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 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 

Kopijdatum Praatvogel       Deadline Kerstnummer 2012 

De De Praatvogel komt vier keer per jaar uit. De redactie stelt inzendingen zeer op prijs. De deadline voor het 
eerstvolgende nummer is vrijdag 15 maart. Alle stukken die nà die datum binnenkomen, kunnen niet meer geplaatst 
worden. 
De praatvogel is ook in kleur te lezen via leiden.vogelwijk.nl 
Meer foto’s staan op internet via   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    
Anneke Donker   donkeras@xs4all.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 december, 2012  

 
 voorwoord voorzitter 

 Nieuweroordnieuws 

 de stad en de wijk 

 verslag van de schoonmaak Bos van Bosman 

 mededelingen en oproepjes 

 stemmen uit het verleden 

 de verbouwing 

 ondernemers in de wijk 

 wist u dat? 
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In een Anton Piek-sfeer schrijf ik nu dit voorwoord. De sneeuw valt met dikke 
vlokken uit de lucht en het KNMI en de ANWB hebben hun code rood en 

andere alarmsignalen al weer afgegeven. De radio geeft aan dat er lange files 
staan voor een vrijdagochtend. Het verkeer is vast geslipt in de sneeuw en de 

treinen rijden alweer een aangepaste dienstregeling. Sinterklaas was nèt voor 
de ergste sneeuwbuien het land uit. De winter is nu echt gearriveerd. De 

Vogelwijk is bedekt onder een dikke laag sneeuw. De wereld is een beetje 
naar binnen gekeerd en zo ook in onze wijk. We zitten behaaglijk warm 

binnen en maken slechts een uitzondering voor een ritje met de slee.  
Gebeurt er dan nog wat aan het Vogelwijk-front ? 

Natuurlijk wel. Toen we nog in koud maar herfstachtig weer verkeerden 
hebben een aantal wijkgenoten een fietstochtje gemaakt met medewerkers 

van de gemeente in de nabije omgeving. Diverse plannen voor de toekomst 
werden aanschouwelijk gemaakt en nader uiteengezet. Een uitgebreid verslag 

daarover valt in deze Praatvogel te lezen. Ook wordt u op de hoogte gesteld 

van de planning van de activiteiten voor volgend jaar.  
De werkgroep Nieuweroord houdt als immer scherp toezicht op de 

handelswijze en de afspraken van de gemeente omtrent de 
nieuwbouwplannen voor Nieuweroord. Om u goed op de hoogte te houden 

worden ook nu de laatste feiten gemeld. 
 

Verder is er het afgelopen jaar sprake geweest van een behoorlijke wisseling 
van de wacht in het wijkcomité. En zo gaat het volgend jaar nog even door als 

zowel Lydia Sterrenberg, voorheen secretaris en nu gewoon bestuurslid, als 
ondergetekende terugtreden. Wij maken graag plaats voor nieuwe leden die 

het,  net als wij, leuk vinden om iets voor onze wijk te kunnen doen. Heeft u 
belangstelling om als lid of voorzitter het team te komen versterken, dan kunt 

u te allen tijde bij de leden van het wijkcomité terecht om daar wat informatie 
over te krijgen.  

Ook is er nieuw bloed in de redactie van de Praatvogel. Anneke Donker uit de 

Roodborststraat is toegetreden als redactielid en dat is een aanwinst heb ik 
me al laten vertellen. Als u op dit moment geprikkeld wordt om ook eens wat 

te schrijven voor ons wijkblad is het goed te weten dat de redactie altijd 
openstaat voor artikelen van gastauteurs! - Wijkbewoners die een stukje 

willen schrijven voor de Praatvogel zijn altijd welkom. 
Ik wens u aan het einde van dit jaar een heerlijke tijd toe. Geniet even van de 

rust en/of van de prettige sfeer op het werk in deze donkere tijden. En verder 
natuurlijk een geweldig 2013! 

 
Jan Ravensbergen 
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Wethouder onderzoekt selectieproces Nieuweroord 
Friso Versluijs 

 

Rond Nieuweroord hebben zich de afgelopen weken enkele belangrijke 

ontwikkelingen voorgedaan. In de laatste Praatvogel meldde de werkgroep 
Nieuweroord dat sinds de brief aan de gemeente in maart 2012 niets meer 

van de gemeente was vernomen. In deze brief stond aangegeven aan welke 

eisen het bouwplan volgens de buurt (Vogelwijk, Raadsherenbuurt en 
Houtkwartier) moest voldoen wilde het acceptabel zijn. De afspraak met de 

gemeente was dat Bakels en Ouwerkerk hun bouwplan zouden aanpassen, 
waarna dit plan vervolgens op een informatieavond met de buurt zou worden 

besproken. Desgevraagd vernam de werkgroep dat de gemeente ‘vooralsnog’ 
geen aanleiding had gezien de brief te beantwoorden. Beantwoording van de 

brief is inmiddels toegezegd, al wacht deze op de uitkomst van een onderzoek 
door de gemeente naar het selectieproces rond de verkoop van Nieuweroord. 

 
Verkoop Nieuweroord 

Begin november werd de werkgroep verrast door 
een brief van het college van B&W aan de 

gemeenteraad waarin de verkoop van Nieuweroord 
aan Bakels en Ouwerkerk werd aangekondigd. In de 

brief werd aangegeven dat wanneer 

belanghebbenden niet binnen 15 dagen bezwaar 
zouden maken tegen de verkoop, Nieuweroord aan 

Bakels en Ouwerkerk zou worden verkocht. Naar 
bleek, was het de bedoeling van de gemeente 

geweest de werkgroep vooraf over deze brief te 
informeren, maar door een vergissing was dit niet 

gebeurd.  
  

Bezwaar tegen verkoop 
De werkgroep heeft vervolgens bezwaar gemaakt 

tegen de voorgenomen gunning (zie het artikel in 
het Leidsch Dagblad). Aangegeven is dat de 

ontwikkeling van Nieuweroord ten onrechte niet 
Europees is aanbesteed. Verder is aangegeven dat 

er van alles is misgegaan bij het selectieproces. 

Bakels en Ouwerkerk zijn volgens de werkgroep 
ten onrechte geselecteerd. Het bedrijf voldoet 

niet aan de door de gemeente gestelde eisen en 
dit geldt ook voor hun bouwplan. De werkgroep heeft B&W gevraagd 

Nieuweroord niet te verkopen tot dat duidelijk is dat de selectieprocedure 
rechtmatig is verlopen. Bekend is dat B&W ook een bezwaarschrift heeft 

ontvangen van een bouwbedrijf dat destijds heeft deelgenomen aan het 

Leidsch Dagblad, 10 nov 2012 
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selectieproces. B&W heeft de werkgroep laten weten dat de bezwaren tegen 

de selectieprocedure zullen worden onderzocht. Medio december verwacht de 
gemeente te kunnen reageren.  

 
Verzoek aan de gemeenteraad 

Naar aanleiding van de voorgenomen verkoop van Nieuweroord heeft de 
werkgroep ook een brief aan de gemeenteraad gestuurd. Daarin is de raad 

geïnformeerd over het bezwaarschrift aan B&W en is de raad tevens gevraagd 
het stokje van de buurt over te nemen. De raad is gevraagd de procedure 

rond het selectieproces zelf nader te onderzoeken. Op dit moment wacht de 
raad het onderzoek van de wethouder af.  

 
Wob-verzoek 

Ten slotte heeft de werkgroep met een beroep op de Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob) bij de gemeente nadere informatie opgevraagd over de 

contacten tussen de gemeente en Bakels en Ouwerkerk. Uit eerder door de 

gemeente verstrekte informatie bleek dat de selectiecommissie een bouwplan 
van Bakels en Ouwerkerk had beoordeeld dat flats kende van vijf tot zeven 

bouwlagen. Echter, in de (latere) contacten met de werkgroep spraken 
gemeente en Bakels en Ouwerkerk steeds over flats van vijf tot negen 

bouwlagen. Wat de werkgroep doet vermoeden dat de flats in het bouwplan 
nà de selectieprocedure – en met instemming van de gemeente - zijn 

verhoogd.  
De werkgroep heeft de gemeente gevraagd hierover informatie te 

verstrekken. De gemeente heeft de werkgroep laten weten dat de 
behandeling van dit Wob-verzoek is verdaagd. Eind 2012 mag de werkgroep 

een reactie tegemoet zien. 
 

In de werkgroep zijn vertegenwoordigd: 
De wijkverenigingen: Raadsherenbuurt, de Vogelwijk en het 

Houtkwartier; 

De werkgroep gezondheidszorg; 
De Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout; en  

De contactgroep Studentenhuisvesting Nieuweroord/ Van Eijsingapark 
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Verkeersplannen rondom de Vogelwijk 
Eveline Kamstra en Jan Ravensbergen 

 

Op 9 november jl. stapten enkele Vogelwijkers en drie Leidse 

gemeenteambtenaren op de fiets om diverse aandachtspunten in het verkeer 
rondom ons wijkje van nabij te aanschouwen. 

Van de gemeente waren aanwezig: districtsmanager Marjolein Pijnacker en 
twee inhoudelijk betrokkenen die bezig zijn met de ontwikkeling van het Bio 

Sciencepark (Jessica Hilhorst) en het stationsgebied (Nando Koster).  
Aan hen stelden wij onze vragen over de belangrijkste knelpunten in de 

stedelijke ontwikkelingen vanuit het perspectief van de Vogelwijk: 
 

 wat is de verwachte verkeerstoename en wat is het plan om deze af te 
wikkelen (verbindingsweg A44- Wassenaarseweg?) 

 is er een duidelijk en samenhangend verkeerscirculatieplan? 
 wat zijn maatregelen om sluipverkeer door de Vogelwijk te voorkomen? 

 wat zijn maatregelen om parkeeroverlast in de Vogelwijk te vermijden? 
 wat gaat er gebeuren op de rotonde Wassenaarseweg-Rijnsburgerweg? 

 

 
Handig om een plattegrond van Leiden gereed te houden! 

 
1) Toenemende parkeerdruk en sluipverkeer in de wijk 

De Vogelwijk ligt net buiten de blauwe zones die per 1 januari 2012 zijn 
ingesteld. Wij hebben zorgen over een drukker wordende Wassenaarseweg en 

Rijnsburgerweg als aan- en afvoerwegen. En er bestaan zorgen over 
toenemend sluipverkeer door de wijk. Met de afdeling Verkeer van de 

gemeente is de klacht van de bewoners over de verkeersintensiteit op de 
Blauwe Vogelweg besproken; er zou tijdens de spitsuren veel sluipverkeer 

gebruik maken van deze weg. Volgens de bewoners zou dit opgelost kunnen 
worden door de middenberm van de Wassenaarseweg door te trekken. Nu is 

afgesproken dat er in 2013 in een spitsuur een kentekenonderzoek zal 
plaatsvinden, zodat duidelijk wordt om hoeveel sluipverkeer het gaat.  

 

 
2) Het Bio Science Park  

Door de komst van vele extra arbeidsplaatsen en studentenwoningen in het 
Bio Science Park zal er in de toekomst meer verkeer komen en mogelijk extra 

parkeerdruk ontstaan. Voordat grootschalige nieuwe ontwikkelingen plaats 
kunnen vinden, is een derde entree vereist van het Bio Science Park aan de 

Plesmanlaan. Daar wordt op dit moment aan gewerkt.  
Het Bio Sciencepark krijgt langs de Plesmanlaan uiteindelijk drie 

entreepoorten, de Ehrenfestweg, de Einsteinweg en de Darwinweg. Langs de 
Wassenaarseweg blijven de inritten aan de Sylviusweg en de Sandifortdreef 

bestaan. De Plesmanlaan verandert sterk bij de huidige Einsteinweg, ter 
hoogte van het Universitair Sportcentrum, wordt een ongelijkvloerse kruising 
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aangelegd, met een nieuwe toegangsweg naar het Bio Science Park (2015). 

De Wassenaarseweg zal slechts een deel van het verkeer in en uit het Bio 
Sciencepark te verwerken krijgen omdat de nieuwe toegangsweg de meest 

voor de hand liggende uitgang zal zijn. 
 

Onderdeel van het herinrichtingsplan van het Bio Science Park is ook dat er 
vanaf het Bos van Bosman–Blauwe Vogelweg een groenstrook gaat ontstaan 

die doorloopt naar het Pesthuis. ‘De Stal’ gaat deel uitmaken van deze 
groenstrook waar ook wat waterpartijtjes worden ontwikkeld. Het pad langs 

‘De Stal’ zal worden verbreed voor fietsers. Het gebouw van Stichting VALK 
blijft staan. 

 
Aan de Trambaan, het fietspad tussen de Zernikedreef en de Sylviusweg, zijn 

inmiddels extra bruggetjes aangelegd voor fietsers. 
 

Bij het Sylviusgebouw wordt de huidige centrale parkeervoorziening op 

maaiveld op termijn vervangen door een gebouwde parkeergarage. 
 

Nu de Rijngouwelijn als mogelijke openbaar vervoersverbinding is 
weggevallen, kijkt de gemeente samen met Arriva naar alternatief 

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Dit geldt voor de gehele gemeente 
Leiden, maar zeker ook voor het Bio Science Park. De intentie is om in 2013 

meer openbaar vervoersverbindingen aan te bieden op het Bio Science Park, 
waardoor het autoverkeer verder ontlast wordt. Ook wordt gekeken naar 

centrale parkeeroplossingen voor de verschillende deelgebieden in het Bio 
Science Park. 

 
Onderdeel van het herinrichtingsplan van het Bio Science Park is ook dat er 

vanaf het Bos van Bosman–Blauwe Vogelweg een groenstrook gaat ontstaan 
die doorloopt naar het Pesthuis. ‘De Stal’ gaat deel uitmaken van deze 

groenstrook waar ook wat waterpartijtjes worden ontwikkeld. Het pad langs 

‘De Stal’ zal worden verbreed voor fietsers. Het gebouw van Stichting VALK 
blijft staan. 

 
3) Stationsgebied 

Hier zien we aan de achterzijde van het station veel verkeersdrukte ontstaan.  
Het busstation dat nu nog aan de Schipholweg ligt, zal mogelijk op termijn 

naar de achterkant van het station worden verplaatst. Bussen zullen dan 
vertrekken vanaf de zeezijde van het station. Bij het Poortgebouw verrijst een 

OV-terminal met daarboven een aantal woonlagen. De oude bomen die er nu 
nog staan, moeten dan het veld ruimen. Er wordt studie verricht naar de 

aanleg van een vrij HOV-tracé door een van de twee huidige fietstunneltjes 
onder het Rijnburgerviaduct. 

Nog niet duidelijk is of er bussen blijven rijden door de Joop 
Walenkamptunnel. 

 

De Kiss & Ride-plekken die nu nog aan de zeezijde van het station liggen, 
worden naar de stadszijde verplaatst.  

De Stationsstraat en de Steenstraat worden op termijn busvrij. Dit wordt 
mogelijk zodra het busstation is verplaatst. Bussen rijden in de toekomst via 

het Schuttersveld de stad in. 
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In september 2013 opent het ROC haar deuren, onder het gebouw is een  
parkeerruimte voor 300 auto´s en 1000 fietsen, aan de zijde van de 

Bargelaan. 
De Bargelaan zal rechtdoor worden getrokken (april 2013). Later, omstreeks 

2016, kan dit opnieuw wijzigen in het kader van HOV Leiden.  
 

 

HOV staat voor hoogwaardig openbaar vervoer. De provincie Zuid 
Holland gaat stevig investeren in het Openbaar Vervoer door de 

belangrijkste buslijnen rond Leiden naar HOV-kwaliteit te brengen. Dit 
betekent dat deze lijnen vaak rijden, betrouwbare reistijden hebben en 

comfortabel zijn ingericht. 
(Zie ook http://www.leiden.nl/hovroute) 

 
De wegenontwikkeling van het Bio Science Park is nog niet af en ook op 

het LUMC terrein zullen de straten de komende jaren nog gewijzigd 

worden. Tot die tijd zullen HOV lijnen rijden op het huidige busstation en 
over de Plesmanlaan. Als de nieuwe OV-terminal in gebruik is genomen 

wordt overgestapt op de route door het Bio Science Park 
(http://gemeente.leiden.nl/fileadmin/files/Projecten/Bereikbaarheid/Dow

nloads/1.1.1.c2_120918_hovbuitenom-lowres.pdf.) 

 
Per 9 december is Arriva de nieuwe streekvervoerder. Nu is nog niet duidelijk 

welke functie op termijn gerealiseerd gaat worden op de locatie van de 
busremise. Bebouwing van het terrein is aanbesteed aan projectontwikkelaar 

Van Eesteren die ernaar streeft hier woningen te bouwen. In de toekomst zal 
gekeken worden naar slimme combinaties tussen woningen en een busbuffer.  

 
 

4) Posthofrotonde  

Om de verkeersveiligheid op de Posthofrotonde (Rijnsburgerweg–
Wassenaarseweg) te verbeteren wordt deze volgend voorjaar aangepast. Het 

nieuwe ontwerp is goedgekeurd door de Wijkvereniging Houtkwartier en 
wordt besproken met de hulpdiensten. De oversteekplaatsen komen wat 

verder van de rotonde in verband met beter overzicht, wat vooral veiliger is 
dan de huidige situatie. Momenteel wordt aan het ontwerp van de rotonde 

gewerkt; de gemeente hoopt in de eerste helft van 2013 te informeren hoe 
het ontwerp er exact uitziet. De gemeente streeft ernaar het plan uit te 

voeren in de tweede helft van 2013. Een landschapsarchitect is bezig om een 
passend groenplan op te stellen.  

 

http://gemeente.leiden.nl/##
http://www.leiden.nl/hovroute
http://gemeente.leiden.nl/fileadmin/files/Projecten/Bereikbaarheid/Downloads/1.1.1.c2_120918_hovbuitenom-lowres.pdf
http://gemeente.leiden.nl/fileadmin/files/Projecten/Bereikbaarheid/Downloads/1.1.1.c2_120918_hovbuitenom-lowres.pdf
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5) Het Houtkwartier 
Bovenstaande zaken hangen samen met de volgende ontwikkelingen in de 

nabijheid. Het Houtkwartier zal een flinke transformatie ondergaan: 

nieuwbouw van woningen, scholen, de ROC-locatie (project Dieperhout) 
waarin een zorgvoorziening wordt opgenomen, èn met aandacht voor een 

(nieuwe) groene ruggengraat, en met wijzigingen van parkeermogelijkheden. 
 

Houtlaan & Zweilandlaan  
De Houtlaan en de Zweilandlaan vormen samen de rand van het Houtkwartier 

en grenzen direct aan de Leidse Hout. Daarnaast zijn deze twee straten de 
ontsluiting van de wijk. Het is daarom belangrijk dat ze in hun ruimtelijke 

verschijningsvorm herkenbaar zijn als gebiedsontsluiting. Het is wenselijk om 
hier de fietsers van het autoverkeer te scheiden, maar de ruimte hiervoor is 

echter beperkt. Daarom wordt voor de Zweilandlaan en de Houtlaan ter 
hoogte van het Diaconessenhuis een rijbaan voorgesteld voor 

tweerichtingsverkeer met daarop fietssuggestiestroken. 
 

Parkeren Diaconessenhuis  

Het Diaconessenhuis zal op eigen terrein een parkeervoorziening moeten 
bouwen als compensatie van het verlies van parkeerterrein P2 en ten behoeve 

van 75 extra benodigde parkeerplaatsen als gevolg van de autonome groei 
van het ziekenhuis. Hier zijn twee mogelijkheden voor.  

De eerste mogelijkheid is een gebouwde parkeervoorziening op de plek van 
het huidige P1. Omdat deze plek op de overgang ligt tussen de wijk en de 

Leidse Hout dient een parkeervoorziening hier ingepast te worden in het 
landschap, en kan bestaan uit maximaal twee parkeerlagen.  

De andere mogelijkheid is een parkeergarage op de hoek Kagerstraat-
Zweilandlaan van maximaal drie parkeerlagen. Bij het realiseren van een 

parkeergarage op deze plek zal dit gebouw binnen het Houtkwartier moeten 
passen zonder dat er een negatieve uitstraling vanuit gaat. Gedacht kan 

worden aan een bijzondere gevelbekleding of een geheel groene gevel. 
(zie ook http://gemeente.leiden.nl/uploads/media/Beeldkwaliteitplan_2.pdf) 

 

http://gemeente.leiden.nl/uploads/media/Beeldkwaliteitplan_2.pdf
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Tot slot 
Het wijkcomité wil graag de wijkbewoners inhoudelijk blijven informeren 

zodat een ieder er iets van kan vinden en daar als burger (politiek) op kan 
reageren.  

 

 
 

Ilse Guit-Bullema en Regien Oomes 

 
Dit jaar 17 oktober, de woensdag in de herfstvakantie, was er weer de Bos 

van Bosman schoonmaakactie. Deze leuke Vogelwijk traditie is speciaal voor 
de kinderen uit de buurt, hun vriendjes en familie.  

Zoals elk jaar zouden we het bos een goede schoonmaakbeurt geven en na 
afloop beloond worden met pannenkoeken en limo in de speeltuin. De 

boodschappen voor de pannenkoeken waren gedaan, moeders en vaders 
waren al flink aan de slag gegaan om ze te bakken, alles was geregeld met de 

gemeente (met speciale dank aan Amba Helder, Arwi Rasser en Aad 
Benschop), Els van de speeltuin was ingelicht, een oproep in de vorige 

Praatvogel was geplaatst, posters waren verspreid in de wijk… Ja, we waren 
er klaar voor!   

Bijna tien uur. Het miezerde 

en was koud, nog geen kind 
te bekennen. Zouden de 

Vogelwijk kids zich laten 
afschrikken door dit slechte 

weer? Gelukkig, in de verte 
waren een paar Kermit en 

Cars paraplu’s te zien. Steeds 
meer gekleurde regenjasjes 

kwamen aangelopen… 
Fantastisch, er deden 

uiteindelijk meer dan 35 
kinderen mee!  

 
 

 

De gemeente kwam met zwaar arsenaal: een veegwagen, prikkers, bezems, 
grijpstokken en grote vuilniszakken om aan de jonge schoonmakers uit te 

lenen. Net als vorig jaar plukten we een heleboel lege flessen, vuurwerkresten 
en zelfs een bank uit de struiken. En tientallen blikjes, flessendopjes en lege 

verpakkingen. Toen we klaar waren, verzamelden we de buit op het veldje; 
een hele berg vuilniszakken waren het bewijs. De veegwagen bleek een ware 

kermisattractie; in kleine groepjes mochten de schoonmakertjes meerijden 
voorin de veegwagen, wat dolle pret was. 

 
Aansluitend zijn we met z'n allen pannenkoeken en poffertjes gaan eten in de 

Vogelwijk speeltuin, waar het een gezellige poedersuikerboel werd. Na afloop 
ging iedereen in uitgelaten stemming weer huiswaarts. De Bos van Bosman 

schoonmaakactie, voor herhaling vatbaar, volgend jaar dus weer! 

De Oegstgeester Courant kwam voor een verhaal en een foto 
(dank aan Willemien Timmers). 
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Nieuwe kandidaten Wijkcomité gezocht! 
 

Beste wijkbewoners, 
 

Als in maart 2013 de jaarvergadering plaats vindt, zullen we helaas van een 

tweetal bestuursleden afscheid moeten nemen. Na jarenlange onvermoeibare 
inzet als secretaris en, het afgelopen jaar, als gewoon lid, zal Lydia 

Sterrenberg haar zetel afstaan. Ook onze geliefde voorzitter Jan 
Ravensbergen heeft aangekondigd de voorzittershamer door te willen geven, 

omdat hij bijna vier jaar intensief het wijkcomité heeft geleid. 
 

Voor deze vacatures is het wijkcomité naarstig op zoek naar mensen die 
betrokkenheid hebben met onze mooie wijk en een rol willen vervullen in het 

wijkcomité. 
 

Heeft u interesse voor het voorzitterschap of als gewoon lid, of heeft u vragen 
hierover, dan kunt u zich wenden tot het mailadres 

henrvermeulen@casema.nl t.n.v. Richard Vermeulen. 

 

Meeuwenwacht 
 

In navolging op het artikel over meeuwenoverlast in de vorige editie van de 
Praatvogel, 

hebben zich zeven enthousiaste vrijwilligers aangemeld die het probleem 
gezamenlijk willen aanpakken. De werkgroep “Meeuwenwacht” begint dus 

vorm te krijgen. 
 

Opvallend is dat vier van hen uit de Leeuwerikstraat komen. Graag zou het 
wijkcomité zien dat er een wat bredere dekking in de wijk zou worden 

opgezet, zodat het tegengaan van nesteling van de meeuwen vanuit 
meerdere en verschillende straten effectiever aangepakt kan worden. 

 
Te denken valt aan het in de gaten houden van daken van tegenover elkaar 

gelegen huizen vanuit de dakramen. Het verwijderen van nesten, wanneer er 

nog géén eieren in liggen, het verwisselen van eieren voor nep-eieren, 
etcetera. De precieze details moeten nog uitgewerkt worden, want er kleven 

wel strikte regels aan. 
Hierover zal overleg gepleegd worden met de gemeente. 

 
Mocht u na het lezen van de artikelen over de meeuwenoverlast uw 

medewerking willen verlenen, dan kunt u zich aanmelden bij Richard 
Vermeulen henrvermeulen@casema.nl 

 

mailto:henrvermeulen@casema.nl
mailto:henrvermeulen@casema.nl
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OPA ook voor Vogelwijk - Oud Papier Actie 
 

Rob Grootenhuis 
 

In de Raadsherenbuurt aan de andere kant van de Rijsburgerweg staat al 

sinds 1979 op initiatief van de Buurtvereniging elke maand een 

papiercontainer. Dat initiatief werd OPA genoemd, Oud Papier Actie. Indertijd 
viel dat samen met de zogenaamde kraakwagenruilbeurs. Die laatste is in 

1986 opgeheven maar de papiercontainer heeft het volgehouden. 
Het betreft een grote, fel oranje inloopcontainer waarin je heel gemakkelijk je 

doos of tas met kranten leeg kunt gooien. Je hoeft ze dus niet door een gleuf 
te duwen. 

 
Naast dit gemak is het belangrijkste van deze container toch dat de opbrengst 

van de verkoop van het papier door de Vereniging Raadsherenbuurt aan een 
goed doel wordt geschonken. Dit doel wordt elk jaar in de ledenvergadering 

vastgesteld. De laatste keer was het Zorgkwekerij De Kievit, die nu De 
Groene Cirkel heet. Suggesties voor het goede doel van 2012 zijn natuurlijk, 

ook van de Vogelwijkzijde, zeer welkom. 
 

De container wordt elke eerste donderdag van de maand in de Johan de 

Wittstraat neergezet en na het weekeinde op maandag weer opgehaald. De 
plaats is afhankelijk van waar er een vrije parkeerplek in de straat is. De 

container heeft een dak en deuren en is te herkennen aan het bord  “Vliko”. 
 

Papiercontainer Raadsherenbuurt 
 

Plaatsen Ophalen 

donderdag 3 jan. 2013 maandag 7 jan. 2013 

,, 7 febr. ,, ,, 11 febr. ,, 

,, 7 mrt. ,, ,, 11 mrt. ,, 

,, 4 apr. ,, ,, 8 apr. ,, 

,, 2 mei ,, ,, 6 mei ,, 

,, 6 juni ,, ,, 10 juni ,, 

,, 4 juli ,, ,, 8 juli ,, 

 
 

Contactpersoon Rob Grootenhuis,  Fagelstraat 14,    tel.   071 515 47 69 
E-mailadres:  grhuis@ipact.nl 

 
Vergeet het dus niet: de papiercontainer op de eerste donderdag van de 

maand. 
 

Een leuk alternatief gezocht voor de 

Wijkfeestquiz 
 

Als vast onderdeel van het jaarlijkse wijkfeest was er na de barbecue altijd de 
wijkquiz. Het wijkcomité is van mening dat deze leuke quiz toe is aan 
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vervanging en dat er naar een alternatief gezocht moet worden. Hierbij 

vragen we iedereen om mee te denken aan een nieuw onderdeel. Dit nieuwe 
onderdeel moet zijn: 

 Interessant voor jong en oud, 
 Actief en ook dynamisch, 

 Niet storend voor degenen die niet meedoen maar wel aanwezig zijn op 
het wijkfeest. 

 
Heeft u leuke suggesties, stuur uw inbreng dan naar 

henrvermeulen@casema.nl t.n.v Richard Vermeulen. 

 

Straatverwarming? 
Elizabeth Bakker 

 

“Deur dicht,” riep mijn vader vroeger thuis, om te vervolgen met: “Ik stook 
niet voor de gang!” Het was de tijd dat centrale verwarming nog niet 

vanzelfsprekend was. Manoeuvrerend met een blad vol servies en bestek, 
wurmde ik mij dan door een zo smal mogelijke deuropening en duwde de 

deur dicht met mijn elleboog. Soms gleed er dan iets van het blad en dan 
hoorde ik nog de vaste zin: “En pas op de messen.” Vorig jaar in de koudste 

periode viel me extra op dat bijna ALLE winkels hier bij ons in de Kempenaer, 
maar ook in Leiden, hun toegangsdeuren wagenwijd open hadden staan, en 

dat is nu weer het geval. Er zijn een paar uitzonderingen; AH en de HEMA 
hebben schuifdeuren.  

Natuurlijk doen winkeliers er alles aan om publiek binnen te lokken. Een 
dichte deur zou minder klanten binnenkrijgen? Dit is toch niet van deze tijd? 

Wat is dit voor tegenstrijdigheid? ‘Isoleren mensen, isoleer je huis van 

beneden tot boven, gebruik spaar- of ledlampen’, roepen overheid en 
energiemaatschappijen ons toe.  

De achteloze verspilling door de winkeliers ergert me mateloos, evenals de 
enorme blowers in de stationshal die ook nog eens een enorme herrie 

produceren. Enkele weken geleden heb ik de winkeliersverenigingen van 
Oegstgeest, De Kempenaerstraat en Lange Voort eens aangeschreven met 

daarbij het volgende simpele idee. Ontwerp een sticker voor de deuren van de 
desbetreffende zaken met een tekst als: ‘Wij houden de koude buiten. Kom 

binnen, het is hier lekker warm.’ Het zou waarschijnlijk een flinke besparing 
opleveren. Geen reactie tot op heden. 

Erger je je er ook aan? Hoe dit op de agenda te krijgen? Heb je een 
suggestie? Laat het mij weten zodat we niet meer hoeven constateren dat er 

nog steeds voor de straat wordt gestookt.  
Stuur een reactie naar Elisabeth Bakker, Bakkem44@xs4all.nl 

DEADLINE nummer 1 - 2013 
 
De volgende Praatvogel komt uit in het voorjaar van 2013. De redactie stelt 

inzendingen zeer op prijs. De deadline voor het eerstvolgende nummer is 15 
maart. Alle stukken die nà die datum binnenkomen, kunnen niet meer 

geplaatst worden. 

mailto:henrvermeulen@casema.nl
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Sneeuw ? Veeg uw eigen straatje schoon! 
 

Begin december was het al raak: een aardig pak sneeuw! Een flink aantal 
wijkbewoners veegde keurig hun straatje schoon maar helaas ook een flink 

aantal niet. Bij deze de oproep om het wel te doen. Als je eenmaal bezig bent 
is het best een leuk karwei. Samen in een buurt sneeuwvegen kan een 

saamhorigheidsgevoel geven dat mensen in andere straten kan aansteken 
hun straat ook schoon te vegen. 

Resultaat: allemaal vriendelijke mensen en minder botbreuken. 
 

 

Data 2013 Wijkactiviteiten 
 

Nieuwjaarsborrel 1 januari 
12:00 uur   vuurpijlen vegen 

12:30 uur   nieuwjaarsinloop in het Vogelennest 

 
Jaarvergadering 12 maart 

20:30 uur  Vogelennest 
 

Wijkfeest 7 september 
vanaf 16:30 Vogelplantsoen 

 
Schoonmaakactie Bos van Bosman 23 oktober 

10:00 uur met pannenkoeken en poffertjes 

 

 

 
 

Het verhaal van Paul Soudan 
Eveline Kamstra 

 

Na het zware bombardement op Rotterdam in de meidagen van 1940 

vluchtten de twee broers Jan en Bernard Soudan met hun gezinnen en hun 
ouders naar de Leiden. Zo kwamen er drie Soudangezinnen in de Vogelwijk. 

Jan woonde met zijn vrouw en hun vijf kinderen, Chris, Ben, John, Tineke en 
Ton in de Leeuwerikstraat 27.  
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Beide broers werkten voor de Anna-kliniek: Jan als portier en Bernard als 

magazijnmeester van de Orthopaedische werkplaats van de Anna Kliniek. De 
kruimel die ervoor staat, is Paul Soudan, eind jaren ‘40 of heel vroeg ‘50. 

 
Bernard en zijn vrouw woonden eerst in de Roodborststraat 29, waar in 1942 

dochter Nettie werd geboren. Vlak voor de hongerwinter vertrokken zij naar 

Hoogwoud (Noord Holland); daar werd Paul geboren in 1944. Pas na de 
Tweede Wereldoorlog keerden zij terug naar de Vogelwijk, en betrokken zij de 

eerste verdieping van Vinkenstraat 8. (Beneden woonde de familie Taverne. 
Dit gezin met vier kinderen had de beschikking over de begane grond en de 

zolderverdieping. Zij moesten dus altijd over de verdieping van de 
bovenburen om op de twee slaapkamers op zolder te komen.) In 1948 werd 

op die tussenverdieping Pauls broertje geboren, Bernard jr.  
In 1952 is het gezin met de handkar naar de bovenwoning van Lijsterstraat 

27 verhuisd. Opa en oma woonden beneden. Men huurde van huisbaas 
Huurman, die heel wat huizen in deze wijk bezat. 

 
De inrichting van het huis 

Paul kan zich de inrichting van de bovenwoning nog scherp voor de geest 
halen. De voorkamer op de eerste verdieping was de woonkamer. Die stond 

behoorlijk vol. Daar lag, in tegenstelling tot de overige kamers waar zeil was, 

een groot vloerkleed. In de woonkamer stond de enige kachel van de woning, 
een kolenkachel die elke ochtend werd opgestookt. De kolen haalde je uit het 

grote kolenhok op de zolder. Er was geen badkamer. Wassen gebeurde aan 
de kraan in de keuken, of in de zinken teil die in de woonkamer werd 

geplaatst waar je dan om de beurt inging. De ketel stond op de kachel en af 
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en toe werd een scheut warm water in de teil gegoten. Vlak voor de kachel 

stond het wasrekje. 
 

De kleine achterkamer op de eerste verdieping diende als keuken, met een 
gootsteen, een kraan en een tweepitsgasstel op een tafel, met daarop de 

melkkoker. Verder was er een zinken wasketel die gevuld met water en het 
wasgoed op het gasstel werd geplaatst en aan de kook werd gebracht. De 

volle wasketel werd vervolgens naar zolder getild waar 
het geheel werd overgegoten in de zinken teil die op 

een houten bok rustte. De schrobber ging flink over de 
kleren. Het waswater werd daarna met emmers 

afgevoerd naar de keuken, en koud water ging mee 
omhoog om de kleding te spoelen. De schone kleren 

werden uiteindelijk door een metalen ACME-wringer 
getrokken. Wie het zich kon veroorloven liet de wasserij op de Nachtegaallaan 

het werk doen. Het wasgoed werd dan gewassen en gesteven thuis 

afgeleverd. 
 

De kleine kamer met het balkon aan de voorzijde was een slaapkamer. 
De grote kamer aan de achterkant was eerst de kinderslaapkamer, maar werd 

al snel verhuurd. Een van de huurders was ‘zuster’ Wies Geerlings. Zij kreeg 
verkering met Aad Zuur die later professor is geworden. De band met Wies en 

Aad was zo goed dat het jonge stel vanuit de Lijsterstraat 27 getrouwd is. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
Trouwerij van Wies Geerlings en Aad Zuur (c. 1956)       Melkkoker 

 
Op zolder was een kamer gebouwd die diende als ouderlijke slaapkamer. 

Omdat de achterkamer werd verhuurd sliepen de twee jongens op de koude 
open zolder.  

 
Nadat oma in 1958 was overleden, betrok opa de woonkamer boven en de 

kleine kamer met balkon werd zijn slaapvertrekje. Nu woonde het gezin in de 
voorkamer beneden. Zus Nettie sliep toen in de achterkamer. 

Opa ging in zijn laatste levensjaar bij zijn andere zoon Jan, in de 

Leeuwerikstraat, wonen. Hij overleed in augustus 1959. 
Op 29 september 1959 verhuisde Paul met zijn ouders naar Rotterdam.  
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Het leven in de Vogelwijk van de jaren ‘50 

Pauls vader en moeder waren betrokken bij de oprichting van de 
speeltuinvereniging. Begin december ging vader verkleed als Sint op 

huisbezoek. Moeder naaide de kostuums voor Sint en zijn Pieten. 
 

 
Uitstapje van de speeltuinvereniging, Geversstraat, mei 1956. 

Geheel links mevrouw van der Jacht. Rechts vooraan de heer van der 
Jacht. 

 
In de jaren ’50 vond jaarlijks de wijk-braderie plaats, met kraampjes, 

accordeonmuziek en spelletjes. Zo kon je kon een spijker in een blok hout 
meppen. Regelmatig liep het feest enigszins uit de hand en gingen mannen 

met elkaar op de vuist. 
 

Er was geen ijskast in huis. De melkboer deed de wijk aan met zijn loopkar. 
Voorop stonden twee melkbussen. Verder verkocht hij flessen gortepap en 

kleine flesjes room. De melk die moeder kocht, ging in de melkkoker, een 

hoge pan met een schenktuitje en een deksel met gaatjes. Ter voorkoming 
van zure melk, moest de melk na aanschaf meteen worden gekookt zodat de 

room kwam bovengedreven. Het gas kon er zomaar ophouden, dan moest je 
links bij de voordeur een gasmuntje (of dubbeltje) in de gasmeter doen.  

Omdat niets kon worden gekoeld, werden levensmiddelen per portie gekocht 
en at men hoofdzakelijk seizoensgroenten.  

 
Eén keer per week parkeerde de soepwagen in de Lijsterstraat, schuin voor de 

zaak van kruidenier Brandt. Als de klep open was, zag je de gamellen met 
tomatensoep en groentesoep. Vrouwen lieten daar hun eigen pan vullen.  

Voorts was er de viswagen waar ter plekke vis werd gepaneerd en gebakken, 
wat een heerlijke geuren verspreidde. 

 
Op gezette tijden verscheen in de wijk een auto met aanhanger. Daarin was 

een machine gemonteerd die grote vloerkleden en traplopers kon kloppen. Als 



19 

je dat kloppen zelf deed, vouwde je zo’n groot kleed over de huishoudtrap op 

de stoep. 
Dan had je nog de voddenboer die vodden aan de haak woog; en de 

schillenboer; en nog de man die op een fiets reed en toiletpapier verkocht 
hetgeen hij luidkeels verkondigde. 

Pauls moeder huurde later ook wel eens voor een halve dag een 
wasmachientje met een schoep erin, dat kostte in 1957 een gulden. 

 
Een feestje! 

 
De verjaardag van Bernard Soudan sr. in het bovenhuis aan de 

Lijsterstraat 27, september 1957. 
Vlnr, bovenste rij: An Brand,Wil de Korte(uit de Roodborststraat), 

Bernard Soudan sr., kruidenier Ton Brand, kapper Niek Dofferhof. 
Een rij lager vanaf links: mevr Soudan (met fles), mevr Velzel 

(woonde in de Roodborststraat 7), Jaap Velzel, hij had een 
tuiniersbedrijf dat tegenwoordig gevestigd is in Oegstgeest. Onderste 

rij: een tante en oom, mevr Dofferhof en Nettie Soudan. 
 

De foto van de verjaardag van Pauls vader levert ons een aardig inzicht in de 
feestjes van de jaren ’50. Er werd gepraat en gedold met gekke hoedjes, 

maskers en een tamboerijn. Op de grammofoon werden  78-toerenplaten 
gedraaid. Ze dansten rondom de tafel, hiervoor werden de stoelen aan de 

kant gezet. Dames dronken bessenjenever of een advocaatje, terwijl de heren 

zich tegoed deden aan oude jenever of een citroentje met suiker. Er stonden 
wat nootjes en een glaasje met sigaren en sigaretten op tafel. “Toen was er 

veel minder nodig om het gezellig te hebben,” aldus Paul. 
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Rutger Hagen 

 

Op de hoek van de Nachtegaallaan en de Roodborststraat wonen sinds kort 
Marius en Petra Zomer met hun dochter Karlijn en is er een kleintje 

onderweg. Beiden zitten in het onderwijs: Marius is docent bedrijfseconomie 
op de Haagse Hogeschool en Petra werkt als manager van de servicedesk op 

de Leidse Hogeschool die op loopafstand van de wijk ligt in het Bio Science 
Park. 

 
De aankoop 

Marius en Petra hebben hiervoor in 
de Leidse binnenstad gewoond aan 

de Oude Rijn. Zij hadden daar geen 

tuin en waren daarom op zoek naar 
wat anders. Petra: "We waren op 

zoek naar een leuke gezellige buurt 
om te wonen, we hebben hiervoor 

wel wat rond moeten kijken. De 
Professorenwijk paste ons qua sfeer 

bijvoorbeeld niet zo goed. Maar toen 
we de Vogelwijk gezien hadden, 

wisten we meteen dat dit iets zou 
kunnen worden." Marius vervolgt: 

"Het grappige is dat ik, toen we door 
de wijk reden, al meteen zei: ´als we hier wat kopen dan natuurlijk wel een 

hoekhuis, en dan ook met uitzicht op het weiland´. Stom toevallig dat een 
paar maanden later precies zo'n huis te koop kwam!" 

 

Marius: "De bezichtiging was ook heel apart. Het was de winter van 2011 en 
het was al donker aan het worden toen we gingen kijken. De meeste lampen 

waren kapot hetgeen ons een goed zicht ontnam. Petra: "Het was ook 
vreselijk doorrookt, ik heb het idee gehad dat sommige ramen in geen twintig 

jaren open geweest waren." 
 

"Toch zagen we wel meteen de potentie,”aldus Marius, “Zo houden wij van 
lekker tafelen. We hebben een ronde eettafel, maar in de meeste huizen past 

dit niet terwijl we hem dolgraag wilden meenemen. Doordat dit huis vierkant 
is in plaats van langwerpig zagen we daar meteen een mooie plek voor." 

 
Verbouwen 

Na de koop was het eerst een weekend slopen. Dit hebben Marius en Petra 
samen met vrienden en familie gedaan. Petra:"Alles hebben we gestript, 

inclusief de plafonds." Na het eerste weekend kon de aannemer aan de slag. 

Marius en Petra hadden hiervoor al een bouwkundig adviseur in dienst 
genomen. Deze adviseur was op oproepbasis beschikbaar en heeft onder 

meer het bestek gemaakt en de offertes vergeleken. 
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Aan de achterzijde van het huis 

stond een serre. Deze serre was 
nodig aan vervanging toe en hier is 

de keuken geplaatst. De oude plek 
van de keuken is nu in gebruik als 

studeerkamer. Daarnaast is de 
bestaande stalen wenteltrap 

vervangen door een reguliere trap. 
Marius: "Dat leek een enorme 

operatie te worden, maar al met al 
waren ze in een ochtend klaar." 

 
 

 
Marius en Petra hebben gekozen om met één hoofdaannemer te werken die 

de onderaannemers zelf aanstuurde. Petra: "Op die manier hoop je dat ze 

elkaar zo min mogelijk in de weg lopen." Echte problemen hebben zij niet 
gehad met de verbouwing, het stuccen verliep wel langzamer dan verwacht, 

het moest heel lang drogen. Uiteindelijk duurde alles wat langer dan gepland 
en moest er nog een maandje op zolder worden gekampeerd omdat hun oude 

huis al verkocht was. 
 

Inmiddels is het bijna af al moeten nog wel wat zaken worden afgewerkt. Ze 
zien er nu al naar uit om binnenkort met de voortuin te beginnen. 

 
Tips van Marius en Petra: 

1. Denk aan goede ventilatie in huis, deze huizen zijn vaak vochtig 
2. Ga niet zelf schilderen, het is altijd meer werk dan gedacht 

3. Zorg voor goede begeleiding van iemand die verstand van zaken heeft 
4. Een handige (schoon)vader is onmisbaar! 
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Annette Mol 

 

 
 

Zelfstandig ondernemersnetwerk in de Vogelwijk !! 
 

Ben je zelfstandig ondernemer en woon of werk je in het Boerhaavedistrict? 
(Daar valt de Vogelwijk onder, evenals de Raadsherenbuurt.) 

Dan kun je je aansluiten bij de OVBD. De OVBD staat voor 

Ondernemersvereniging Boerhaavedistrict en zet zich in voor 
belangenbehartiging, netwerken en kennisontwikkeling van alle zelfstandige 

ondernemers uit deze buurt. 
 

Kom meedenken over de invulling van de activiteiten! 
 

In de loop van januari organiseren we een nieuwjaarsbijeenkomst, waarop we 
graag kennismaken met alle ondernemers uit de buurt en in gesprek gaan 

over zinvolle netwerkactiviteiten of actieve leerbijeenkomsten die we in 2013 
willen gaan organiseren.  

Wij komen met een voorstel voor een uitdagend programma. Kom vrijblijvend 
meepraten, leer de zelfstandige ondernemers uit de wijk kennen, geef jouw 

input op het jaarprogramma en drink gezellig een drankje mee. 
 

Datum en locatie worden later bekend gemaakt. Hou je brievenbus in de 

gaten en kijk in januari op www.ovbdleiden.nl. 
 

Annette Mol, Creanet voor communicatie, redactie en advies, Roodborststraat 
18  

Lid van de OVBD  
  

http://www.ovbdleiden.nl/
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 onze wijkgenote mevrouw Gabrielle Walters de Willibrordpenning heeft 
ontvangen tijdens de feestelijke viering van Willibrordzondag, als dank 

voor haar jarenlange inzet op allerlei fronten voor de 
parochiegemeenschap? 

 hoewel de Leidse Houtschool in Leiden staat, vroeger de meeste leerlingen 
afkomstig waren uit Oegstgeest? Omdat er in Oegstgeest geen "School met 

de Bijbel" was op Gereformeerde Grondslag? 
 Jan Wolkers deze school beschrijft – hij heeft zelf op de Leidse 

houtschool gezeten – in zijn boek Terug naar Oegstgeest? 
 'Overwinterende ooievaars' het thema is van een fotowedstrijd van 

ooievaarsvereniging STORK, waaraan iedereen mag meedoen? 
 Vogelwijkers in november op de fiets zijn geklommen om de 

verkeerssituatie rondom onze wijk samen met gemeenteambtenaren te 
bestuderen? 

 de DZB Groendiensten aan de Nachtegaallaan uit de wijk zal vertrekken? 

En dat we natuurlijk scherp in de gaten moeten houden wat daar dan 
gevestigd zal gaan worden? 

 de Posthofrotonde blijft bestaan, maar dat de fietsovergangen in 2013 
worden veranderd voor een betere en meer veilige doorstroming? 

 de beplanting van deze Posthofrotonde de grootste trots is van de 
gemeentelijke groenafdeling omdat die beplanting het gehele jaar bloeit?  

 de Jeu-de-boulesbaan echt ooit een keer bespeelbaar zal zijn, maar dat wij 
(moeten) wachten op een nieuwe bovenlaag van de gemeente? 

 oud-wijkbewoners en Nobelprijswinnaars Niko en Jan Tinbergen een jonger 
broertje Luuk hadden? En dat Luuk Tinbergen, hoogleraar in de 

beschrijvende dierkunde, een groot kanshebber was op òòk een Nobelprijs, 
ware het niet dat hij daarvoor te vroeg is overleden? 

 de collectietoren van Naturalis 62 meter hoog is? En dat deze toren een 
ideale uitvalsbasis is voor de jacht van de slechtvalk, een van de snelst 

vliegende roofvogels ter wereld? En dat daarom in 2010 een nestkast is 

geplaatst, in de hoop dat de slechtvalk er gaat nestelen? 
 het nestelen tot op heden niet het geval is, maar dat de slechtvalk wel 

druk aan het jagen is? Waarover Guido Keijl schrijft: “we vonden een 
gesloopte zanglijster en dito koperwiek. De verrassing van de eeuw was 

echter een geplukte jonge boomvalk! Alle resten van de boomvalk worden 
opgenomen in de collectie.” (Bron: http://blog.naturalis.nl/?p=7715) 

 Leiden serieuze plannen heeft voor een Singelpark, een aaneengesloten 
groenstrook langs de singels?  

 de deadline voor de eerste Praatvogel van 2013 valt op 15 maart? 
 

 

  

http://www.ooievaars.eu/frame.htm
http://www.ooievaars.eu/frame.htm
http://blog.naturalis.nl/?p=7715
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DE PRAATVOGEL WENST U 
 

EEN FIJNE KERST EN EEN GELUKKIG  
 

NIEUWJAAR 
 


