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Politie 

 Wijkagent:  dhr. Harold Kroep, team Leiden-Noord 

0900-8844, harold.kroep@hollands-midden.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 : 15 maart  De praatvogel is ook in kleur te lezen via  

*  Zomer :          15 juni   Leiden.vogelwijk.nl 
*  Herfst :          15 september  Meer foto’s staan op internet via  
*  Kerst :      10 december  www.picasaweb.com/Praatvogel 
  

Voor donaties aan het wijkcomité  gironummer:  3216458 

De Praatvogel is een uitgave van de Stichting Wijkcomité Vogelwijk. De 
auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor hun inbreng. 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  
Gosse Jensma  (penn.m.)  Vinkenstraat. 8 tel. 517 75 46 

hetgos2@kpnplanet.nl  
Ronald Haverman (secretaris) Mezenstraat 12 tel. 711 46 22 

ronald@haverman.com  
Richard Vermeulen   Lijsterstr. 6  tel. 517 30 43 

henrvermeulen@casema.nl  
Lydia Sterrenberg    Lijsterstr. 5  tel. 515 49 95 

l.sterrenberg@planet.nl  
Thera Stam    v.Eijsingapark 10 tel. 515 30 40 

fam.r.d.stam@casema.nl 
Ilse Guit-Bullema   Roodborststr. 40 tel. 06 212 65 348 

fam.r.d.stam@casema.nl 
Redactie : 
Eveline Kamstra (hoofdredactie) lijster13@telfort.nl 
     Lijsterstraat 13   tel. 515 24 14 
Kees van den Aarsen  kees@vandenaarsen.nl    
Richard Vermeulen   henrvermeulen@casema.nl  
Rutger Hagen   rutger.hagen@gmail.com  
 
Eigen bijdragen voor de Praatvogel worden door de redactie bijzonder op 
prijs gesteld. U kunt uw stukje opsturen naar lijster13@telfort.nl " 
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Praatvogel april, 2012  
 

 voorwoord voorzitter 

 introductie nieuwe bestuursleden 

 verslag wijkvergadering 

 nestkast(en) voor de  bosuilen 

 mededelingen en oproepjes 

 inbraken in de wijk  

 stemmen uit het verleden: Merelstraat 1a 

 de verbouwing: lijsterstraat 7 

 ondernemer in de wijk: autorijschool Bruggeling 

 het estafettestokje: Bernhard en Lozenza 

 wist u dat? 
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Beste wijkgenoten, 
Voor u ligt het eerste (paas)nummer van De Praatvogel in 2012. Tot op heden 

een bijzonder jaar voor mij. In februari heb ik gedurende anderhalve week 
heel veel ijs gezien en schaatste ik onder meer op de Kaag (prachtig ijs op het 

Joppe!) en een maand later werd de 20 graden in het zuiden van het land 
alweer bereikt. Andere bijzonderheid was dat ik in februari even helemaal 

zonder opdrachten zat. Dat gaf een zee van ruimte die ik heel goed gebruiken 
kon. Niet alleen voor het schaatsen, maar ook voor het verhuizen van mijn 

zoon naar Breda. Het was fijn om de tijd te hebben hem daar een beetje te 
kunnen helpen met klussen en inrichten. Op dit moment ben ik alweer midden 

in een interim-opdracht in het verre Limburg. Tijd is dus weer goed gevuld en 
ik word niet voortdurend geconfronteerd met een leger wordend huis.  

 
Voor onze wijk zal 2012 ook wel wat bijzonders gaan opleveren. Onlangs is er 

op de jaarvergadering van onze wijk weer uitgebreid gesproken over 

Nieuweroord en het lijkt erop dat er dit jaar zeer waarschijnlijk duidelijkheid 
zal komen of het huidige bouwplan doorgaat, en, zo ja, in welke vorm. De 

Werkgroep Nieuweroord is daar maar druk mee en heeft ons weer uitgebreid 
voorgelicht. In het laatste verslag van onze (scheidende) secretaris Lydia 

Sterrenberg kunt u daar alles over lezen. In hetzelfde verslag staat te lezen 
dat het wijkcomité een ware metamorfose ondergaat. Ongeveer de helft van 

het gezelschap verlaat het comité na jaren van trouwe dienst: Dulcine 
Zwager, Theo Bennebroek (penningmeester) en Hans Dirken maken weer 

ruimte voor anderen uit de wijk. Lydia Sterrenberg legt haar taken als 
secretaris neer, maar gaat op mijn verzoek nog een jaartje door als regulier 

lid van het wijkcomité. Ik wil hen hier nog eens bedanken voor de inzet die zij 
de afgelopen (soms vele) jaren gepleegd hebben. Het is heel fijn om in een 

wijk te wonen waar zo veel mensen zitten die zich betrokken voelen en daar 
op diverse manieren een steentje aan willen bijdragen. Zo was het niet al te 

moeilijk om weer drie nieuwe gegadigden te vinden. Gosse Jensma wordt 

onze nieuwe penningmeester, Ronald Haverman de nieuwe secretaris en Ilse 
Guit–Bullema treedt toe als regulier lid. Allemaal drukke mensen die dit naast 

hun reguliere werkzaamheden willen doen. Nieuw bloed dat ongetwijfeld weer 
gaat leiden tot frisse ideeën en leuke initiatieven voor onze wijk. Een mooie 

start van het nieuwe jaar! 
 

Jan Ravensbergen 
Voorzitter wijkcomité Vogelwijk 
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Drie nieuwe bestuursleden stellen zich voor 

 
Mijn naam is Gosse Jensma, en ik ben in 1953 geboren in Friesland. Via 

Groningen, Delft, Leeuwarden, Leiden en Oegstgeest woon ik sinds 2004 met 
Hettie en Thomas (plus twee katten en een hond) aan de Vinkenstraat nr 8 

(het huis met de blauwe palen).  Het is hier fijn wonen met een leuk uitzicht 

op het veld. En de charme van de wijk komt mede door de activiteiten van 
het wijkcomité, waaraan ik dan ook graag e.e.a. wil bijdragen. Ik werk in 

Amsterdam bij de ING Bank in de IT (hobby is naast bankzitten ook 
wandelen).  

 
Even voorstellen: Ilse Guit-Bullema, geboren in Enschede in 1967, via 

Nijmegen en Amsterdam vorig jaar in de mooie Vogelwijk neergestreken. 
Samen met mijn man Piet-Hein en zoon Luuk van bijna 3 wonen we in de 

Roodborststraat. Ik heb een eigen bedrijf, Keepintouch training&coaching, en 
houd erg van mijn vak. Verder ben ik dol op de zee en de stad, dus ik woon 

hier helemaal goed. En ik kijk ernaar uit me in te zetten voor de wijk via het 
Wijkcomité! 

 
Mijn naam is Ronald Haverman en ik word de secretaris van het 

wijkcomité. Ik ben de bedenker van de OV-fiets, en maakte van deze snelle 

en gemakkelijke huurfiets een succes. Ik stimuleer graag dat mensen dingen 
delen en leid nu een autodeel-organisatie (Wheels4all & MyWheels). Ik woon 

in de Mezenstraat met Nicole, Floris (10) en Milou(7). Acht jaar wonen we 
daar met een onderbreking van één jaar, toen woonden we in Melbourne. 
 

 

 
 

 
 
Datum: 13 maart 2012 

Plaats: Vogelennest 

Aanwezig: 31 wijkbewoners, inclusief 5 bestuursleden (toekomstig en huidig) 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Voorzitter Jan Ravensbergen opent de vergadering rond 20.35 uur en heet iedereen 
welkom. Hij merkt op dat het moeilijk in te schatten was hoeveel bewoners zouden 
komen nu er sprake is van bouwplannen van B&O op het Nieuweroordterrein die veel 

bewoners tegenstaan. Als er weinig aan de hand is in de wijk is de opkomst 
gewoonlijk zeer bescheiden.  

Er zijn twee nieuwe agendapunten aangemeld: hondenpoep op het Vogelplantsoen, 
en de verkeersoverlast in de wijk. Die worden agendapunt 8 en 9 op de agenda.  
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2. Verslag vorige jaarvergadering 2011 
Gevraagd wordt naar de mededeling in het verslag over de bestrijding van de 

meeuwenoverlast: waarom wordt voorgesteld maatregelen alleen te nemen op 
eengezinswoningen? De voorzitter en enkele anderen menen zich te herinneren dat 

dit was omdat door maatregelen als dakbedrading meeuwen zich gaan verplaatsen. 
Het idee is dan om waar de overlast beperkt is en veel meeuwen kunnen zitten, zoals 
mogelijk bij de instituten, de meeuwen niet door zulke maatregelen te verjagen. 

Overigens zijn meeuwen vrij honkvast merken vogelkenners in de zaal op.  
Een tweede ‘meeuwenvraag’ naar aanleiding van het verslag is of er nog steeds op 

verzoek eieren geschud worden door de gemeente, om nageslacht te voorkomen. 
Dat blijkt zo te zijn. Er is weliswaar een ontheffing nodig, maar die wordt verleend bij 
overlast. 

 
Naar aanleiding van de actiepuntenlijst in het verslag wordt ook gevraagd: 

- Over het (lang) parkeren van caravans en campers: wat zijn de regels voor 
parkeren van caravans in de wijk en worden die gehandhaafd? De voorzitter 
antwoordt dat caravans maximaal 3 dagen op dezelfde plek op de openbare weg 

geparkeerd mogen staan. Vorig jaar is aan de wijkagent gevraagd op dit punt te 
handhaven. Omdat de wijkbewoonster aangeeft niet te merken dat dit helpt, 

belooft de voorzitter de wijkagent hierover nog eens te benaderen. 
- Over de genoemde hondenpoepoverlast in het Bos van Bosman: zijn er, na de 

oproep van Marcel Terlouw in de Praatvogel, suggesties gekomen om de 
hondenpoep in het Bos van Bosman terug te dringen? Eveline Kamstra, 
hoofdredacteur van de Praatvogel, weet dat er geen enkele reactie is ontvangen.  

- Wat betreft de tennisbaan: hoe zit het met de mogelijkheden om te tennissen? 
Thera Stam antwoordt dat er een informele regeling is en dat mensen die willen 

spelen contact met haar moeten zoeken. Ze waarschuwt wel dat de baan niet 
meer wordt bijgehouden en door mos slecht te bespelen en hier en daar 
gevaarlijk glad is.  

 
3. Financiën: realisatie 2011 en lopende begroting 

Penningmeester Theo Bennebroek meldt dat de kascommissie, die bestond uit Gosse 
Jensma, kandidaat penningmeester, en Bert Muller, penningmeester van de 
tuinvereniging, de verantwoording over 2011 hebben goedgekeurd. Deze afrekening 

over 2011 kent weinig bijzonderheden.  
Met de uitnodiging van de jaarvergadering is ook de begroting over 2012 

meegestuurd, omdat de gemeente heeft aangegeven dat zij voortaan alleen 
verantwoording over het afgelopen jaar verlangt en in geval van kleine begrotingen 
geen begroting vooraf. 

De Stichting heeft kunnen profiteren van een aantal extra subsidies van de 
gemeente, onder andere voor het wijkboekje, de Jeu-de-boulesbaan en twee bankjes 

op het Vogelplantsoen. Verkoop van het wijkboekje heeft zelfs nog winst opgeleverd. 
Gegevens hierover zijn separaat opgenomen in het financiële verslag. Het wijkcomité 
eindigde hierdoor afgelopen jaar met een redelijk hoog eigen vermogen. 

 
4. Wijzigingen in het bestuur 

Er komen dit jaar grote veranderingen in de samenstelling van het wijkcomité. 
Behalve Hans Dirken, die het record als bestuurslid lijkt te hebben gebroken 
(waarvoor applaus van de aanwezigen), gaan ook twee andere mensen het bestuur 

verlaten: Theo Bennebroek die zo’n 6 jaar penningmeester is geweest en Dulcine 
Zwager die ook al meerdere jaren meedraait, maar vanwege gezondheidsproblemen 

stopt. Het bestuur gaat binnenkort met een etentje afscheid van hen nemen. 
Het wijkcomité heeft gelukkig twee nieuwe bestuursleden weten te vinden: Ilse Guit-
Bullema uit de Roodborststraat en Gosse Jensma, die kandidaat is om het 

penningmeesterschap van Theo Bennebroek over te nemen. Daarmee zou het aantal 
bestuursleden op 6 uitkomen.  
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De aanwezigen steunen de voordracht.  
 

Tot slot meldt de voorzitter dat Lydia Sterrenberg haar functie als secretaris na deze 
vergadering neerlegt, hoewel ze nog wel een jaartje in het bestuur zal blijven in 

verband met de continuïteit in het bestuur. Hij roept daarom op: mocht u 
belangstelling hebben voor de secretarisfunctie of weet u iemand die geschikt is: laat 
het dan weten aan een van de huidige bestuursleden (NB. inmiddels is een nieuwe 

secretaris gevonden in de persoon van Ronald Haverman). 
 

5. Overzicht activiteiten 2011 en 2012 
Overzicht 2011 De activiteiten van het wijkcomité vallen in twee categorieën uiteen: 
1) het organiseren van een aantal sociale activiteiten in de wijk en 2) het (zich laten) 

informeren over ontwikkelingen die van belang zijn voor de wijk en het voeren van 
overleg met de gemeente. 

Ad 1. Ook in 2011 werden weer een nieuwjaarsbijeenkomst, wijkfeest en 
schoonmaakactie van het wijkgroen georganiseerd. De tuinendag vindt eens in de 3 
jaar plaats. In het wijkcomité is er wel eens over gepraat of er niet andere, nieuwe 

activiteiten zouden moeten komen. Maar de drie standaard activiteiten blijken 
voldoende te worden gewaardeerd door wijkbewoners. Ook volgend jaar staan ze 

daarom weer geagendeerd. 
Ad 2. Het wijkcomité vergaderde 3x per jaar met vertegenwoordigers van het 

Houtkwartier en de Raadsherenbuurt met de gemeente, in het zogenaamde 
Districtsraadoverleg. Daar kwamen nieuwe plannen van de gemeenten aan de orde 
die relevant waren voor de wijk, en werden vraagpunten uit de wijk besproken. Ook 

werd daar afgesproken met de gemeente wat de drie wijken wilden doen met het 
(kleine) potje vrij te besteden gemeentegeld voor wijkbeheer. De Districtsraden, die 

een aantal jaren geleden vanuit de gemeente zijn opgezet, houden echter op te 
bestaan. Vanwege de vele ontwikkelingsplannen in onze drie wijken is vanuit de 
wijken voorgesteld om toch komende tijd af en toe samen te komen met de 

gemeente, als ware het een Districtsoverleg. Dat gaat waarschijnlijk ook gebeuren.  
Leden van het wijkcomité waren dit jaar bij discussies en voorlichtingsbijeenkomsten 

rond bouwplannen in het Houtkwartier en de inrichting van een blauwe zone daar. De 
reden om een en ander te volgen is, dat de gemeente geneigd is verschillende 
ontwikkelingsplannen los van elkaar te presenteren, terwijl de consequenties van die 

verschillende plannen binnen en buiten de wijk onaangenaam kunnen optellen. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor de parkeerdruk en verkeersafwikkeling, maar ook voor het 

groen waarvan met ieder nieuw plan weer stukjes verdwijnen. De plannen moeten 
daarom volgens het wijkcomité dan ook in samenhang op consequenties worden 
beoordeeld. 

 
In aansluiting hierop wordt opgemerkt dat de gemeente een digitale nieuwsbrief 

heeft over de Houtkwartierplannen. 
 
De voorzitter meldt daarop dat nu op http://leiden.vogelwijk.nl  steeds het laatste 

nieuws te vinden is (onder het kopje: Nieuwbouwplannen Nieuweroord). Rond die 
bouwplannen is het vooral de Werkgroep Nieuweroord die de gemeente kritisch volgt 

en weerwoord geeft. Vanuit het wijkcomité is gezorgd voor een goede link met de 
Werkgroep, doordat leden van het wijkcomité in de Werkgroep zitting hebben. Het 
wijkcomité let er ook op dat bewoners voldoende geïnformeerd worden en heeft 

daarom onder andere eind vorig jaar de informatieavond over Nieuweroord 
georganiseerd. In vervolg daarop en mede dankzij een snelle actie om e-mail 

adressen te verzamelen en zo een voorbeeld-bezwaar breed te verspreiden, zijn vele 
kritische reacties naar de gemeente Leiden verstuurd op de voornemens tot wijziging 
van het bestemmingsplan voor het Nieuweroordterrein. 

De voorzitter heeft na de actie nog overleg gehad met de Werkgroep over het 
gebruik van e-mail adressen voor de actie (er is een bestand van zo’n 200 adressen) 

http://leiden.vogelwijk.nl/
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en wil het volgende voorstellen. Mails worden via ‘BCC’ verstuurd, om te voorkomen 
dat iedereen allerlei vervolgmails krijgt. Verder komt er wat hem betreft in de mail 

alleen te staan dat er nieuwe informatie is: op de Vogelwijkwebsite.  
Dat laatste wordt gesteund; wat het eerste betreft wordt ervoor gewaarschuwd dat 

als ‘BCC’ mails naar veel adressen worden verstuurd, deze weg gefilterd kunnen 
worden en in de spam mail terecht kunnen komen. 
 

Activiteiten 2012 De vaste sociale activiteiten vinden dit jaar plaats op 1 juli (Open 
tuinendag); 1 september (Wijkfeest) en 17 oktober (Schoonmaakactie Groen in de 

wijk). De nieuwjaarsborrel op 1 januari is al geweest. 
De open tuinendag, een middag waarop buurtbewoners tuinen van andere bewoners 
kunnen bekijken, wordt ook dit jaar weer georganiseerd door Herman van der Kooy. 

Hij roept tuinbezitters die hun tuin willen laten bezichtigen op zich bij hem aan te 
melden: Vinkenstraat 6. 

Dick te Vos meldt dat hij ergens in mei een vogelexcursie wil organiseren in de buurt. 
In de Praatvogel zullen tijd en datum bekend worden gemaakt. 
Tot slot van dit agendapunt wordt ook nog gemeld dat er een wijkkoor is: mensen 

die zouden willen meezingen kunnen zich melden bij Jan van Doggenaar, Bosuilstraat 
1. Vooral mannen zijn gewenst. 

  
6. Beheer Bos van Bosman  

Dick de Vos leidt dit agendapunt in. Hij begint met de kap van de uilenboom in het 
Bos van Bosman die zonder vergunning plaatsvond op initiatief van de afdeling 
Bouwzaken van de gemeente (de afdeling Groenbeheer wist van niets). Die heeft tot 

veel verontwaardiging vanuit de buurt geleid; maar door de kapactie ging dan ook 1 
van de 3 broedplaatsen van bosuilen in Leiden verloren. De kap vond ook nog eens 

plaats zonder vergunning. 
Door deze ongelukkige actie is er wel een gesprek ontstaan over het beheer tussen 
de gemeente (afdeling Groen) en de wijk (Nelly en Chris Smeenk, Dick de Vos). Eén 

resultaat is dat er een broedkast is opgehangen, in de hoop dat de bosuilen 
terugkeren om te broeden. Een andere uitkomst is dat er gesproken is over hoe de 

buurt beter geïnformeerd kan worden over de groenplannen van de gemeente, en 
gelegenheid krijgt om inbreng te leveren. Daarop heeft de gemeente, afdeling Groen, 
voorgesteld om met de wijk te overleggen over het beheerplan voor het Bos van 

Bosman dat herijkt gaat worden en in principe ook over concrete beheersactiviteiten 
van de onderhoudscyclus. Voor de gemeente is dat een experiment in het kader van 

het stimuleren van ‘actief burgerschap’. De gemeente wil dit experiment alleen voor 
het Bos van Bosman aangaan (een ‘groene parel’), en als het bevalt zo’n overleg ook 
rond andere groene parels in de stad organiseren. Maar ander groen in de Vogelwijk 

valt er dus buiten.  
Op een opmerking van een van de aanwezigen dat integratie gewenst is met overleg 

rond de bouwplannen van Nieuweroord, geeft Dick aan dat de gemeente zo niet 
georganiseerd is en een en ander ook niet anders gaat organiseren. Wat vanuit de 
wijk dus verstandig is, is ervoor te zorgen zowel het aanbod voor het overleg met de 

Groenafdeling over het Bos van Bosman te accepteren als het overleg met de 
Bouwmensen te voeren, en om informatie over en weer te gebruiken wanneer dat 

relevant is.  
De voorzitter vraagt daarop wie mee zou willen doen aan dit overleg. Nelly en Chris 
Smeenk, en Dick de Vos hebben zich voorgenomen in ieder geval de eerste tijd mee 

te doen. Verder melden zich aan: Friso Versluijs die ook in de Werkgroep 
Nieuweroord zit, Gosse Jensma en Gabrielle Walter.  

 
Het agendapunt is dan ook aanleiding geweest om andere kwesties over groen in de 
wijk op te brengen. Zo zijn verschillende stoepen in de wijk door boomwortels wel 

heel bobbelig en moeilijk begaanbaar voor mensen die slecht ter been zijn. De 
gemeente heeft daar tot nu toe niets aan heeft gedaan, ondanks herhaald melden. 
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En ook de perenbomen in de Merelstraat zijn genoemd, die weliswaar prachtig 
bloeien, maar tot veel smurrie leiden als de peertjes van de boom vallen. Kunnen die 

bomen niet worden vervangen door anderen? Geadviseerd wordt om het Servicepunt 
Woonomgeving te bellen.  

  
7. Werkgroep Nieuweroord over de nieuwbouwplannen 
Friso Versluijs van de Werkgroep vertelt dat na de bijeenkomst met de wijk in 

oktober, vanuit de Raadsherenbuurt en Vogelwijk circa 250 bezwaren op het 
voorontwerp bestemmingsplan Nieuweroord zijn verstuurd naar de gemeente. De 

Werkgroep heeft gemerkt dat wethouder van Woensel onder de indruk was.  
Er hebben 2 overleggen plaatsgevonden met wethouder Van Woensel in 
aanwezigheid van de beoogde bouwer, Bakels en Ouwerkerk (B&O). Ook heeft de 

Werkgroep nog een keer gesproken met de projectleider van de gemeente, de heer 
Klapwijk.  

 
In het overleg met de wethouder en B&O zijn de volgende tegemoetkomingen 
gedaan: 

- de appartementsgebouwen aan de zijde van het Van Eijsingapark zouden meer 
naar het midden worden geschoven, waardoor de bosrand gespaard blijft; 

- de vijver zou zijn huidige omvang behouden, waardoor problemen met de 
waterhuishouding verminderen;  

- er zou geen ontsluiting worden aangelegd naar de Blauwe Vogelweg; 
- de commerciële pillbox van 2.500 m2 in het midden van de vijver zou verdwijnen 

en het commerciële paviljoen zou anders worden vormgegeven, namelijk als een 

in het grasveld aan de vijver gelegen gebouw met een grasdak dat aan de zijde 
van de vijver tot 7,5 meter oploopt; 

- en tot slot zou de bestaande toegangsweg naar het Van Eijsingapark in stand 

blijven. 

 
De tegemoetkomingen zijn naar het oordeel van de Werkgroep echter onvoldoende, 

omdat er niets wijzigt aan het bouwvolume en de commerciële bedrijfsruimte. Onder 
meer vindt de Werkgroep het aantal woningen nog te groot (120 woningen verdeeld 
over 6 flats), de hoogte van de gebouwen nog onacceptabel (de hoogste flat vlak bij 

het bruggetje zal 9 verdiepingen tellen, circa 29 meter hoog, 36 meter lang en 15 
meter breed). Ook vindt de Werkgroep het oppervlak voor een commerciële 

bestemming (2500 m2) te groot, gezien het extra verkeer dat met zo’n bestemming 
gepaard gaat maar ook vanwege onzekerheden over verkoopbaarheid waardoor er 
ook onzekerheid ontstaat over de servicekosten voor nieuwe bewoners.  

Van Woensel constateerde dan ook dat de verschillen van inzicht tussen de 
gemeente en projectontwikkelaar, en de Werkgroep nog steeds groot zijn.  

 
In het overleg met ambtenaren is gevraagd in een brief duidelijk te maken wat de 
Werkgroep minimaal noodzakelijk vindt voor een acceptabel bouwplan. Die heeft 

daarop al laten weten dat zij niet voor de wijk spreekt en slechts zal aangeven 
wanneer zij het ontwerp richting andere bewoners met een positief advies zou willen 

voorleggen. Iedere buurtbewoner kan bezwaar en beroep aantekenen in de 
bestemmingsplanprocedure en moet dat ook zeker doen als zij of hij dat wenselijk 
acht.  

 
Na het overleg hebben de leden van de Werkgroep zich beraden over wat ze aan de 

gemeente willen meegeven en besloten om terug te gaan naar de randvoorwaarden 
uit het kader dat de gemeente eerder na overleg met de Werkgroep heeft 

vastgesteld. Verder zal nog een aantal andere punten uit de bezwaren op het 
voorontwerp bestemmingsplan meegenomen worden.  
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Het lijstje van de Werkgroep is daarmee nu: 
- Dat de gedane toezeggingen (zie boven) gestand gedaan worden; 

- Dat de appartementsgebouwen die hoger zijn dan 5 verdiepingen fors worden 
verlaagd, waarbij de maximale bouwhoogte van 15 meter het uitgangspunt is; 

- Dat het groen gespaard blijft;  
- Dat er 80 appartementen komen in plaats van de 119 die B&O wil; 
- Dat de omvang van het commerciële deel maximaal 250 m2 wordt, voldoende 

ruimte voor een gezondheidscentrum;  
- Dat parkeerplaatsen alleen worden verkocht samen met de appartementen om 

parkeren op maaiveld en in de buurt tegen te gaan; 
- Dat de toegang tot het Bos van Bosman verloopt via de bestaande paden en niet 

via de geplande vlonders langs de beide zijden van de vijver (ook om redenen 

van lawaai en veiligheid (gladheid)).  
- Dat er een oplossing komt voor de verkeersafwikkeling op de Rijnsburgerweg. 

 
Een wijkbewoner vraagt of de gemeente wel zal luisteren naar de Werkgroep. 
Volgens Friso is die vraag lastig te beantwoorden. De gemeente verschuilt zich naar 

het oordeel van de Werkgroep soms te veel achter de projectontwikkelaar. De 
Werkgroep probeert zich in ieder geval zo sterk mogelijk te maken om invloed uit te 

oefenen, onder meer door de mensen in buurt te mobiliseren, zoals met de actie 
rond de bezwaren tegen het voorontwerp bestemmingsplan. Daarnaast probeert de 

Werkgroep zich zo goed mogelijk te informeren. Daartoe zijn inmiddels ook twee 
verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) ingediend. De 
Werkgroep heeft ook contact gehad met raadsleden. Die lijken echter vooralsnog 

geen oog te hebben voor de door de Werkgroep naar voren gebrachte belangen. 
 

Een tweede vraag die wordt gesteld is of de gemeente niet in problemen komt door 
de economische crisis: immers de verkoop van de grond gaat toch alleen door als 
60% van de appartementen door B&O verkocht is? Het zou wel eens lang kunnen 

duren voordat dat het geval is en de projectontwikkelaar kan zich misschien na 
zekere tijd zonder schade terugtrekken. Friso antwoordt dat de gemeente meent dat 

ze geen risico loopt, omdat ze de flat Nieuweroord nog steeds verhuurt en kan 
blijven verhuren. Of dat een juiste risico-inschatting is, betwijfelt de Werkgroep 
overigens. 

 
Tot slot vraagt de voorzitter aan te geven hoe eea. verder zou kunnen gaan. Friso 

schetst de volgende mogelijke routes: 
1. de gemeente en B&O nemen de wensen van het wijkcomité over en komen met 

een ontwerp bestemmingsplan dat daarop aansluit. Dan organiseren wijk en 

Werkgroep een volgende bijeenkomst waarop gemeente en B&O hun posities en 
plannen kunnen komen toelichten.  

2. de gemeente besluit zich niets aan te trekken van de bezwaren uit de wijk en 
gaat gewoon verder met B&O, dat zich ook weinig gelegen laat liggen aan de 
bezwaren van de wijk. De gemeente legt dan een ontwerp bestemmingsplan neer 

conform de B&O-wensen. Ook dan zullen wijkcomité en de Werkgroep weer een 
bijeenkomst organiseren, liefst met vertegenwoordigers van de gemeente en 

B&O. Bewoners kunnen bezwaar aantekenen en inspreken op een 
inspraakbijeenkomst die voorafgaand aan de besluitvorming in de Raad met leden 
van de Commissie Leefbaarheid van de Raad wordt georganiseerd. Dan zou het 

goed zijn met zoveel mogelijk wijkbewoners daar te zijn en in te spreken. Mocht 
de gemeenteraad een besluit nemen dat bewoners niet zint, dan kunnen zij tot de 

Raad van State gaan om te procederen. 
3. de gemeente is gevoelig voor de wensen van de wijk, maar B&O ziet geen brood 

in een aangepast ontwerp conform de wensen van de wijk en trekt zich terug. De 

gemeente moet dan een nieuwe projectontwikkelaar zoeken.  
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Ruud Stam verwacht dat de gemeente voor de zomer haar standpunt en strategie zal 
bepalen en dat dat route 1 of 2 zal zijn. Dan zal het ontwerp bestemmingsplan naar 

zijn verwachting in de zomer ter inzage worden gelegd. Het is dus opletten geblazen 
in de gemeenteberichten . 

 
Een derde vraag vanuit de aanwezigen is naar de kosten van procedures. Zolang het 
gaat om bestuursrechtelijke procedures is er alleen sprake van griffiekosten, 

antwoordt Friso. Het zou anders worden voor bewoners of de Werkgroep als het gaat 
om civielrechtelijke procedures: die kosten veel geld. Daarom heeft de Werkgroep al 

eens gesproken over het oprichten van een Stichting. Zo’n Stichting zou gelden 
kunnen werven en daarmee kunnen procederen. 
 

Tot slot wordt Marijke van Dobbe-de Bruijn gevraagd naar de reacties in de 
Raadsherenbuurt. Die zijn, geeft zij aan, vergelijkbaar met die uit de Vogelbuurt: 

steun voor de inzet van de Werkgroep, veel bezwaarschriften eind vorig jaar, en 
actiebereidheid. Men wil het voorgestelde plan van B&O niet. 

 

8. Hondenpoep op het Vogelplantsoen 
Er wordt nog steeds veel hondenpoep gevonden, zowel in het Bos van Bosman als op 

het Vogelplantsoen. Vanwege de spelende kinderen daar maakt een bewoonster zich 
vooral druk om de poep op het veld van het plantsoen. Zijn de bewoners zich er wel 

van bewust dat honden niet los mogen lopen? Lang niet iedereen laat zich 
aanspreken. Kan het wijkcomité iets aankaarten bij de gemeente? Kan er ook hier 
verzocht worden om meer inspanningen voor handhaving van het verbod om honden 

los te laten lopen? Kan het comité misschien vragen om een bord of een afvalbak 
met plastic zakjes? 

De voorzitter doet een beroep op de bewoonster om zelf bij de gemeente aan te 
kloppen (servicepunt woonomgeving, handhaving); hij vindt niet dat het wijkcomité 
in dit soort kleinere en soms omstreden dingen voor de bewoners zaken moet 

regelen. Hij voelt zich hierin gesterkt door het feit dat niemand heeft gereageerd op 
de eerder genoemde oproep van Marcel Terlouw. Het wijkcomité kan wel gebruikt 

worden als spreekbuis. 
 
9. Verkeersoverlast in de wijk 

Een bewoonster laat weten dat naar haar idee weer meer mytylschoolbusjes door de 
wijk rijden, terwijl de afspraak met de mytylschool was, dat zij zouden proberen de 

chauffeurs eraan te houden te rijden via de Wassenaarseweg. Kan het wijkcomité 
daarover nog eens contact opnemen met de mytylschool? Verder ziet zij regelmatig 
auto’s die te hard rijden in de wijk. Misschien moeten de bloembakken in het midden 

van de kruisingen weer worden teruggebracht?  
In reactie geeft de voorzitter aan dat hij vorig jaar, na de jaarvergadering waarin 

ditzelfde punt aan de orde kwam, contact heeft gehad met de mytylschool. Daarop is 
de chauffeurs opnieuw gevraagd zich aan de afspraken met de wijk te houden. Maar 
hij wil eea. nogmaals aankaarten. 

Over het te snel rijden in de wijk valt te zeggen dat onderzoek uitwijst dat het vaak 
juist wijkbewoners zijn die in hun eigen wijk hard rijden, niet mensen van buiten. De 

bloembakken waren niet het beste middel om de snelheid te beperken en regelmatig 
sloegen auto’s linksaf voor de bloembakken langs. Dat was onveilig en een reden om 
ze weg te halen. Over hoge drempels gaan veel bewoners klagen. Een echte 

oplossing lijkt er dus niet te zijn, aldus de voorzitter, maar hij zal de wijkagent nog 
eens benaderen met de vraag of die extra kan opletten en handhaven. Een bewoner 

merkt daarop dat de politie daarmee goed geld kan verdienen; een tweede 
suggereert nog de kruisingen qua oppervlakte kleiner te maken door 
wegversmallingen aan te brengen – iets wat hij in andere wijken heeft gezien. 
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10. Rondvraag en sluiting 
De rondvraag levert de volgende mededelingen op: 

 Er is overleg geweest met de gemeente over de Jeu-de-boulesbaan omdat de 
ondergrond van het verkeerde materiaal is, en de baan daardoor allerlei kuilen 

gaan vertonen als je er op speelt. De gemeente heeft beloofd te gaan kijken; het 
is onzeker of ze er iets aan gaan doen op de korte termijn, vanwege de 
bezuinigingen. 

 Gevraagd wordt of iemand iets weet over een festival optreden van Fields of 
Wonder in het Bos van Bosman in mei. Er is een categorie 2 vergunning 

aangevraagd; dat wil zeggen dat men tot maximaal 100 decibel geluid zou mogen 
maken, en dat tot 11 uur ‘s avonds. Het gezelschap blijkt bekend; de vergunning 
niet.  

 Jan Ravensbergen is er door de wijkagent van op de hoogte gesteld dat er een 
aantal inbraken in de wijk is geweest. De wijkagent heeft tips laten opsturen over 

hoe je je huis beter kunt beveiligen. Die zullen worden gepubliceerd in de 
komende Praatvogel en zo in principe ook op de Vogelwijkwebsite. 

 

Reactie van de wijkagent nav. de door de voorzitter voorgelegde punten van 
de jaarvergadering van het Wijkcomité 

Na de wijkvergadering heeft voorzitter Jan Ravensbergen een aantal punten aan 
wijkagent Harold Kroep voorgelegd. Die heeft als volgt gereageerd: 

- over het lang-parkeren van caravans en kampeerwagens op dezelfde plaats: dat hij 
de gemeente, afdeling Handhaving, gaat benaderen zodat die er achteraan gaan. Hij 
zal ook meegeven dat ze ook de  aanhangwagens in de wijk (weer) meenemen; 

- over de parkeerdruk, dat zijn indruk is dat sinds de blauwe zone in Vogelwijk meer 
automobilisten in de Vogelwijk parkeren. Verder merkt hij op dat door de nieuwe 

studentenwoningen aan het Hildebrandpad en een parkeerverbod op de Blauwe 
Vogelweg op bepaalde tijden meer auto’s in de wijk geparkeerd worden. Maar, meldt 
hij, volgens de verhuurder van de studentenflats, DUWO Wonen, zullen er nog wel 

ongeveer 45 parkeerplaatsen op het eigen terrein worden gerealiseerd;  
- over het hardrijgedrag in de wijk: “Spreek zelf ook bestuurders aan in de 

Lijsterstraat. Het valt me op dat ook de Vogelwijkers zelf hiertoe behoren!!! Ik heb in 
het team een tijd geleden al geroepen dat er ook gelaserd moet gaan worden binnen 
30km zones. Dit punt heeft dus aandacht.”; 

- over overlast: Kroeps oproep is dat wijkbewoners bij overlast de politie bellen 
(0900-8844). Registreren is belangrijk voor hem omdat hij daarmee intern ook extra 

toezicht kan afdwingen. “Samen moeten we hier bovenop zitten.”; 
- tot slot over de inbraken: die hebben al geruime tijd extra aandacht van de kant 
van de politie. “Zien wijkbewoners vreemde snuiters of voertuigen in de wijk laten ze 

de politie bellen. Horen we graag.”  
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De uil zat in ons Bos 
Hans Dirken 

 

Aan de rand van de tennisbaan 
in het Bos van Bosman 

broedden bosuilen, in een 
grote dikke wilg met klimop. 

Dat was bijzonder en iets om 
te koesteren, net zoals de 

ijsvogels bij het boseilandje.  

 
Een jaar geleden was de oude 

uilenwilg zichtbaar aan het 
aftakelen. Om te voorkomen 

dat ie bij storm zou omvallen 
(niemand zou er dan tennissen 

overigens), werden enkele 
takken en het klimop 

weggenomen. Oktober 2011 
bleek plots de hele boom 

afgezaagd aan de voet. Dat 
was gebeurd zonder 

kapvergunning. Het leek wel 
wat op die mysterieuze kap 

van de vorige totempaal op 

het Vogelplantsoen. De 
Vogelwijkse bos- en vogel-

bezorgden waren begrijpelijk 
onaangenaam verrast. Zoals 

bekend is er onrust onder de 
Vogelwijkers over de plannen 

van Gemeente en een 
projectontwikkelaar om 

diverse grote gebouwen neer 
te zetten op het terrein 

Nieuweroord, het voorterrein 
van het Bos van Bosman. 

Daarbij is niet geheel duidelijk 
of boom, dier en natuurlijk uitzicht zouden worden gespaard. Dus ontstond er 

een gerucht dat ‘vastgoedjongens’ alvast de uilenboom verwijderden om een 

mogelijke grond van protest tegen de nieuwbouw weg te nemen. Of dat waar 
is? De gemeentegroenafdeling wijst erop dat er veel witrot in de uilenwilg zat; 

er daarom een groot risico was van omvallen op de tennisbaan of aanliggend 
pad en er dus acuut moest worden ingegrepen, en er pas achteraf (december) 

een kapvergunning kon worden verleend. De onrust werd door het voorval 
niet echt minder. En met dat al hebben we die mooie, leuke uilen niet terug. 
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Bosuil-TERUG 

Niet voor niets heet een straat bij ons niet Bosuil-WEG, maar Bosuil-STRAAT! 
Er moest dus iets gebeuren voor Bosuil-TERUG! De gemeente stelde, na veel 

poppenkast, twee uilenkasten ter beschikking en de terzakekundigen uit onze 
wijk hebben twee geschikte bomen aangewezen. (Bosuilen maken niet echt 

een nest, maar doen het voornamelijk met een hol in boom of kast). 
Op woensdag 25 januari 2012 is er dus in het bijzijn van verschillende 

partijen in een redelijke stemming een eerste uilenkast geïnstalleerd op 
ongeveer vijf meter hoogte. Dat gebeurde onder toeziend oog van de 

stadsbioloog Frits van der Sluis, biologe Nellie Smeenk (onze Vogelwijkse 
natuurbewaakster), Dick de Vos (niet zozeer omdat hij in de Bosuil-straat 

woont, maar als vogeldeskundige en gemeenteraadslid), Hans Dirken van het 
wijkcomité en verschillende andere belangstellenden, onder wie de lokale 

pers.  
Dat werd ook tijd, omdat bosuilen al in januari een bewoningsplek in gebruik 

nemen Waarschijnlijk vliegen ze nog in de buurt, dus: wie weet? 

 
Hoewel er inmiddels wel uilenballen in de buurt gevonden zijn, zitten er geen 

uilen in de kast. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want bosuilen broeden vaak 
al in januari/februari. Als het goed is, wordt er nog een tweede nestkast 

opgehangen. Dan kunnen de vogels kiezen. En nu dus maar afwachten of er 
binnenkort uilen en uiltjes uit de kast komen. Indien ja, dan hebben de wijze 

uilen de relatie tussen gemeente en Vogelwijkers weer wat helpen verbeteren. 
Oehoe !!  
 

 

 
 

Vogelwijk wordt meer betrokken bij groenbeheer van de gemeente. 
Maaien van zojuist gepote kievitsbloemen, doorsnijden van klimop wegens 

“windvang”, dan nog het “kandelaberen” van een uilenbroedboom; de 
gemeente heeft recent enkele flinke missers begaan bij het onderhoud van 

het Bos van Bosman. De kap van de uilenboom bij het tennisveld was de 
druppel: Raadslid en wijkbewoner Dick de Vos riep wethouder Frank de Wit op 

het matje, die schuldbewust zijn fout erkende en sprak over “gedoe tussen 
afdelingen”.  

Zoals we in dit nummer kunnen lezen werd als compensatie een uilenkast 
opgehangen. Ten tweede deed de wethouder de toezegging dat burgers meer 

betrokken zouden worden bij het ontwerp en het beheer van het groen in hun 
omgeving. Dit om de aanwezige kennis van buurtbewoners te benutten, èn 

om uitleg te geven over het noodzakelijke onderhoud.  
De gemeente beschouwt het Bos van Bosman als een van de parels van 

Leiden. Vanuit de wens om deze parels goed te beheren volgt nu een initiatief 

om middels werkgroepen van burgers en gemeente te spreken over het 
wijkgroen. Het Bos van Bosman is aangewezen als eerste parel voor een 

dergelijke samenwerking. 
  

Tijdens de wijkvergadering meldden zich enkelen voor het werkgroepje, dat 
hooguit twee- tot driemaal per jaar bijeen zal komen. Een eerste bijeenkomst 
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staat gepland op woensdag 4 april. De Vogelwijkers worden vertegenwoordigd 

door Chris en Nellie Smeenk, Friso van der Sluis, Gosse Jensma, Gabrielle 
Walter en Dick de Vos. Vanuit de gemeente zijn dat twee ambtenaren van de 

afdeling Stedelijk Beheer. 
Wijkvergadering gemist en toch zin om in de werkgroep deel te nemen? Bel of 

mail dickdevos@me.com of 06-22247597. 
 

Vogelwandeling in de Vogelwijk 
 

Voor alle wijkgenoten die de vogels in de eigen (Vogel)wijk eens willen leren 
kennen, organiseert wijkgenoot en vogelkenner Dick de Vos een lezing en een 

excursie. De introductieavond is dinsdagavond 15 mei om 20:00 u in 
Speeltuin De Vogelenwijk. Het nieuwe boek van Dick de Vos "Vogelzang van 

Nederland" is die avond te koop.  
De vroege-vogelexcursie is op zaterdagmorgen 19 mei om 6:00 uur. 

Aan de lezing en de excursie zijn geen kosten verbonden; wel is opgave 

vooraf verplicht via dickdevos@me.com of 06-22247597. Bij overtekening 
wordt een extra groepje gevormd. 

 

Opbrengst Amnesty Collecte 2012 
 

Van 12 t/m 18 februari werd weer de landelijke 
collecte voor Amnesty International gehouden. Ook 

dit jaar werd er in onze Vogelwijk gecollecteerd. De 
opbrengst was €405. Alle gulle gevers hartelijk dank 

voor uw gift. Heeft u de collectant gemist en wilt u 
alsnog een donatie doen? Kijk op amnesty.nl voor 

de mogelijkheden.  
 

Wilt u volgend jaar meehelpen met collecteren? 
Neem dan contact op met wijkhoofd Jan Zijlstra.  

Bel 071-5173163 of kom even langs op Blauwe 

Vogelweg 4.  
 

Geef om vrijheid!  
  

mailto:dickdevos@me.com
mailto:dickdevos@me.com


16 

Coördinator gezocht voor de concerten 

in muziektent de Waterlelie in de Leidse Hout 

 
In het fraaie decor van de Waterlelie aan de rand van de grote vijver van de 
Leidse Hout, vinden in de zomermaanden op zondagmiddag concerten plaats. 

Er treden harmonieën, fanfares, kleine en grotere bands, klassieke en 
jazzorkesten en koren uit Leiden en omgeving op. 

Deze concerten worden georganiseerd door de Stichting muziek Leidse Hout. 

De coördinator van die stichting zorgt voor de planning van de concerten in de 
twee periodes (mei-juli en eind augustus -eind september); voor het 

uitnodigen van de gezelschappen; en voor het plannen van de vrijwilligers die 
helpen tijdens de concerten. 

 
Wie wil het stokje overnemen van de huidige coördinator die deze 

concerten gedurende tien jaar heeft georganiseerd? 
 

De huidige coördinator is dit jaar nog beschikbaar om iemand in te werken. 
Als u belangstelling heeft kunt u contact met haar opnemen:  Enid Mante, tel. 

071 5154770 of  e-mail: enid@mante.nl 
Of met  Huub Frencken, tel. 06-51589046 e-mail: frencken.hub@xs4all.nl  

 

Oproep aan nieuwe bewoners 
 

Nieuwe bewoners van de Vogelwijk mogen – gratis – het boekje De Vogelwijk, 
geschiedenis van een Leidse buurt (2010) komen afhalen bij Eveline Kamstra, 

Lijsterstraat 13, Tel. 5152414. Zo lang de voorraad strekt … 
 
 

Oproep e-mailadressen 
 

Zou iedere wijkbewoner die op de hoogte wil blijven van actuele 
(wijk)ontwikkelingen zijn/haar e-mailadres willen doorgeven aan het 

wijkcomité teneinde zo veel mogelijk wijkgenoten snel te kunnen mobiliseren?  
Stuur uw mailadres naar Ingrid Nuijten, ingrid@wimgrid.nl, zij beheert de 

adressenlijst en houdt deze up-to-date. Vermeld tevens uw woonadres zodat 
we een beetje kunnen zien welke ‘straten’ we nog missen. 

Daarnaast doen wij een dringend verzoek om bij e-mail die aan veel mensen 
gestuurd wordt NIET alle mailadressen in kopie (CC) te verzenden. Het leidt 

tot spam en verstoort de privacy. Gebruik de mogelijkheid van een BCC. 
 
 

mailto:enid@mante.nl
mailto:frencken.hub@xs4all.nl
mailto:ingrid@wimgrid.nl


17 

Niet OKé 
 

Vanaf 1970 wordt één Oegstgeester Kerkblad onder deze afkorting 

uitgebracht in een oplage van 9600 exemplaren. Het is een gezamenlijke 
uitgave van de meeste Oegstgeester kerken. Het is uniek in zijn soort 

vanwege het oecumenisch karakter en de hoge leeftijd. OKé geeft naast  
kerkelijk nieuws ook informatie over allerlei activiteiten, waaronder lezingen, 

films en ook muziekmiddagen in het Gemeentecentrum of in het 
Diaconessenhuis. 

OKé wordt gratis huis aan huis bezorgd, behalve bij wie te kennen heeft 
gegeven het blad niet te willen ontvangen. Mocht u er GEEN prijs opstellen, 

zou u dan zo vriendelijk willen zijn dat door te geven, mèt uw huisadres, aan 

Nellie Smeenk-Enserink, Roodborststraat 16, tel. 5175066, of per email naar 
smeenk.enserink@casema.nl 

  

Gluren in de tuinen van de buren 

Herhaalde oproep open-tuinendag op zondag 1 juli 2012 
 
In het decembernummer van de Praatvogel heb ik een oproep gedaan voor de 

open-tuinendag op zondag 1 juli. De tijd van openstelling is van 13.30 uur 
tot 17.30 uur.  

Inmiddels zijn de eerste vier aanmeldingen bij mij binnengekomen. Dat is 
natuurlijk niet genoeg om een leuke middag te organiseren. U heeft echter 

nog tot eind mei de gelegenheid zich bij mij aan te melden. Schroom niet! U 

hoeft geen modeltuin te hebben om mee te doen.  
Het is de bedoeling dat mensen die hun tuin 

om wat voor reden dan ook bijzonder vinden, 
hun tuin openstellen voor publiek uit deze 

wijk. Dit is niet alleen een goede gelegenheid 
om bij elkaar inspiratie op te doen voor de 

eigen tuin, maar het is ook een leuke manier 
om wijkbewoners te leren kennen. Het maakt 

niet uit of u een strakke, moderne tuin heeft, 
een rommelige tuin, een tuin met kabouters 

of wat dan ook, het criterium is dat u plezier 
beleeft aan uw tuin. 

 
Als u wilt meedoen, wilt u dan voor eind mei een briefje bij mij mij in de bus 

doen met uw naam en adres en een korte beschrijving van uw tuin (5 tot 10 

regels); e-mailen kan natuurlijk ook. Mocht u op die middag ook stekjes 
aanbieden of koffie, thee en andere lekkernijen, wilt u dat dan ook vermelden. 

 
Graag tot 1 juli!  

 
Herman van der Kooij en Bert Leeuwe, Vinkenstraat 6, Tel. 5175115. 

E-mail: h.v.d.kooij5@kpnplanet.nl  
 

 

mailto:smeenk.enserink@casema.nl
mailto:h.v.d.kooij5@kpnplanet.nl
http://www.google.nl/imgres?q=tuinen&hl=nl&sa=X&rlz=1I7GGLL_nl&biw=1092&bih=689&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Rp8BjOW0AWeiwM:&imgrefurl=http://www.animaatjes.nl/plaatjes/tuinen/&docid=1hcPg2nMt88GlM&imgurl=http://www.animaatjes.nl/plaatjes/t/tuinen/animaatjes-tuinen-32759.jpg&w=500&h=398&ei=JPN2T4OJFcLitQbU0-3CBA&zoom=1&iact=rc&dur=547&sig=116821935762369694944&page=2&tbnh=153&tbnw=208&start=14&ndsp=16&ved=1t:429,r:14,s:14&tx=97&ty=76
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Doe mee aan de Vogelwijk Tennis Ladder  
 

Het voorjaar lokt ons naar buiten. Bijvoorbeeld om gezellig een partijtje 

tennis te spelen op de banen in onze wijk. En wat zou het leuk zijn om eens 
een balletje te slaan met andere wijkgenoten. Daarom organiseren wij de 

"Vogelwijk tennis ladder" voor iedereen uit de wijk. 
Het werkt als volgt: Stuur een mailtje naar tennis@haverman.com als je mee 

wilt doen. Je krijgt de link van onze e-ladder en je kunt beginnen iemand uit 
te dagen voor een  partijtje . Als je wint, wissellen jullie van plaats op de 

ladder. Deelname is voor iedereen: jongens, meisjes, dames en heren. We 
spelen enkelspel. Mail ons ook gerust als je er eerst meer over wilt weten.  

Doe mee en samen gaan we voor een sportieve Vogelwijk. 

 
Ronald en Floris Haverman 
 
 
 
 
 

 
 

Halsbandparkieten nemen nest in bezit  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foto: Kees van den Aarsen  ( 11 maart 2012   300 mm  s:1/500  f:5.6  ) 

  

mailto:tennis@haverman.com
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‘Vergezichten’ in de Vogelwijk 
 

De Leidse Vogelwijk staat in de maand mei van dit jaar een bijzondere 

ervaringsvoorstelling te wachten in het Bos van Bosman. Theaterplatform 
Fields of Wonder, die al eerder in het Bos van Bosman een theatrale 

gebeurtenis liet plaatsvinden onder de noemer Magnetisch Groen, tekent ook 
dit keer voor de uitvoering van deze nieuwe voorstelling. 

 
De Leidse theatermakers van deze stichting maken al 10 jaar voorstellingen, 

op bijzondere en onverwachte locaties zoals het strand, een stadspark, in de 
Meelfabriek en op de Burcht. Hun voorstellingen trekken doorgaans een breed 

publiek. Aan veel projecten nemen buurtbewoners, leerlingen van scholen of 

bewoners van zorginstellingen actief deel. Milieu en maatschappij spelen een 
belangrijke rol in alles wat deze stichting doet. Er worden ook bruggen 

gebouwd binnen de Leidse culturele sector en daarbuiten door anderen bij het 
maakproces te betrekken en daarmee laagdrempelig theater te maken dat, 

vaak letterlijk, dichtbij de mensen komt. Alle voorstellingen ontstaan vanuit 
improvisatie, het ‘ontdekken’ van de gekozen locatie waar gespeeld wordt en 

het materiaal waar de deelnemers (muzikanten, acteurs, dansers, 
kunstenaars, etc.) mee komen. Er valt in de bijzondere projecten een 

heleboel te herkennen, beleven en verwonderen. 
 

Onder de titel Vergezichten wordt dit jaar 
het tienjarig jubileum van Fields of 

Wonder gevierd met speciale 
voorstellingen waarin iedereen kan 

proeven van het eigenzinnige theater. In 

Vergezichten kijken we terug op de 
afgelopen 10 jaar, en kijken we samen 

met de bewoners van de Vogelwijk vooruit 
naar wat we nog kunnen verwachten, 

hopen of wensen … 
Het Bos van Bosman vormt het décor van 

een ervaringsvoorstelling waar de 
bezoeker zelf zijn ‘zichtlijnen’ kiest omdat 

er op verschillende plekken tegelijk iets 
plaatsvindt. Je ontdekt je eigen verhaal, je 

ervaart je eigen voorstelling, je wordt 
meegenomen in de wonderlijke wereld 

van Fields of Wonder. 
 

 

 
 

 
 

Vergezichten 1  
10 t/m 13 mei, aanvang 20:30 uur. De toegang is gratis, maar een 

vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Meer info: www.fieldsfwonder.nl  
  

http://www.fieldsfwonder.nl/
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Rutger Hagen 

 
De afgelopen tijd is onze vreedzame Vogelwijk opgeschrikt door een aantal 

inbraken. De politie heeft hierover een brief verspreid die te vinden is op onze 
website leiden.vogelwijk.nl . Daarnaast staan op de website 

www.politiekeurmerk.nl  allerlei handige tips om een inbraak te voorkomen. 
Hieronder staan de belangrijkste vermeld. 

 

Sloten 
De standaard-inbreker wil niet meer dan 30 seconden besteden om een huis 

binnen te dringen. Als het langer duurt vindt hij de pakkans te hoog worden 
en zoekt hij een andere locatie. Door goed hang- en sluitwerk kan eenvoudig 

de tijd worden vertraagd die iemand nodig heeft om iets te forceren. Maar 
goede sloten helpen niet wanneer ze niet gebruikt worden. Doe daarom de 

voordeur bij het weggaan altijd op het nachtslot. Wanneer er een raampje 
openstaat, hebben sloten geen zin. Daarnaast weten dieven ook dat de 

reservesleutels meestal onder (omgekeerde) bloempotten of deurmatten te 
vinden zijn.  

 
Zichtbaarheid 

Inbrekers willen natuurlijk niet graag gezien 
worden. Wanneer het huis en de voordeur 

vanaf de weg zichtbaar zijn, kan 

voorkomen worden dat een inbreker jouw 
huis uitzoekt. Dit kun je bereiken door een 

lamp op te hangen met eventueel een 
bewegingssensor. Daarnaast kan ook een 

goede snoeibeurt van grote struiken of 
bomen ervoor zorgen dat oplettende buren 

een oogje in het zeil kunnen houden.  
 

 
Fietsen 

Uit sommige voortuintjes zijn de afgelopen tijd fietsen gestolen. De dieven 
rijden dan met een busje voor en laden de fietsen in. Dit kan worden 

voorkomen door de fiets met een hangslot aan een ander object (hekje) vast 
te maken. 

 

Projectleider Veilig 
Bij vragen over dit onderwerp kan contact op worden genomen met André 

van Dijk, de projectleider Veilig van de gemeente Leiden: 
a.vandijk@onsdoel.nl  of 071-5222025. 

  

http://leiden.vogelwijk.nl/
http://www.politiekeurmerk.nl/
mailto:a.vandijk@onsdoel.nl
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Oegstgeester bloembollenbedrijf wordt Leidse matrassenfabriek 
Gerard J. Telkamp 

 

 
Foto: Niek Bavelaar 

 

Half januari 2012 begon de sloop van een van de fascinerende objecten van 
Leids industrieel erfgoed. Nou ja, Leids, zoals met talloze gebouwen buiten de 

Leidse singels die ouder zijn dan een halve eeuw het geval is, gaat het ook 
hier om een oorspronkelijk op territorium van een van de Leidse 

buurgemeenten neergezet bouwsel. In dit geval Oegstgeest, de gemeente die 

als geen ander geleden heeft onder de Leidse annexatiedrift. En het net 
verdwenen object dat we in dit artikeltje belichten, betreft een villa met 

aangebouwde bedrijfsruimte in de uiterste, noordelijke marge van de Mors: 
laag hooiland is de betekenis van deze veldnaam. Het bewuste perceel lag 

aan de rand van de voormalige Pesthuispolder, het huidig adres is Merelstraat 
1A en het bevindt zich in het gebied dat in 1920 werd geannexeerd en thans 

de Vogelwijk heet. Ten minste zes economische bestemmingen kende het 
pand in de 105 jaar van zijn bestaan. 

In 1907 verstrekte de gemeente Oegstgeest een hypothecaire lening aan de 
weduwe Margaretha Juffermans-Grimbergen, die haar tiende en jongste kind 

Alida Margaretha de eerste steen liet leggen van een klein rood villaatje 
achter de rooilijn van de Rijnsburgerweg. Deze eerste Steen is bij de sloop in 

2012 gespaard en thans in bezit bij de Familie Kemperman. De architect kon 
niet worden achterhaald, maar materiaal en stijl doen sterk denken aan de 

door architect Jesse gebouwde villa Pomona, even verderop. 
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Foto: Niek van den Bavelaar 

 
Margaretha’s in 1896 gestorven echtgenoot wordt nog gewoon aangeduid als 

bouwman ofwel boer, maar Margaretha heet in 1900 in het bevolkingsregister 
van Oegstgeest al bloembollenkweekster. In de tweede helft van de 19e eeuw 

werd tuin, akker- of weideland in de gehele kuststrook achter de duinen 
tussen Haarlem en Leiden in rap tempo omgezet in land voor de lucratieve 

bloembollencultuur. Zo ook in toenmalig Oegstgeest. Kort na de bouw van het 

woonhuis, dat het thans verdwenen adres Rijnsburgerweg 232 krijgt, moet de 
bloembollenschuur haaks op de woning zijn aangebouwd. De bollengrond 

werd verworven van de meesterbakker Willem A. Bronswijk te Wassenaar, die 
het areaal in 1896 had gekocht ter veiling van de boedel van de in het 

Nederlands-Indische Buitenzorg vertoevende Leonard Adriaan Charles Gevers, 
laatste eigenaar van Endegeest en onderhorigheden. 

Margaretha Juffermans-Grimbergen verkocht haar huis en land eind 1918 aan 
de N.V. Leidsche Exploitatie Maatschappij van Onroerende Goederen 

(LEMOG). De bekende architect Leo van der Laan was een van de drie leden 
van de Raad van Toezicht van deze beleggingsmaatschappij. In het 

koopcontract werd al rekening gehouden met het stratenplan van de na de 
annexatie van 1920 te bouwen Vogelwijk. Huurder wordt nu een aantal jaren 

de Leidse firma Leman & Zonen, die handelt in boter, kaas, vetten en 
margarine. 

 

In de tweede helft van de jaren 1920 is in het woon-bedrijfscomplexje een 
meubelfabriek gevestigd van meubelmaker W. Schouten. Klanten en 

sollicitanten dienden uit te stappen bij tramhalte Tuinlust, genoemd naar de 
aangrenzende villa aan de Rijnsburgerweg. Er werden onder meer 

linnenkasten en dressoirs gemaakt en verkocht. 
In 1936 verkoopt de N.V. LEMOG het woonhuis met werkplaats aan Otto de 

Vaal, sigarenfabrikant te Rotterdam, die in 1937 een sigarenfabriek installeert 
in bollenschuur-meubelatelier, maar zijn net verworven bezit dat zelfde jaar 

alweer doorverkoopt aan de buurman, ingenieur Aleidus Gerard Bosman, 
grootindustrieel van de Leiderdorpse touw- en de Delftse kabelfabrieken, lid 

van de Leidse gemeenteraad en bewoner van het buitenhuis Nieuweroord. 
Bosman vond snel een huurder. Het werd Herman Petrus Antonius 

Kemperman. Deze was bij de aan de Middelstegracht in Leiden gevestigde 
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conservenfabriek Tieleman en Dros opgeklommen tot vertegenwoordiger en 

marketingman. Hij ontplooide zich ook als etaleur en uitvinder. In volle 
crisistijd begon Herman na zijn afscheid bij het conservenbedrijf zijn eigen 

onderneming, aangeduid als Fabriek van Reclame-objecten. In de Tweede 
Wereldoorlog breidde Kemperman het assortiment uit naar speelgoed en 

huishoudelijke artikelen, zodat de zagerij voldoende te doen had. Er werd een 
huis gekocht aan de Oegstgeester De Kempenaerstraat om het groeiende  

gezin te herbergen (nummer zeven was op komst) en ruimte vrij te maken 
voor het bedrijf. In maart 1941 koopt Kemperman het bedrijfscomplex van 

buurman Bosman. In juni sterft hij onverwacht. Zijn weduwe Dorothea 
Kemperman-Reichert verhuisde naar Oegstgeest (het villagedeelte zou nooit 

meer permanent bewoond worden) en zette de zaak om in de N.V. voorheen 
H.P.A. Kemperman. Onder die naam heeft het bedrijf tot in de jaren 1980 

zelfstandig voortbestaan. Na de oorlog legt het bedrijf zich weer volledig toe 
op kernactiviteiten als verlichtingsfabriek: ontwerp en vervaardiging van 

reclameborden, lichtreclame, diorama’s en bewegwijzering. Mevrouw 

Kemperman trekt zich in 1948 terug uit de zaak. In 1952 verplaatst directeur 
Antonie Eldert Kauffeld de onderneming naar Amsterdam, waar zij tot nog 

veel grotere bloei zal komen. 
 

In 1952 vestigt zich de Matrassenfabriek EDEK in het pand, genoemd naar de 
stichter Elias de Klerk (1923-1971), die uit de Leidse buurt Oude Morsch was 

overgekomen met zijn bedrijfje en zelf verderop in de Lijsterstraat ging 
wonen. Het bedrijf heeft er nog een blauwe maandag GDK geheten, omdat 

naast Elias aanvankelijk nog twee andere broers meededen. Elias fabriceerde 
in de jaren 1950 en 1960 bepaald niet alleen matrassen, maar ook allerlei 

meubels die hij verkocht aan grootwinkel-bedrijven. Ook werkte hij voor 
collega-stoffeerders. Elias kocht het pand van de weduwe Kemperman in 

1960. Elias’ zoon Hendrik (Henk) nam de leiding van het bedrijf eind jaren 
1960 over. Hij richtte zich met de stoffeerderij nu uitsluitend op particulieren 

en dreef een aantal jaren zelfs een meubeltoonzaal op de eerste verdieping. 

 
Henk de Klerk, zijn dochter Sandra, zijn vrouw Joke en (groot)moeder Marie de 
Klerk-Stouten 

Foto: Niek Bavelaar 
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Door de jaren heen heeft een groot deel van de Oegstgeester en natuurlijk 

Vogelwijkse en Raadsherenbuurtse bevolking bij EDEK zijn meubels besteld of 
laten bekleden. Tot begin 2009 ging Henk met zijn vrouw Joke door met een 

laatste loonopdracht. Toen er geen opvolger in eigen kring beschikbaar bleek, 
verkochten zij enkele jaren geleden het pand aan een projectontwikkelaar, die 

na een lange procedure een sloopvergunning kreeg om er een rijtje van drie 
nieuwbouwherenhuizen neer te zetten. Ook door de slappe markt voor 

nieuwbouwwoningen werden de nog te bouwen huizen niet één-twee-drie 
verkocht. Nog even vestigde een jong familielid, Ron van Klaveren, geheel in 

familietraditie zich met een eigen stoffeerderij tijdelijk in de oude werkplaats, 
tot hij zich in Sassenheim bedrijfsruimte verwierf.  

Ten slotte stonden alle seinen op groen voor de sloop. Exit een 
belangwekkend pand met een lange en geschakeerde bedrijfshistorie.  

 

 
Foto: Wim van de Velde en Marijke van Rijn 

 

Bronnen 
Dit artikel is gebaseerd op drie langere bijdragen aan Stielz, het kwartaalblad van de 

Stichting Industrieel Erfgoed Leiden (STIEL): 

- Van bollenbedrijf tot matrassenfabriek (deel 1). Verdwijnend industrieel verleden in de 

Leidse Vogelwijk. Jrg. 20-2 (juni 2009), blz. 13-16; 

- Van bollenbedrijf tot matrassenfabriek (deel 2). Merelstraat 1 A: domein van reclameman 

Kemperman. Jrg. 20-3 (september 2009), blz. 13-17; en 

- Van bollenbedrijf tot matrassenfabriek (deel 3 en slot). Einde aan EDEK: stoffeerderij in 

Leidse Vogelwijk nu stof voor bedrijfsgeschiedenis. Met: Ontbrekende schakel: Leman & 

Zonen in boter, kaas en … Jrg. 20-4 (december) 2009, blz. 9-13. 

* De bovenstaande samenvatting van deze artikelen is eerder opgenomen in een groter 

ongepubliceerd opstel als bijdrage aan de folia amicitiae voor Marise Spieksma-Boezeman: 

“Bedrijfshistorie in een buitengewest van oud-Oegstgeest. Geschiedschrijving voor het te laat 

is” (2009). Dit opstel wordt in delen gepubliceerd in het halfjaarlijks tijdschrift Over 

Oegstgeest, een uitgave van de Vereniging Oud Oegstgeest. Deze bijdrage aan De Praatvogel 

is tot stand gekomen met toestemming van de redactie van Over Oegstgeest. 

 

Foto’s zijn afkomstig van de heer Niek Bavelaar, zie ook http://www.niekbavelaar.nl, en Wim 

van de Velde en Marijke van Rijn, Merelstraat 2 

  

http://www.niekbavelaar.nl/
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Van Maartje en Edward aan de Lijsterstraat 
Rutger Hagen 

 

Edward en Maartje wonen sinds kort met hun twee kinderen van drie en één 
jaar oud in de Lijsterstraat. Zij komen allebei uit de Leidse regio maar 

woonden elk al meer dan 10 jaar in Amsterdam waar Edward 

bestuursadviseur is bij de gemeente. Maartje, van origine kunsthistorica, 
houdt zich bezig met de online verkoop van kinderkleding. 

 
De vondst 

Amsterdam beviel beiden erg goed, maar de omgeving rond hun appartement 
vonden ze met twee opgroeiende kinderen toch te druk. "Onze ouders wonen 

nog steeds hier en met het oog op onze kinderen wilden we weer in de buurt 
wonen,” zegt Edward. Na heel veel huizen bezocht te hebben kwamen ze min 

of meer bij toeval uit in de Vogelwijk. Maartje: ”Ik kende de wijk al wel een 
beetje uit mijn schooltijd toen ik vanuit Leiden naar het Rijnlands Lyceum 

fietste, maar we waren niet persé op zoek naar een huis in deze buurt." 
Na wederom een huizenbezichtiging in Oegstgeest, wat weer niet de gehoopte 

'klik' had opgeleverd, waren ze neergestreken op het terras bij het theehuis in 
de Leidse Hout. Omdat ze toch nog wat tijd over hadden besloten ze toch ook 

maar te kijken of ze nog bij dat huis in de Vogelwijk, dat ze op Funda 

gevonden hadden, konden kijken. Vanaf het terras belden ze de makelaar, en 
konden tot hun verbazing gelijk terecht. Meteen voelde het huis goed aan. 

Het volume van het huis en het licht binnen zijn de belangrijkste pluspunten. 
Daarnaast wilde Maartje ook graag in een huis met wat historie wonen. 

Hoewel het huis door de inrichting heel donker oogde, zagen zij hier 
doorheen. Na het eerste bod begin september 2011 en de sleuteloverdracht 

begin november zijn ze begonnen met het opstellen van een lijst met 
werkzaamheden. “Uiteindelijk werd het een heel bestek,” zegt Edward, “zo 

veel details en informatie stonden erop.” Bij vijf aannemers hebben ze 
offertes opgevraagd. Uiteindelijk zijn ze via via bij een aannemer terecht 

gekomen waar ze erg tevreden mee zijn. 
 

De verbouwing en het sloopwerk 
 

Er moest een grote hoeveelheid werk worden 

verzet: bijna alle plafonds waren verlaagd en 
moesten er dus uit. De originele en suite was 

al verwijderd en door een jaren '70-model 
vervangen, die kon verdwijnen evenals de 

open haard. De bruine schrootjes die de 
wanden ontsierden moesten ook wijken.  

Er moest heel wat gesloopt worden! Edward: 
“Om de kosten te drukken wilden we in de 

beginfase zoveel mogelijk zelf doen en 
hebben we het sloopwerk in eigen hand 

gehouden.” De sloopwerkzaamheden liepen 
voorspoedig. Maartje: “Al hebben we wel drie 

behanglagen moeten verwijderen en zijn er 
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geloof ik wel vijf volle containerbakken afgevoerd.” De ouders van zowel 

Edward en Maartje hebben ook heel veel werk verricht, en daar zijn zij hen 
erg dankbaar voor. 

Helaas moest er ook nog een bezoekje aan het ziekenhuis worden gebracht 
nadat Edward vol in een spijker was gaan staan. “Gelukkig was er op de 

röntgenfoto's niets te zien en was er niets gebroken, maar zeer deed het wel,” 
lacht Edward. 

Na de sloopwerkzaamheden kwam de aannemer in actie. “We hadden geluk 
dat de aannemer erg flexibel was,” zegt Maartje. “Hij kon precies beginnen 

toen wij klaar waren met het slopen.”  
 

Veranderingen 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

De grootste veranderingen in het huis zijn de verplaatsing van de badkamer 
naar de achterzijde, en het vergroten  van de doorgang naar de open keuken. 

Daarnaast hebben Edward en Maartje op verschillende wijzen de lichtval in de 
gang vergroot. Zo is er een lichtkoepel geplaatst, is het tochtportaal 

verwijderd, werd de deur naar de zitkamer vergroot, en is op de eerste 
verdieping het kamertje achter de loggia bij de overloop getrokken door de 

muur weg te breken. “Wij vonden de gang erg smal ogen doordat het donker 
was. Nu is het een fijne ruimte geworden,” aldus Edward. De keuken is ook 

geheel vernieuwd, maar in oude stijl. 
 

Gouden tips 
De tip van Edward en Maartje voor toekomstige klussers is goud waard: zorg 

dat de muren in de keuken haaks worden afgewerkt. “Ze hebben nu vier 

centimeter in de muur moeten hakken om de keuken te laten passen,” weet 
Maartje. 

Ten slotte hebben ze nog een andere gouden tip voor een ieder die denkt aan 
een verbouwing. “Ga kijken bij andere huizen in de buurt, daar doe je zò veel 

inspiratie op,” zegt Edward.   
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Die gaat hard! 
Eveline Kamstra 

 

Op eerste Paasdag 2012 viert Danielle Bruggeling van de Lijsterstraat 23 haar 
26e verjaardag. Op die dag is zij al ruim twee jaar zelfstandig ondernemer in 

onze wijk; eentje die uitvliegt. Zij geeft rijlessen, in haar eigen lesauto. 
Daarnaast gaat ze in april met haar vriendin Sabrina en hun lapjeskat Tiki 

verhuizen. Dan verlaten ze de Vogelwijk, waar ze het best fijn vinden, maar 
de nieuwe woning is zeker twee keer zo groot – en dat gaf toch de doorslag. 

 
Gedreven 

“Geeft je moeder rijlessen?,” 
vroeg een nieuwe klant door 

de telefoon bij het eerste 
kennismakingsgesprek. 

Danielle is jong en fris, met 

een sprankelende lach en 
een open, spontane 

houding. Ze houdt ervan om 
in de auto een gezellige 

sfeer te creëren. Maar 
gezelligheid is wel bijzaak: 

ze is gedreven haar 
leerlingen het autorijden 

eigen te maken, en ze veilig, 
zelfstandig en verantwoord 

rijgedrag aan te leren. Haar leerlingen moeten op verschillende manieren 
informatie verwerken en toepassen in het verkeer. Ofwel middels 

clusteropdrachten, waarbij meerdere opdrachten in één keer worden 
geformuleerd, zoals ‘ga de tweede rechts, daarna sla je links af en zoek daar 

een plek om achteruit in te parkeren’; ofwel met navigatieopdrachten: ‘rijd 

naar Hillegom met gebruikmaking van de navigatieapparatuur’; ofwel door 
middel van het rijden naar een oriëntatiepunt: ‘rij naar het centraal station 

Leiden’. 
Verder moet een leerling enig inzicht verkrijgen in het hoe en wat onder de 

motorkap: waar zit de peilstok om de olie te meten, waar het reservoir voor 
de koelvloeistof, en waar zit de accu? 

 
Waarom ingestapt? 

Door de ernstige ziekte en het overlijden van haar moeder bleef Danielle twee 
keer zitten op het Atheneum, toen ze 17 jaar was, en dat had tot gevolg dat 

de school haar niet langer toestond om te blijven. Danielle behaalde toen het 
centraal landelijk Havodiploma. Daarna volgde ze op de Hogeschool Den Haag 

de opleiding ‘Voeding en Dietiek’. Na anderhalf jaar wist ze dat lekker eten 
met vrienden supergezellig is, maar dat in voeding niet haar professionele 

toekomst lag was. Vervolgens probeerde ze of de Hbo-opleiding ‘Biologie en 
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Medisch Laboratoriumonderzoek’ haar beter lag, maar al snel bleek dat niet 

het geval. 
Via via en door een internetsite over rijlessen geven, kwam ze terecht in de 

rijleswereld. Het bedrijf Rijbewijsconcurrent beloofde aankomende rij-
instructeurs gouden bergen, en hoewel die torenhoge verwachtingen niet 

werden gerealiseerd (“ze beloofden onder andere een vakantie, maar die kan 
ik wel op m’n buik schrijven”), koos Danielle voor hun franchiseformule. In 

deze constructie is zij zelfstandig ondernemer, binnen vastgestelde modules. 
Zo mag zij niet haar eigen prijsschema hanteren. Rijbewijsconcurrent bepaalt 

de prijzen en het aanbod van de rijlespakketten. De leerling-werving gaat via 
de website en radiospotjes van de Rijbewijsconcurrent. Het klinkt 

gemakkelijk, toch moest Danielle het meeste van het ondernemerschap zelf 
uitzoeken: van het inschrijven bij de Kamer van Koophandel en het CBR tot 

het invullen van de kwartaalbelastingen en de jaarrekening. 
 

Hard werken 

Het is geen nine-to-five job. Een rij-instructeur is druk bezet, ook buiten 
kantoortijden. “Ik heb een volle week met lesuren. Meestal geef ik een rijles 

van anderhalf uur; overdag, in de avonden en op zaterdag. Daarnaast moet ik 
de administratie bijhouden, het rooster maken, klanten bellen, factureren en 

betalingen controleren, en examens inplannen,” zegt Danielle, maar ze oogt 
geenszins uitgeput, eerder vol enthousiasme. 

Haar vakgenoten, “de collega’s”, ontmoet ze bij het CBR, en ze kent, omdat 
ze meerijdt tijden het rijexamen, ook de meeste examinatoren. Dat afrijden 

doen haar leerlingen bovengemiddeld goed. Danielle kan bogen op een enorm 
hoog gemiddeld slagingspercentage - geslaagd tijdens de eerste keer afrijden- 

. (Het bewijs ervan is te zien op www.rijschoolgegevens.nl.)  
Hoe dat komt? “Ik doe niks speciaals, maar ik ben wel goed in wat ik doe. Ik 

ben zorgvuldig en vol aandacht. Ik hanteer ook wel een standaard waaraan 
mijn leerlingen moeten voldoen voordat ik ze voor het rijexamen laat op 

gaan.” 

Deze dame heeft een duidelijke visie op lesgeven en instrueren. Zij vindt dat 
de overheid momenteel een goede pilot uitprobeert, waarbij jongeren al met 
16½ jaar mogen gaan lessen (na behalen van het theorie-examen), en dat 

deze jongeren na het slagen tot hun 18e levensjaar alleen mogen rijden met 
een begeleider. “Die kan hen dan coachen in lastige verkeerssituaties waar zij 

de ervaring nog voor missen.”, merkt ze op. Dat is wel eens noodzakelijk, 
want “deze leeftijdsgroep gedraagt zich enerzijds echt jonger en heeft minder 

overzicht van lastige verkeerssituaties, maar diezelfde groep is anderzijds 
meer gemotiveerd om het autorijden goed te leren.” 

Veel vrouwelijke leerlingen vinden het plezierig om les te krijgen van een 
vrouw. En het eeuwenoude principe van mond-tot-mondreclame doet zijn 

werk; tevreden leerlingen vertellen hun vriendenkring over Danielle. Van één 

meisjesstudentenhuis heeft ze nu al vier leerlingen opgeleid – zo werkt dat 
dus. Maar mannen mogen zich ook aanmelden natuurlijk. Momenteel er is een 

wachtlijst, maar er is geen sprake van een leerlingenstop: dus iedereen kan 
zich opgeven. 

Danielle vindt het leuk werk. Per 1 mei van dit jaar gaat ze als volledig 
zelfstandige rijschool verder onder de naam Danielle Bruggeling 

Rijopleidingen. Dan gaan de stikkers van de Rijbewijsconcurrent van de auto.  
 

 

http://www.rijschoolgegevens.nl/
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Uitkijken 

Binnenkort is ze dan geheel zelfstandige, maar daar houden de 
toekomstplannen niet op. Nu nog krijgen leerlingen een theorieboek en 

(middels een verstrekt password) 15 uur toegang op website om theorie-
examens te oefenen. In de toekomst wil Danielle graag zelf theorietraining 

geven, in groepslessen. Het lijkt haar een inspirerende aanvulling op de 
praktijklessen. Verder kan haar rechtervoet dan meteen even rusten, want die 

houdt ze tijdens de lessen altijd boven het rempedaal – je moet immers elk 
moment een ingreep kunnen doen, dus de voet moet stand-by zijn. 

 
Maar eerst gaan ze verhuizen –naar die veel grotere woning waar het ook 

mogelijk is om een lesgroepje te ontvangen. 
 

Ik wens de beide dames veel succes. Vriendin Sabrina werkt bij het LUMC, 
dus misschien loopt zij hier nog eens een rondje tijdens een lunchwandeling 

of passeert ze onze wijk tijdens een van haar geliefde fietstochten. En 

Danielle? Die zien we vast nog wel eens in haar lesauto door de Vogelwijk 
rijden, dus goed opletten op een zwarte BMW 118d. 
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Richard Vermeulen 

 
Het leuke van het estafettestokje wordt deze editie weer eens duidelijk als ik 

te gast ben bij Bernhard Hommel en Lorenza Colzato aan de Lijsterstraat 
nummer 14. Zij wonen sinds 2001 in dit huis en ik heb hen voor deze 

ontmoeting tot mijn spijt nooit eerder gezien, terwijl zij op steenworp afstand 
wonen. Tijd voor een nadere kennismaking dus. 

 

 
 

Bernhard is van origine Duits, uit de buurt van Stuttgart en Lorenza is 
afkomstig uit het noorden van Italië, vlak tegen de Oostenrijkse grens aan. Zij 

ontmoetten elkaar eind jaren ´90 in Duitsland als Lorenza een stageplaats 
aan het Max Planck Instituut in München krijgt, waar Bernhard als 

onderzoeker werkt. 
 

Psychologisch bekeken 
In die periode wil Bernhard naar de universiteit van Düsseldorf overstappen, 

maar op zijn sollicitatiebrief krijgt hij nooit antwoord. Bernhard: “Ik was zo 
teleurgesteld dat er nooit op mijn sollicitatie gereageerd was, dat, toen ik van 

een collega hoorde dat er een plaats beschikbaar kwam in Nederland aan de 
Universiteit van Leiden, ik daar op gesolliciteerd heb. Ik was verbaasd van de 

professionaliteit en de manier van aanpak van de universiteit! Binnen een 
week was ik uitgenodigd voor een gesprek en diezelfde dag was ik 

aangenomen. Een groot verschil met Duitsland.” 

Nu was het dus zaak om in 2000 Lorenza mee te krijgen naar Nederland. Hier 
kon ook Lorenza aan de slag aan de faculteit Psychologie. Bernhard draagt 

Professor Doctor als titel draagt en Lorenza de titel Doctor. 
Samen doen zij veel onderzoek naar de cognitieve psychologie, dat is 

onderzoek naar al die psychische processen die te maken hebben met zaken 
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als begrip, kennis, herinneringen en geheugen, probleem oplossen en 

informatieverwerking. 
 

In 2000 zijn Bernhard en Lorenza getrouwd. Niet volgens de traditie dat de 
man de vrouw vraagt, maar juist andersom. Lorenza: “Ik had Bernhard 

meegevraagd naar Venetië en hem, voorzien van twee ringen, het aanzoek 
gedaan. Hij lag op dat moment ziek op bed, maar zei direct ja.” Lorenza zegt 

zelf heel gevat dat zij hem op een kwetsbaar moment vroeg naar zijn hand! 
 

Italiaanse sfeer 
Bernhard en Lorenza wonen in Leiden in een flat, als zij serieus op zoek gaan 

naar een groter huis. Na een aantal huizen bezichtigd te hebben, waar onder 
ook in de Vogelwijk, valt hun oog op het huis aan de Lijsterstraat nr 14. 

Bernhard: “Bij veel huizen moesten er ingrijpende verbouwingen gepleegd 
worden, daar hadden wij geen zin in en geen tijd voor. En dit huis was door 

de vorige eigenaar perfect onderhouden, dus was de keus snel gemaakt. 

Vooral Lorenza’s mening was doorslaggevend, zodat de koop in 2001 werd 
gesloten.” 

De inrichting geeft een warme mediterrane uitstraling, met een terracotta-
achtige gesponsde kleur op de muren, een bruinrood kamerscherm voor het 

raam en een grote loungebank. Wij zitten aan de robuuste houten eettafel 
aan de achterkant van het huis. Lorenza: “ Door de lange winters en vele 

regenachtige dagen, mis je wel het Italiaanse klimaat. Daarom hebben we in 
huis die sfeer willen aanbrengen.” 

Ik vraag Lorenza en Bernhard naar hun indrukken van onze wijk. Bernhard: 
“Toen we hier kwamen wonen was het vooral de rust. Maar wat ons eigenlijk 

heel erg typeert als dat het een keurige wijk is waar iedereen elkaar in zijn 
waarde laat. Live and let live.” 

 
 

 

Sportief  
Bernhard en Lorenza komen juist terug van het sporten. Twee, drie keer in de 

week doen zij aan fitness om het zittende beroep te compenseren. Lorenza is 
al van jongs af aan zeer sportief. Ze heeft jarenlang de schermsport (sport 

waar in duel met degens en floret (steekwapens, red.)) beoefend en zeker 
niet onfortuinlijk, want zij wist het tot de 11e plaats op de Nederlandse 

ranglijsten te schoppen. Lorenza: “Het ging heel erg goed, totdat ik Sonja Tol 
als tegenstandster trof, de enige Nederlandse deelneemster aan de 

Olympische Spelen in deze discipline. Met haar lange armen en dunne lijf 
tegen mijn kleinere gestalte kon ik het niet winnen van haar, anders was ik 

nog hoger geëindigd. In Italië is schermen veel meer cultureel bepaald dan in 
Nederland. Hier beoefenen misschien zo’n 200 dames de sport, terwijl in Italië 

er wel 20000 dames aan de sport deelnemen.” 
Buiten het beoefenen van sport zijn Bernhard en Lorenza ook fervent 

supporter van het damesvoetbal. Ook deze sport heeft Lorenza jarenlang 

gespeeld. Ze bezoeken wedstrijden nationaal, maar zeker ook internationaal. 
In de komende Olympische Spelen in London hebben zij kaarten voor enkele 

wedstrijden kunnen bemachtigen. 
Voorkeur voor clubs hebben ze niet echt, het gaat gewoon om het 

vrouwenvoetbal. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Begrip
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kennis_(wetenschap)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Herinnering
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geheugen_(mens)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Probleemoplossend_denken
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Informatieverwerking&action=edit&redlink=1
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Helaas is voor Lorenza het schermen afgelopen, doordat een hardnekkige 

schouder- en armblessure er een einde aan maakte. Lorenza: “Het is een 
intensieve sport, zowel lichamelijk als geestelijk. Buiten behendigheid moet je 

ook strategisch te werk gaan en continu nadenken welke aanvallen je wilt 
gaan maken. Dat maakt het een zware sport. De blessure aan mijn arm en 

schouder is ontstaan door langdurig achter de computer aan een bureau te 
zitten. Ook mentaal is het wel eens heerlijk om niet voortdurend te hoeven 

nadenken, en tijdens de fitnesstrainingen kunt luisteren naar lekkere muziek 
op de I-pod.” 

 
En er zit muziek in … 

En muziekliefhebbers dat zijn het! De lange wand in de zitkamer bestaat 
geheel en al uit een CD-kast. Van alle soorten, genres en jaren; het staat er! 

Ook achter in het huis staat een kleinere CD-kast. Bernhard:” We houden erg 
van muziek en bezoeken ook regelmatig concerten.” Op mijn vraag waar de 

echte voorkeur naar uit gaat antwoord Bernhard ‘alternatieve’ muziek. 

(bijvoorbeeld The Velvet Underground, daar heeft Bernhard zelfs een T-shirt 
van aan). 

Maar Lorenza mag graag tijdens het sporten wat Dance horen. Het is 
afhankelijk van het moment waar ze graag naar luisteren. Bernhard vertelt 

dat hij ruim 6500 cd’s heeft en die ook in zijn computer heeft genoteerd, 
omdat hij anders dubbel zou kunnen kopen. En buiten die enorme cd-

verzameling hebben ze boven ook nog eens een grote verzameling 
langspeelplaten, ja, wie kent ze nog? Bernhard: “ Er zit qua beleving 

natuurlijk een verschil in cd’s en grammofoonplaten, maar ik ben weer niet 
iemand die liever luistert naar lp’s.” 

 
Bernhard musiceert ook zelf, al is het meer met enthousiasme dan met 

talent: “Spelen kan ik niet, maar het is leuk om er af en toe mee te 
experimenteren.” In de kamer bevindt zich een keyboard. Bernhard laat mij 

nog een bijzonder muziekinstrument zien: een Theremin. Het is een 

instrument dat niet aangeraakt wordt met de handen, maar klank voortbrengt 
door twee antennes op een houten kast, waartussen je de handen houdt. De 

hoogte van de handen ten opzichte van de antennes geven de klankhoogte en 
het volume van de tonen aan. Wie de Midsummer Murders kent, herkent het 

geluid van dit instrument in de begin- en eindtune. 
 

Op onderzoek 
Bernhard en Lorenza werken nog steeds veel samen, maar afzonderlijk doen 

zij ook veel onderzoeken. Lorenza is deze periode intensief aan het 
bestuderen wat drugs voor invloed hebben op het gedrag, en wat de gevolgen 

zijn op de langere termijn bij regelmatig gebruik. Lorenza: “Veel studenten 
gebruiken drugs en mijn onderzoek bestaat uit wat zijn de gevolgen als je 

bijvoorbeeld cocaïne één keer in de week of dagelijks gebruikt. Het is een 
maatschappelijk probleem, dat zich zeker niet beperkt tot de studenten”.  

Lorenza en Bernhard zijn ook in de media actief door hun onderzoeken. Zij 

publiceren veel in vakbladen, maar ook op de televisie zijn zij te zien: 
Bernhard werd vaker geïnterviewd in het tv-programma Pavlov en Lorenza 

gaf haar medewerking aan het programma Spuiten en Slikken over 
drugsgebruik.  

 



33 

Ze reizen heel wat af, voor hun werk, maar zeker ook voor hun eigen plezier. 

 
Bij het verlaten van hun huis zie ik in de gang aan de kapstok nog twee 

integraalhelmen hangen. O, ja, zegt Bernhard, Ik rijd graag motor en Lorenza 
heeft een Vespa, dus als we even tijd hebben toeren we naar Katwijk. Wat het 

weer betreft is het er nu de goede tijd voor!”  
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 het toevoegen van enkele druppels koffie bij de schoencrème voor extra 
glans zorgt? Terwijl wat citroensap verouderd schoensmeer weer soepel 

maakt? 
 Johannes Jacobus de Jongh, aannemer, makelaar, en assuradeur, als 

eerste grond kocht aan wat nu de Kempenaerstraat is, voor fl. 1,00 per 
m2, en daar de eerste huizen heeft gebouwd? Dat de Oegstgeesters in het 

oude dorp hem voor gek verklaarden omdat er nooit iemand ‘in de rimboe’ 

zou gaan wonen? 
 de ‘Kempenaerstraat’ aanvankelijk de naam "de Hooge en Lage Voortweg" 

had? Dat die in 1914 werd omgedoopt in de aanvankelijk ‘Burgemeester 
De Kempenaerstraat’ (later de Kempenaerstraat) ter nagedachtenis aan 

burgemeester De Kempenaer die tussen 1895 en 1900 burgemeester van 
Oegstgeest en Voorhout was , en opvolger van burgermeerster Terwee? 

 in 1896 de grens tussen Leiden en Oegstgeest werd verlegd van 
(ongeveer) de Leidse singels naar de Kagerstraat, met als gevolg een 

terugval van het Oegstgeester inwonersaantal van 40%, en inkrimping van 
het gemeentepersoneel? 

 een brievenbus niet lager dan 60 cm mag zitten en dat de vrije inwerp-
opening 26 x 3 cm behoort te zijn? 

 heel veel brievenbussen in de Vogelwijk niet aan deze normen voldoen? En 
dat het voor kranten- en postbezorgers (en Praatvogelrondbrengers) heel 

plezierig zou zijn als alle brievenbussen in orde worden gemaakt? 

 1 juli de tuinendag in de Vogelwijk is? 
 het Bos van Bosman een van de parels van de gemeente Leiden vormt? 

 Nederlandse supermarkten per jaar 600 miljoen euro aan voedsel 
weggooien dat over de datum, maar nog wel eetbaar is? 

 Naturalis het populairste Leidse museum is? Maar dat het museum in 2016 
voor een jaar gesloten zal worden vanwege een grondige verbouwing?  

 er parallellen zijn te trekken tussen het leerproces van taal bij zangvogels 
en bij mensen? Mensen leren klanken, dan woorden en zinnen. Ook 

zangvogels leren klanken, dan stukjes van meerdere klanken, en 
uiteindelijk liedjes. Zie ook http://nieuws.leidenuniv.nl/nieuws-2012/op-

zoek-naar-de-grens-tussen-klank-en-taal.html 
 er een bronzen beeld van Professor Hendrik Brugt Gerhard Casimir 

(1909‐2000) staat in de Seminar Room van het Lorentz Instituut (aan de 

Niels Bohrweg)? Dat het beeld is vervaardigd door Nora Köhler, een nicht 
van Casimir? 

 er jaarlijks de Hendrik Casimir-priis (van € 750 voor elke winnaar) wordt 
uitgereikt? 

 in het nieuwe vlakkevloertheater van Ins Blau, onder leiding van onze 
wijkgenoten Kees van Leeuwen en Liesbeth Huiberts, vanaf september aan 

de Haagweg voorstellingen zullen plaatsvinden? En dat op hun huidige – 
tijdelijke- locatie in Nieuweroord een maquette van de nieuwe situatie is te 

bekijken? Iedereen is welkom! 
 onze wijk een 30 kilometer-zone is ?!  

 

http://nieuws.leidenuniv.nl/nieuws-2012/op-zoek-naar-de-grens-tussen-klank-en-taal.html
http://nieuws.leidenuniv.nl/nieuws-2012/op-zoek-naar-de-grens-tussen-klank-en-taal.html

