Er waren zelfs een paar ouders die het dragen van de 

lampion hadden overgenomen van hun kroost (dat je die afgunst nou niet eens 

een uurtje kan onderdrukken!!). Verder moet toch ook worden gemeld dat er 
zowaar één vader was die voor zichzelf een snoepje pakte. Dat valt onder 

schandelijk gedrag en die zouden we eigenlijk moeten verwijzen naar 
deelname aan het lagere Halloween volgend jaar. 

Het was dus zeer geslaagd. Niet meer dan een beetje winderig, lekker donker 
en geen vervelende regen. We hebben hier dus zeer veel zoetekauwtjes, maar 

dat kauw hoort nu eenmaal bij de Vogelwijk. En fijn dat die leuke traditie blijft 
doorgaan. 

Meer foto’s staan op: http://picasaweb.google.nl/Praatvogel 
 
  

http://picasaweb.google.nl/Praatvogel
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Ondernemers in de wijk 
Elise Bosman 
Vorige keer interviewden wij voor deze rubriek Ben Schippers van B-Techniek, 

nu is de beurt aan Laura Martin, copywriter. Toen ik haar benaderde voor dit 
interview luidde haar achternaam nog Koedam, maar inmiddels draagt zij de 

naam van haar kersverse echtgenoot Neil Martin. Laura en Neil wonen, 
vergezeld door poes Minoes, op Merelstraat 10.  

Wilt u natuurlijk weten wat een copywriter zoal doet! Welnu … een copywriter 
is een tekstschrijver die specifiek voor bedrijven en organisaties allerhande 

business- en commerciële teksten schrijft. Bijvoorbeeld nieuwsbrieven, 
bedrijfsmissies, websites, advertorials, speeches, communicatieplannen en 

direct mailings. Ook doet Laura totaalprojecten waarbij ze verantwoordelijk is 

voor bijvoorbeeld de planning, de coördinatie, het regelen van drukwerk, het 
inhuren van fotografen èn het schrijven van de teksten voor een bepaalde 

tekstproductie. Laura doet dit vanuit haar eigen bedrijf “Taste for text”. Op 
www.tastefortext.nl kun je zien hoe Laura zichzelf en haar bureau in de markt 

zet en promoot.  
 

  … maar dan strakker! 
 

Ruim een jaar geleden besloot Laura -na een voor haar doen langdurig 
besluitvormingsproces, namelijk in het tijdsbestek van een weekend- voor 

zichzelf te beginnen. Zij besprak dit met husband-to-be Neil en ging met de 
mouwen opgestroopt op de daaropvolgende maandag al aan de slag. Eerste 

opvallende kenmerken aan Laura : daadkracht en geloof in eigen kunnen! Na 
ruim een jaar, met vaak werkweken van 60 uur, heeft ze nog geen moment 

spijt gehad van haar beslissing. Het ondernemerschap, het werken voor 
zichzelf en de vrijheid die dit geeft, ondanks de lange werkweken, leveren haar 

heel veel energie en voldoening. Haar klanten bevinden zich onder meer in 
corporate finance, communicatiebureaus, entertainment en toerisme. Deze 

combinatie van een financieel-zakelijke klantengroep met een creatieve 
klantenkring geeft haar enorme afwisseling en biedt veel variatie. Die 

diversiteit aan cliënten vergt ook verschillende schrijfstijlen, van overwegend 
zakelijk droge teksten tot grotendeels creatieve, prikkelende teksten.  

Als Laura praat over haar vak schiet mij te binnen: zij is net een dirigent. Op 

het moment dat ik dit denk, begint ze te vertellen over hoe zij houdt van het 
spel met woorden, het ritme van zinnen, hoe een vorige zin een volgende zin 

creëert …! Ik pas mijn ingeving aan: ze ìs gewoon een dirigent, alleen haar 
muziekstuk bestaat niet uit noten maar is een stuk dat bestaat uit woorden, en 

wordt een tekst of een verhaal. 
 

 

http://www.tastefortext.nl/
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Als jong meisje hield zij van dromen (“ik dacht en denk in situaties en probeer 
die met woorden te omschrijven”) en schrijven. Door een opdracht op de 

lagere school, waarbij de juf een begin gaf van een verhaal met de opdracht  
om dit verhaal af te maken, bleek haar talent voor schrijven. Laura gaf het 

verhaal een bizarre wending en merkte hoe leuk ze dit vond om te doen: “Mijn 
juf wees me op mijn talent en dit gaf me eigenlijk mijn eerste realisatie te 

weten dat je ergens goed in bent.” 

 
Tussen dat moment, rond haar 10e jaar, en het huidige moment (zij is nu 27 

lentes jong) schreef ze op de middelbare school columns voor het 
schoolblaadje, deed zij de studie International Business and Languages (IBL), 

schreef ze ook tijdens haar studie in carrièremagazines en andere krantjes, 
kortom: ze is altijd bezig geweest met taal en tekst. 

 
Laura verdient momenteel haar brood met commercieel schrijven, maar is 

zichzelf schrijversbreed aan het ontwikkelen. Naast haar werk als copywriter 
schrijft ze een weblog en is zij een kinderboek aan het maken. Dromen en 

ambities heeft ze volop: “Ik wil mezelf op de korte termijn ontwikkelen in mijn 
vak en beter worden als copywriter (…), de puzzel van het maken van een 

tekst beter onder de knie krijgen.” 
 

Een langere termijn (5 à 10 jaar) droom is om gepubliceerd auteur van 

(kinder)boeken te worden. Tweede opvallend kenmerk van Laura: dromen, zich 
situaties voorstellen en deze dromen waar willen maken. 

 
Schrijven en met teksten bezig zijn is één ding, maar ondernemerschap en 

alles wat daarbij komt kijken is een ander verhaal. Wat blijkt? Soms zitten 
dingen in de familie; haar moeder heeft jarenlang een goedlopende tabakszaak 

gerund en is momenteel een nieuwe grote zaak in ruitersportartikelen aan het 
opzetten. Haar oom was horecabaas van een aantal zaken waaronder 

Maastheater en Now & Wow in Rotterdam, en is dat nu van Café Ari. Een 
beetje genetisch gepredisponeerd lijkt Mrs. Taste for Text dus wel.  

 
Sinds 2 jaar wonen Neil en Laura in de Vogelwijk en ze vinden het hier 

geweldig. Zowel privé als zakelijk is het hier goed wonen: “We hebben zo‟n 
leuke straat. We vieren Oud en Nieuw met elkaar, de dag na onze bruiloft 

hebben we met een aantal van onze buren in onze tuin gebarbecued, de 

directe buren komen ons soms groente brengen uit hun volkstuin, we drinken 
af en toe koffie met elkaar … we hebben het echt getroffen met deze buurt!” 

 
Laura, heel veel succes met het verwezenlijken van jouw plannen en … ervan 

overtuigd dat het er komt: ik zet me bij deze alvast op de wachtlijst voor jouw 
kinderboek! 
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U2 over de brug 
 

Het U2-raadsel uit het vorige nummer 
 

In het vorige nummer stond een raadsel over de bandleden van U2 die een 

ravijn moeten oversteken. Over dit ravijn ligt een brug waarover maximaal 
twee leden tegelijk kunnen gaan. Bovendien is het donker en hebben ze een 

lamp nodig bij elke keer dat ze oversteken. Maar de band heeft maar één 
lamp. Ze moeten in 17 minuten erover.  

Bono heeft 1 minuut nodig om over te steken. Edge doet er 2 minuten over. 
Larry heeft 5 minuten nodig. En de bassist heeft zelfs 10 minuten nodig. Hoe 

komen de vier bandleden in 17 minuten aan de overkant? 

Antwoord 
Bono en Edge gaan eerst:    2  minuten 

Bono loopt terug:     1  minuut 
Larry en de bassist volgen: 10  minuten 

Edge loopt terug:     2  minuten 

Bono en Edge gaan nogmaals:    2  minuten   + 
 

Totaal (dus 2+1+10+2+2) 17 minuten 
 

Kerstbomenraadsel 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Mevrouw Rose Gartner wil haar voortuin versieren met kerstbomen. Zij belt 
een hovenier met het verzoek 10 kerstbomen te planten. De hovenier arriveert 

met de gevraagde bomen en voordat hij begint met graven vraagt hij aan 
mevrouw Gartner waar ze de bomen wil hebben. Haar antwoord is: “Plant ze in 

de voortuin in 5 rijtjes van 4.” 
 

Hoe lost de hovenier dit op? 
 

(De oplossing volgt in de eerste Praatvogel van 2010) 
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Eveline Kamstra 
 

Hoe meer mensen autodelen, des te minder auto‟s er zijn –op de weg en op 
parkeerplekken. Er is minder luchtvervuiling en een betere bereikbaarheid. De 

gemeente Amsterdam stimuleert het autodelen zeer actief en inmiddels zijn 
daar al meer dan 800 deelauto‟s. Wie zijn vergunning inlevert dit jaar, 

ontvangt een voucher voor autodelen. 
   

Hoe staat het in Leiden met autodelen? Navraag bij de afdeling communicatie 
van de gemeente leert dat Leiden het autodelen heeft uitbesteed aan de 

Milieudienst West-Holland (die voor meerdere gemeentes verschillende 
milieutaken ontwikkelt en handhaaft). De dienst blijkt geen specifiek 

stimuleringsbeleid te hebben voor het autodelen. Mensen in Leiden zullen dus 
voorlopig op eigen initiatief moeten handelen. En in de Vogelwijk doen ze dat 

dan ook – sommigen al jaren! 

 

Waarom geen eigen auto? 
Laten we eerst even kijken naar de redenen om een auto te delen met 

anderen. Die zijn legio. Sommige mensen gebruiken de auto nauwelijks. 
Anderen zouden best vaker gebruik willen maken van het openbaar vervoer of 

de fiets, maar komen daar niet toe omdat de auto nu eenmaal voor de deur 
staat waarvan de vaste lasten al zijn betaald. Enkelen overwegen een tweede 

wagen aan te schaffen. Weer anderen doen zonder auto, maar missen deze in 
geval van grote boodschappen, ritten met veel bagage, uitstapjes of bezoekjes 

aan familie ver weg. Het komt erop neer dat mensen willen autodelen vanuit 

economische en ecologische motieven: men heeft minder kosten en draagt  
een steentje bij aan een beter milieu.  

 
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de meeste autobezitters hun auto te 

weinig gebruiken in verhouding tot de tijd en de kosten die ze erin investeren. 
Door een auto te delen is het gebruik van een auto losgekoppeld van het bezit 

ervan. Men betaalt dan slechts de kosten van de daadwerkelijke gebruiktijd. 
Gebleken is verder dat autodelers gemiddeld 10.000 kilometer minder rijden 

dan autobezitters, en vaker de fiets of het openbaar vervoer nemen. 
 

Bij autodelen betaal je de kosten van je gebruik. Je betaalt de brandstof die je 
verbruikt en een percentage van de overige kosten als afschrijving, belasting, 

verzekering, keuring, brandstof, onderhoud. Al deze kosten worden verdeeld in 
verhouding tot je gebruik. Autodelen is kosten delen. Wie veel rijdt, betaalt 

meer. Hoe nuttiger een auto gebruikt wordt, hoe lager de kilometerprijs 

uitkomt.  
 

Hoe kan je een auto delen? 
Er zijn diverse mogelijkheden om een auto te delen. De vier meest bekende 
zijn een abonnement op een buurtauto, particulier autodelen, de huurauto en 

de carpoolmogelijkheid.  
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In deze regio staan twee buurtauto‟s: Greenwheels en Wheels4all. Men heeft 

een abonnement bij een dergelijke autodate-organisatie en kan de auto tot 
vlak voor gebruik telefonisch of via internet reserveren. Er is daarbij keuze uit 

verschillende abonnementen, zoals bijvoorbeeld een particulier of een zakelijk 
abonnement. Naast de abonnementskosten wordt betaald voor de gereden 

kilometers en de gebruiksuren. Men heeft geen zorgen over onderhoud en 
verzekeringen. Er is wel een (prijs)verschil tussen commerciële autodate-

bedrijven en non-profit bedrijven.  

Particulier autodelen houdt in dat men met buren, vrienden of familie een auto 
deelt op basis van vastgelegde afspraken.  

Je kan een auto huren met een huurabonnement bij een autoverhuurbedrijf, 
zoals HuurMij of Multirent.  Een huurabonnement is vooral geschikt voor 

mensen die maar af en toe een auto nodig hebben. Met een 
huurautoabonnement kan je een bepaald aantal dagen per maand of per jaar 

een auto van een bepaald type reserveren. Des te vaker je huurt, hoe 
goedkoper het wordt omdat de daghuurprijs zakt. Kortingen kunnen oplopen 

tot 30%.  
Dan is er nog carpoolen, waarbij meerdere werknemers samen met één auto 

naar het werk rijden. Het is vooral geschikt voor mensen met overeenkomstige 
werktijden en werkplekken.  

Het is natuurlijk veel leuker om de ervaringsdeskundigen zelf aan het woord te 
laten. Ronald Haverman vertelt vol vuur over zijn kersverse ervaring met de 

nieuwste buurtauto. Arnold, Jan, Trudi en Inge verhalen vervolgens over hun 

inmiddels jarenlange positieve ervaring van het gezamenlijk autobezit. 

Rij mee met de Wheels4all deelauto in de Vogelwijk 
door Ronald Haverman 

In de vorige Praatvogel kondigde ik het al aan: we wilden een heuse Vogelwijk-
deelauto. En inmiddels staat hij er: in de Mezenstraat. Op dit moment rijden 

drie gezinnen met deze auto. En het wordt leuker als er meer mensen 
meedoen, want dan komen er meer verschillende auto's, groot en klein. Dus 

sluit je aan via www.wheels4all.nl. Wheels4all biedt haar leden 24 uur per dag 
een buurtauto in de wijk. Te gebruiken voor een uur of voor langere duur. 

  

Hoe werkt het? 
Wheels4all werkt net als Greenwheels, het rode autootje dat aan het begin van 

de Lijsterstraat bij de brievenbus staat. Leden reserveren via internet de auto, 
en rijden maar. Je hebt wel de lusten van het autorijden, maar niet de (vaste) 

lasten. Veel mensen nemen in plaats van een eigen (tweede) auto een 
abonnement op een deelauto. Er zijn verschillende soorten abonnementen. 

Naast de abonnementsprijs betaal je per uur en per kilometer. Na afloop van 
een maand staan de gereden ritten en facturen op jouw persoonlijke website. 

De tarieven van Wheels4all zijn aantrekkelijker dan Greenwheels, vooral als je 
wat langer huurt. En het voelt veel meer als onze eigen auto die we samen 

delen met de twee andere gezinnen uit de Mezenstraat. 
Ik vind het spannend of autodelen in de praktijk gaat bevallen. Je wilt 

natuurlijk niet in een ander zijn troep zitten, dus ik ben benieuwd of de auto 
een beetje netjes blijft. En als het een doorslaand succes wordt is de auto 

misschien vaak weg net als ik een ritje wil maken. Maar Wheels4all zegt dan 

dat ze er een andere auto bijplaatsen. 
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Geen winst is pure winst 

Wheels4all heeft geen aandeelhouders en streeft niet naar winst, maar naar 
het verbeteren van de leefkwaliteit in woonwijken. En Wheels4all hanteert de 

laagste tarieven van Nederland zodat je de auto ook gerust wat langer kunt 
houden (denk aan een weekendje weg). Ze experimenteren ook met schone 

auto's. Zo staat er nu een Wheels4all bestelwagen op biogas/aardgas bij de 
Haagweg. Handig als je eens een keer grote spullen moet vervoeren. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Delen is het devies 
Jullie lezen het al: ik ben er erg enthousiast over. Zo enthousiast dat ik voor 

Wheels4all wil gaan werken. Alhoewel Wheels4all zelf vol met idealen zit, is het 
nog niet zo heel efficiënt georganiseerd. Ik wil dat verbeteren en deelauto's 

aantrekkelijker maken voor meer mensen. Te meer omdat ik voorheen OV-fiets 
(een deelfiets) gerealiseerd heb. OV-fiets is een fiets die je binnen één minuut 

kunt huren op 200 stations. Zonder rompslomp. Even je pasje scannen en je 

krijgt een fiets mee. Je betaalt achteraf via automatische incasso. Ik vind het 
geweldig dat mensen de trein en OV-fiets gebruiken. Dat scheelt files, 

luchtvervuiling en een beetje bewegen is nog gezond ook. En voor mij blijft het 
kicken om overal die geel-blauwe fietsjes te zien die ik ooit bedacht heb. Ik zou 

graag samen met jullie van de Vogelwijk een voorbeeldwijk maken wat betreft 
moderne en verantwoorde mobiliteit. Dat moet lukken want er zijn al jaren 

Vogelwijkers die particulier één auto delen (zie hieronder). Ik zeg 
“samenwerken met al die initiatieven‟, en misschien valt er nog wel meer te 

delen. Want het gaat om het gebruik en niet om het bezit ... 
 

En voor je het weet is het Vogelwijk, voorbeeldwijk. 
 

Kijk maar eens voor meer informatie op www.wheels4all.nl of stuur me een 
mailtje (rhaverman@gmail.com). 

http://www.wheels4all.nl/
mailto:rhaverman@gmail.com
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De auto van Jan en Inge,  Arnold en Trudi 
door Eveline Kamstra 
 

Arnold Oostveen en Trudi 
Kraan delen met Jan en Inge 

Van Doggenaar al vanaf 
november 2002 met twee 

gezinnen één auto. Voor die 

tijd woonden Jan en Inge in 
Amsterdam, en vele jaren 

voordat de hoofdstad het 
autodelen ging stimuleren, 

deelden zij al met hun buren 
eerst op proef een Opel, 

daarna een Volkswagen 
Passat. Dat werd na zes 

jaren prettig samen delen 
beëindigd, omdat toen het 

gezin Van Doggenaar 
verhuisde naar Leiden. Hun positieve ervaring namen ze mee naar onze wijk. 

Omdat de dames elkaar kenden, werden Arnold en Trudi gepolst of zij 
belangstelling hadden voor gezamenlijk autobezit. De eerste twee maanden 

werd proef gedraaid met hun auto. Nu, na zeven jaar, kan met zekerheid 

worden vastgesteld dat het goed bevalt. Bij deze delers leidt het autodelen 
inderdaad tot selectiever gebruik: ze rijden minder en gaan sneller met fiets of 

het openbaar vervoer, zelfs in de weken waarin ze beschikken over de auto. En 
het delen is een stuk goedkoper dat een eigen auto. Hun auto rijdt gemiddeld 

18.000 kilometer per jaar.  
 

Al in het begin van de jaren ‟70 kende de Vogelwijk autodelers. Hans en Inger 
Dirken deelden met goede vrienden uit Oegstgeest een auto, hoofdzakelijk 

voortgekomen uit ecologische overtuiging. De nieuw aangeschafte wagen 
wisselde wekelijks van gebruiker. Afspraak was de auto op de wisseldag met 

een volle tank bij de ander voor de deur af te leveren. Er was geen uitgebreide 
boekhouding; het aantal gereden kilometers werd niet verrekend. Na 

tweeënhalf jaar werd dit project gestaakt uit praktische overwegingen. 

Administratie 

Terug naar deze tijd. Met z‟n vieren kopen Inge, Jan, Trudi en Arnold hun 
tweedehands auto en zijn ze gedeeld eigenaar. De beslissingen over de wagen 

nemen ze samen, de kosten delen ze. 
 

Een particuliere auto delen, betekent wèl dat alle zaken goed moeten worden 
geregeld. Ten eerste is daar de afspraak over wanneer, hoe vaak en hoe lang 

iedere deelnemer de auto kan gebruiken. Elke familie heeft de auto een week 
tot haar beschikking en moet de auto daarna voor een week „afstaan‟ aan de 

andere partij. Woensdag is de wisseldag. Het is niet strikt. De niet-gebruikende 
familie mag te allen tijde vragen om de auto te gebruiken, maar de familie die 

aan de beurt is, heeft wel altijd voorrang. 

Er is een gezamenlijke rekening waarvan alle gebruikers een bankpasje 
hebben. Elk paar stort maandelijks een vast bedrag op die rekening. Variabele 

kosten als reparaties, APK en benzine worden ervan betaald. Daarnaast 
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bestaan natuurlijk de vaste lasten van de auto zoals de verzekering en de 

wegenbelasting. In de auto ligt een boekje waarin het aantal verreden 
kilometers per beurt wordt genoteerd. Jan en Inge zijn verantwoordelijk voor 

de financiële en administratieve afhandelingen. Jan houdt een uitgebreide 
administratie bij met daarin de kosten voor benzine, parkeren en reparaties. 

Hij berekent het aantal verreden kilometers per paar (waarbij de variabele 
kosten naar rato van het kilometerverbruik worden omgeslagen). Arnold en 

Trudi hebben de plicht alle garagezaken af te handelen.  

Schade buiten schuld – door een steentje bijvoorbeeld – wordt gedeeld. Het 
ene stel is lid van de Wegenwacht, het andere is geabonneerd op de Mazda 

Mobiliteitservice.  

Hoe leuk is het! 
Het milieu is erbij gebaat. De conditie blijft door meer beweging op peil. Maar 

het leukste is toch het economische aspect. Goedkoper is leuker. Het blijkt 
zelfs stiekem een sport te zijn om te proberen minder kilometers te rijden dan 

het andere stel. 
Ze kopen ongeveer om de vier jaar een redelijk oude auto (ongeveer 9 jaar 

oud). Als Trudi en Arnold in de garage een eventuele opvolger van de huidige 

auto zien staan, gaan de dames erop af en voeren de onderhandelingen met de 
dealer. En twee zijn voor de verkoper veel lastiger dan één! They drive a hard 

bargain! 
Vriendschap alleen is niet voldoende om één auto te delen. Men moet 

daarnaast ook een zakelijke houding betrachten. Het delen voegt “zeker 
weten” iets toe aan de bestaande band. Een gezamenlijke auto blijkt dus goed 

te werken voor het milieu, voor de portemonnee en voor de vriendschap. 
 

Ergernissen zijn er ook. Het ene paar is een tikje slordiger dan het andere, let 
iets minder nauwgezet op de bandenspanning, het andere paar hoort de 

rateltjes soms wat minder snel.  Maar zolang je niet overgevoelig voor 
dergelijke verschillen bent, is het geen onoverkomelijk bezwaar. 

De voordelen van autodelen 
Praktisch: de administratieve en financiële taken en het onderhoud aan de auto 

worden verdeeld. 
Goedkoper: omdat de aankoopprijs en de vaste kosten gedeeld worden, komt 

autodelen merkbaar goedkoper uit dan individueel autobezit.  
Duidelijk: doordat er regelmatig een gedetailleerde afrekening verschijnt, weet 

iedereen precies wat de auto werkelijk kost. Meestal hebben individuele 
autobezitters daar nauwelijks enig idee van. 

Beeldvorming van opgroeiende kinderen: met hun kinderen erbij zijn er acht 
autodelers. De kinderen groeien niet op met een beeld dat er altijd een auto 

ter beschikking voor de deur staat.  
 

Deze autodelers zijn dik tevreden met hun gedeelde auto. Ze juichen andere 

initiatieven op dit gebied toe en willen daar graag meer van horen. De 
Praatvogel houdt u op de hoogte, maar houdt u ook de Praatvogel op de 

hoogte als u een idee of een initiatief heeft? 
 

Wie op dit verhaal wil reageren, of vragen heeft, mag contact opnemen met 
Jan Van Doggenaar: j.van.doggenaar@planet.nl 
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Richard Vermeulen 
 

Deze editie van het estafettestokje schuiven 
wij aan tafel in het gezellige huis van Marcel 

van Dijk en Liesbeth van der Laan. Het is een 
leuk huis aan de Nachtegaallaan met aan de 

voorkant uitzicht op het Landje van Bremmer 

en aan de achterkant een diepe tuin, zodat je 
een heel ruimtelijk gevoel krijgt.  

 

Achtergrond 
Marcel is een echte Leidenaar, hoewel hij in Oegstgeest geboren is. Pas op zijn 

10e jaar kwam hij in de Leidse Merenwijk te wonen. Liesbeth heeft in haar 
jeugd op veel verschillende plekken gewoond, waaronder in het buitenland, 

omdat haar vader werkzaam was bij de Shell. In 1976 kwam Liesbeth ook in 
de Merenwijk wonen en daar hebben Marcel en Liesbeth elkaar ergens begin 

jaren „80 ontmoet.  

 
Marcel heeft een lange schoolcarrière doorlopen, van de MAVO via de MTS naar 

de HTS. Het getuigt van doorzettingsvermogen dat hij daarna ook nog eens 
Bouwkunde aan de TU in Delft ging studeren. Daar woonde hij een tijdje op 

kamers en na afronding van zijn studie keerde hij terug naar Leiden. 
Liesbeth was altijd serieus met school bezig. Na behalen van het VWO-diploma 

in Breda volgde ze een studie aan het Nederlands Wetenschappelijk Instituut 
voor Toerisme (NWIT), het huidige NHTV internationaal hoger onderwijs Breda, 

waar zij op kamers woonde. Na deze studie heeft zij zeven maanden in het 
buitenland gewerkt om uiteindelijk ook weer in Leiden terug te komen, waarna 

Marcel en Liesbeth besloten te gaan samenwonen. 
  

Boot 
Liesbeth vertelt: “We betrokken dit huis in 1997, nadat we daarvoor op een 

woonark aan het Galgenwater in de stad woonden.” Er is een leuke 
geschiedenis aan voorafgegaan voordat Marcel en Liesbeth met de twee oudste 

kinderen hier neerstreken. Liesbeth: “Omdat het moeilijk was een leuke 
woning/appartement te vinden in de tijd dat Marcel nog studeerde en we 

hadden besloten te gaan samenwonen, werd het na lang zoeken uiteindelijk 
een woonboot op het Galgewater, „de Jantje van Leyden‟. Een heel klein bootje 

van 11 x 3,5 meter dat we grondig hebben verbouwd. Hier hebben we twee á 
drie jaar gewoond. Ik raakte zwanger van Lieselotte (17 jaar), dus moesten we 

andere woonruimte vinden, want de Jantje was wel erg klein. Die vonden we 
naast ons; we schoven gewoon een woonboot op, deze was een stuk groter. 

Hier bleven we vijf jaar wonen. Marijn (15 jaar), onze tweede, is ook echt in 

deze boot geboren. Toen de kinderen iets ouder werden, wilden we toch wel 
een plek vinden waar ze veilig buiten konden spelen en dat ontbrak op het  
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Galgewater. Via het kinderdagverblijf (de Petteflet), waar Lieselotte en Marijn 
destijds naartoe gingen, kenden we Bram Luteijn en Marieke Jas die op de 

Nachtegaallaan 11 wonen. We wilden wel erg graag in de Vogelwijk wonen en 
hebben toen regelmatig door de buurt gefietst. We hebben een paar huizen die 

te koop stonden bekeken, maar het was het nèt niet of we zaten er naast (het 
was in de tijd van de huizengekte 1996/1997). Na een tip van Bram hadden we 

in de gaten dat het huis op de Nachtegaallaan 13 niet werd bewoond en na wat 

rondgevraagd te hebben, wisten we dat het huis van mevrouw van Vliet was, 
een voormalige huisarts, die inmiddels in een verpleegtehuis zat. We hebben 

contact met haar opgenomen. Ze wilde het huis te koop zetten, maar haar 
kinderen zouden het regelen en het zou sowieso via een makelaar gaan. 

Uiteindelijk hebben we het huis kunnen kopen, maar zonder het van binnen 
gezien te hebben! We wisten niet wat we zouden aantreffen en waren dus op 

alles voorbereid. Het bleek mee te vallen. Het huis was in „originele staat‟, 
zoals een makelaar zo mooi kan vertellen, maar er was niets verpest. En we 

troffen gelukkig ook geen rotte vloeren of een lek dak aan. Na een grondige 
verbouwing zijn we in september 1997 hier komen wonen.” Het huis heeft, op 

de doorgebroken keuken na, nog veel van haar originele details behouden. 

Gezinsleven 

 
De jongste twee kinderen, 

Christiaan (10 jaar) en 
Anneloes (8 jaar), zijn hier 

geboren. 
De familie bruist van de 

activiteiten, zo mogen de 
jongens graag drummen in 

de achtertuin, waar het 
drumstel in een 

“woonwagen” , een hele 
leuke en originele ruimte, 

staat opgesteld. Het 

bespelen van de drums 
gebeurt onder supervisie 

van Marcel en Liesbeth. 
Anneloes, Christiaan en 

Marijn zitten bij ASC op 
voetbal en Lieselotte doet aan basketbal, waarbij zij twee keer in de week 

traint. Marcel springt op zondagochtend graag op de mountainbike om een ritje 
naar Scheveningen te maken. Dit voorjaar is hij zelfs naar Tsjechië gefietst! 

 
Marcel en Liesbeth zijn watersporters in hart en nieren. Zij bezitten een 

kajuitzeilboot (de Mare) en een sloep, waarmee zij vele tochten maken. Met de 
zeilboot hebben zij dit jaar de oversteek naar Engeland gemaakt met als 

einddoel het eiland Whight; het zeilersdomein van de wereld. In 2007 hebben 
zij de boot op een vrachtauto naar het zuiden van Frankrijk verscheept om een 

paar maanden op de Méditerranée te gaan varen; een onvergetelijke ervaring. 

Ook de kinderen vinden het watersporten heerlijk. Marijn is „s zomers veel met 
de rubber boot en Laser op het water te vinden en Christiaan en Anneloes 

spelen regelmatig met een optimist. Marcel doet sinds een paar jaar mee aan  
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de Winterwedstrijden op de Kaag met hun zeilboot, soms niet geheel 
onverdienstelijk. 

 

Architectenwerk 

In het dagelijks leven is Marcel architect en heeft hij zijn eigen bureau dat hij 
samen met Liesbeth runt. Liesbeth is pas na de geboorte van Christiaan in het 

bedrijf gekomen. Liesbeth vertelt: “Marcel is na de TU samen met een 
compagnon in 1990 voor zichzelf begonnen als architect, hun kantoor was in 

de voormalige meelfabriek in Leiden. Toen Lieselotte op komst was, moest er 
op financieel gebied iets meer zekerheid komen en ging Marcel bij andere 

architectenbureaus werken als freelancer. Ik werkte bij de NBBS en later bij 
reisorganisatie Djoser. Het ging goed met Djoser en ze zochten een groter 

pand; dat werd een pand op het Pieterskerkhof. De eigenaar zocht nog wel een 
architect voor de verbouwing en dat werd Marcel. Dit was een behoorlijke klus. 

Marcel kon van de eigenaar ook een kantoor huren in een ander pand op het 
Pieterskerkhof. Dat was het juiste moment om toch weer voor zichzelf te 

beginnen, maar nu als eenmanszaak. Ik ging voor het bedrijf werken toen de 

orderportefeuille snel toenam en vanaf die tijd werd het bedrijf een VOF.” 
Marcel vult aan: ”We doen veel restauratie-, renovatie- en interieurprojecten 

en vaak betreft het monumenten. Ik werk veel samen met Monumentenzorg. 
Zo heb ik het Scheltemacomplex, de Luxorbioscoop aan de Stationsstraat en 

de Pauluskerk verbouwd. Een van de projecten die ik op dit moment onder 
handen heb, is de herinrichting van de museumtuin in het Museum voor 

Oudheden. Verder verbouw ik ook woonhuizen en winkels en de laatste jaren 
zijn er ook een aantal nieuwbouwprojecten bijgekomen. Ook de Leidse 

Houtschool is een van de nu lopende projecten, hier worden onder andere twee 
nieuwe lokalen gerealiseerd op de zolder. Dit is voor ons een speciaal project 

want al onze kinderen hebben op deze school gezeten of zitten er nog. Ik 
hoorde van meester Jan dat er een wens was om met twee lokalen uit te 

breiden. Hij onderzocht de mogelijkheid om een uitbouw te realiseren. Ik vond 
dit zonde van het prachtige gebouw en heb gevraagd of ik een schets mocht 

maken. Ik ben op zolder gaan kijken en zag daar mogelijkheden om op deze 

zolder twee nieuwe lokalen te realiseren. De verbouwing is nog in volle gang en 
de planning is dat in januari volgend jaar de kinderen hun intrek in de nieuwe 

lokalen kunnen nemen. De school is met de jaren enorm gegroeid, want toen 
Lieselotte in groep 1 kwam waren er ongeveer 90 leerlingen verdeeld over acht 

groepen. Nu zijn er zo‟n 170 kinderen, bijna een verdubbeling! De sfeer is 
echter altijd heel erg goed gebleven.”  

 

Het Vogelwijkgevoel 
Het gezin is ook erg bij de wijk betrokken. De kinderen zijn vaak in de 

speeltuin te vinden of zetten zich in voor wijkfestiviteiten, zoals sinterklaas en 

het jaarlijkse wijkfeest. Liesbeth: ”Ik help al jaren mee om het 
kampeerweekend van de speeltuin te organiseren, het is ontzettend leuk om te 

doen en al die enthousiaste reacties van de kinderen mee te maken. Ook de 
wijk zelf wordt er dan bij betrokken; dit jaar was het thema “zomercarnaval” 

en we vroegen de mensen hun huizen/straten te versieren voor de optocht, 
nou het was één groot feest in de wijk. De wijk heeft een actief wijkbestuur 

met jaarlijks natuurlijk het geweldige wijkfeest. Ik weet nog dat we een feest 
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hebben georganiseerd toen de nieuwbouw klaar was en de nieuwe bewoners er 

woonden: “het wijkintegratiefeest”. Met een leuke club mensen, zowel uit het 
oude deel als het nieuwe deel, hebben we toen het feest georganiseerd.” 

 
Tot besluit willen Marcel en Liesbeth nog toevoegen: ”In de loop van de tijd 

komen en gaan er mensen, maar de sfeer in de wijk blijft altijd goed. Je ziet 
ook dat mensen binnen de wijk verhuizen, een teken dat ze misschien wel een 

ander (groter, kleiner?) huis willen, maar niet de Vogelwijk willen verlaten, 

omdat het er zo fijn wonen is en dat vinden wij ook!” 
 

 
 

 we ditmaal beginnen met een rectificatie? Om te vertellen dat de Leo 

Kannerschool (in tegenstelling tot eerder Wist-u-dat-nieuws) voorlopig 
wèl in het Bos van Bosman blijft?  

 de chauffeurs van de Leo Kannerschool inmiddels geattendeerd zijn op 
alternatieve rijroutes (via de Wassenaarseweg) om de kinderen af te 

zetten? 

 de kiss& ride-plekken (bij de Mytylschool) goed functioneren en dat de 
stoepparkeerders ertegenover straks -na wat waarschuwingen -

bekeurd gaan worden? 
 heggen en besdragende struiken zeer geschikt zijn voor stadsvogels 

waaronder merels, lijsters en roodborstjes? En dat besdragers als 
sleedoorn, lijsterbes, hulst, sneeuwbes, vuurdoorn, krent en meidoorn 

tevens een sierwaarde hebben?  
 een winter zonder sneeuw goed is voor de bomen? 
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 de school De Brug een schoolplein laat ontwerpen door architect 

mevrouw S. van Ginneken, passend bij de eisen die de leerlingen 
stellen? En dat onze wijkgenoot en wijkcomitélid Dulcine Zwager 

betrokken zal zijn bij deze ontwikkelingen? 
 de gemeente Leiden onze wijk weliswaar een nieuwe totempaal 

beloofde, maar zij en wij nog steeds wachten totdat er een geschikte 

boom in Leiden het loodje legt, om z'n leven in bontere kleuren voor 
ons te vervolgen? 

 in de Merelstraat drie nieuwe huizen zullen worden gebouwd door 
makelaardij Fides op het oude Edek-terrein? Maar dat de bouw pas 

aanvangt als er twee huizen (op papier) zijn verkocht?  
 aardappelen die u wilt bewaren niet gaan spruiten als u er een appel 

bij doet? 
 het overstaphek op het pad langs de speeltuin naar Endegeest is 

doorgezaagd door een vandaal? Dat het vernielen van het hek, net als 
fietsen over het pad ertoe zouden kunnen leiden dat Rivierduinen het 

vrij wandelen over het pad gaat verbieden? 
 het wijkcomité dergelijke misstanden graag verneemt, maar dat iedere 

bewoner ook zelf contact kan opnemen met het Servicepunt 
Woonomgeving van de gemeente: 071- 5165501, of per e-mail 

melding kan doen: woonomgeving@leiden.nl? 

 er vanuit de gemeente een bedrag is gereserveerd ter verbetering van 
de wijk? Dat het comité graag uw ideeën (van Jeu de Boulesbaan tot 

betonnen pingpongtafel) wil ontvangen? En dat u deze kan opsturen 
naar Lydia Sterrenberg: l.sterrenberg@planet.nl 

 ook uw andere ideeën -over wijkfeest, groenbeleid et cetera- bij het 
wijkcomité welkom zijn? 

 elke gemeente vanaf 1 januari 2010 verplicht is haar burgers de 
gelegenheid te bieden om plastic afval gescheiden aan te bieden? Maar 

dat de gemeente Leiden nog niet bekend heeft gemaakt hoe (en waar) 
de plasticinzameling zal verlopen?  

 de gemeente Leiden de Stadsvogelprijs heeft gewonnen (20.000 €) en 
dient te besteden aan een nieuw stadsvogelproject? 

 stadse merelmannetjes verschillen van hun bosgenoten omdat de 
merelmannen uit de stad zwaarder zijn en soms een kortere snavel en 

kortere poten hebben? En dat ook de structuur van de liedjes en de 

duur van de pauzes in de stadse mannenzang korter bleek dan in het 
bos? 

 vlakbij onze wijk, naast de A44, een Merovingische 
(handels)nederzetting uit de 6e en 7e eeuw is aangetroffen? 

 de Nieuwjaarsborrel voor alle Vogelwijkers dit jaar weer op 1 januari 
plaatsvindt vanaf 12:30 uur in het Vogelennest? 

 de redactie van De Praatvogel heel graag een bijdrage van uw hand 
zou ontvangen? 

 de voltallige redactie van De Praatvogel u een bijzonder kerstfeest en 
een goede jaarwisseling wenst? 

 
Noortje Noorderzon 
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Het wijkcomité  wenst iedereen 

 

prettige feestdagen 

en 

een gezond en gelukkig  

 

2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


