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Wijkagent:  dhr. Harold Kroep, team Leiden-Noord     Twitter:  @WijkagentHarold 

0900-8844, harold.kroep@hollands-midden.politie.nl   https://twitter.com/WijkagentHarold 

 
Belangrijke telefoonnummers  

Geluidshinder Schiphol: 020 - 601 55 55   www.bezoekbas.nl  

Grofvuil: 14071 

Gemeente Leiden Servicepunt woonomgeving: 14071  of www.verbeterdebuurt.nl  

 
De praatvogel is ook in kleur te lezen via leiden.vogelwijk.nl 

Meer foto’s staan op internet via    www.picasaweb.com/Praatvogel 

  

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 

Eigen bijdragen voor de Praatvogel worden door de redactie bijzonder op prijs 

gesteld.  

 

 

"Stichting Wijkcomité Vogelwijk" 
 

  
Gosse Jensma  (penn.m.)  Vinkenstraat. 8 tel. 517 75 46 

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

(interim voorzitter)  ronald@haverman.com  
Richard Vermeulen   Lijsterstr. 6  tel. 517 30 43 

henrvermeulen@casema.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 

ilse67@hotmail.com 

Els de Hullu  Leeuwerikstr. 35  tel. 515 76 43 
  ajmulder@ision.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  

mailto:harold.kroep@hollands-midden.politie.nl
https://twitter.com/WijkagentHarold
http://www.bezoekbas.nl/
http://www.verbeterdebuurt.nl/
http://leiden.vogelwijk.nl/
http://www.picasaweb.com/Praatvogel
mailto:hetgos2@kpnplanet.nl
mailto:ronald@haverman.com
mailto:henrvermeulen@casema.nl
mailto:fam.r.d.stam@casema.nl
mailto:ilse67@hotmail.com
mailto:lijster13@telfort.nl
mailto:kees@vandenaarsen.nl
mailto:donkeras@xs4all.nl
mailto:henrvermeulen@casema.nl
mailto:rutger.hagen@gmail.com


3 

 

 
 

 
 

 Voorwoord        

 Vele beekjes maken een groot water  

 Mijn laatste Praatvogel     

 Beste mensen      

 Verslag Jaarvergadering Vogelwijk   

 Wat gebeurt er rondom de wijk   

 Oproepjes en Mededelingen  

 Verhalen 

 Anatomiegebouw      

 De verbouwing      

 Meeuwenpreventie     

 De Wijkagent schrijft …     

 Nieuws van Nieuweroord    

 Nieuws van de speeltuin    

 Stemmen uit het verleden    

 Wist u dat? 

  



4 

 

 

 
 
Het voorjaar is een mooie tijd voor de Vogelwijk. 

De vele vogels fluiten er op los. 
De mensen openen hun deuren en komen naar buiten. 

Op het Vogelplantsoen wordt druk gespeeld en gelachen. 
Velen van u hebben we ontmoet op de jaarvergadering. Het was een gezellige 

boel met volop gelegenheid om wijkgenoten te leren kennen. Ook werden 
veel goede ideeën uitgewisseld. Daar is meer over te lezen in het verslag in 

deze Praatvogel. 
Deze Praatvogel is alweer een bijzonder nummer. In de vorige editie stonden 

we stil bij het 25 jarig jubileum van de Praatvogel. Dat was een prachtig 
boekje geworden met herinneringen uit al die jaren. 

Dit nummer nemen we afscheid van Eveline Kamstra als hoofdredacteur van 
de Praatvogel. Eveline heeft vijf jaar lang met enorm veel energie de 

Praatvogel gecoördineerd. Altijd achter stukjes aan, zelf veel schrijven. Dead-

lines bewaken. Echt, het is een hele klus voor haar geweest. Maar het 
resultaat was er naar: Vijf jaar lang bijzonder mooie Praatvogels steeds weer 

op tijd in de brievenbussen van de wijkbewoners. Vanaf deze plek heel veel 
dank Eveline! 

Ook Kees van den Aarsen en Richard Vermeulen nemen afscheid als 
redactielid. Kees van den Aarsen verrichtte jaren lang heel veel werk rond de 

opmaak van de Praatvogel. Het zag er altijd perfect uit. Kees blijft actief als 
bestuur van de Speeltuin en ook de website Vogelwijk.nl blijft bij hem in 

goede handen. Dus Van Kees blijf je horen! Dat geldt ook voor Richard, hij 
blijft actief als lid van het wijkcomité. Alle drie super bedankt namens alle 

bewoners!!! 
Vanaf het Zomernummer gaat een nieuw redactieteam van start. Daar gaat u 

vanzelf van lezen. De Redactie heeft er zin in. Ze zijn nog op zoek naar 1 of 2 
mensen die ook een handje willen helpen. Dus vind je het leuk om wat te 

schrijven of mensen te interviewen laat het de redactie of ons weten 

(adressen in de kaft). 
Ik wens jullie namens het wijkcomité een mooie zonnige tijd en hoop vele van 

jullie tegen te komen in de wijk. 
 
Ronald Haverman 
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Eveline Kamstra 

 

Voor wie het nog niet wist: drie redactieleden stappen op. En maken plaats 
voor een nieuw geluid. 

Vijf jaar is een mooie ronde periode als hoofdredacteur en bovendien eisen 
andere zaken inmiddels de volle aandacht op.  

Toen ik werd gevraagd voor de Praatvogel was ik meteen enthousiast, het 
leek me interessant iets te gaan doen voor de wijk. Al woonde ik er al jaren, 

wat wist ik eigenlijk van de wijk en wie kende ik nu helemaal? Hoe werd dat 
blaadje eigenlijk in elkaar gezet, en bekostigd? Pas dan kom je er achter dat 

het best een uitdaging is om zonder noemenswaardig budget toch een 
interessant blad te maken. Je kunt niet werken met vaste gespecialiseerde 

journalisten en er is beperkte mankracht om artikelen voor te bereiden en uit 
te werken. Ik vind dat het ons als redactie goed gelukt is om het blad een 

herkenbaar profiel te geven; met uiteenlopende onderwerpen, heldere 
richtlijnen voor stijl en spelling, en terugkerende rubrieken. Maar er is altijd 

ruimte voor verbetering, die uitdaging is aan de opvolgers.  

 
Ik stap dus op. Met pijn in het hart en tegelijk opgetogen. Van alle 

onderwerpen was ik zelf het meest geboeid door de verhalen van vroeger, in 
het bijzonder die over de wederopbouwperiode. Opvallend is de altijd 

genoemde saamhorigheid ondanks de toen nog zo sterk verzuilde 
maatschappij en ondanks de beperkte woonruimte die men destijds moest 

delen. Het archief- en beeldmateriaal van het wijkverleden is indrukwekkend. 
Ik ben van plan me daarin te verdiepen en de vondsten te reveleren. 

 
Maar nu komt het belangrijkste: ik wil jullie, onze lezers, heel erg bedanken. 

Als ik kon één voor één! Bedankt voor de aanhoudende stroom mailtjes, de 
geniale voorstellen, de vele schriftelijke bijdragen, de felicitaties als er weer 

een nummer ‘uit’ was, dank jullie wel! Dankzij jullie is De Praatvogel altijd zo 
praatgraag! Met een klein, maar fijn, onbezoldigd redactieteam kom je een 

eind maar kan je niet een blad vullen, daarvoor zijn grotere krachten 

onontbeerlijk, en die werden gevormd door de enthousiaste en bereidwillige 
wijkgenoten die altijd klaar stonden een bijdrage te leveren. Zoals een Noors 

gezegde luidt: Mange bekker små gjør en stor å (vele kleine beekjes maken 
een grote rivier). 

 
Nu is de tijd gekomen dat er weer iemand met een frisse kijk en met nieuwe 

ideeën instapt en dit blad voortzet. Ik hoop met regelmaat een bijdrage aan 
De Praatvogel te blijven leveren in de vorm van een weergave uit het 

wijkverleden, dus helemaal weg ben ik niet. Ik wens de nieuwe redactie heel 
veel succes en u als lezer nog veel interessante en lezenswaardige artikelen.  
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Er golden strenge regels in de Anna kliniek … 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

... buiten kon het wel, de Anna kliniek had een solarium 
(Foto’s: LUMC Leiden) 
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Kees van den Aarsen 

 

Dit is mijn laatste Praatvogel die ik gereed gemaakt heb om naar de drukker 

te gaan. 
Voor velen zal dit een verrassing zijn maar Eveline Kamstra en Richard 

Vermeulen stoppen als redactie van de Praatvogel en dat was, samen met 
nog wat andere redenen, voor mij aanleiding om ook te beslissen om te 

stoppen met de werkzaamheden voor de Praatvogel en deze over te dragen. 
 

Na ruim 12 jaar stop ik er dus mee. Ik ben er in 2001 mee begonnen toen 
Trudi Kraan de redactie had overgenomen van Sytske van Looijen, en zij 

iemand zocht die handig was met Word en PDF. Ik zat toen nog niet in de 

redactie maar zorgde enkel en alleen voor de opmaak. In 2003 nam Hans 
Dirken het stokje over van Trudi en daarmee begon ook de periode dat ik, 

samen met Elise Bosman, als mederedacteur meedacht over de inhoud. In 
2009 werd de redactie versterkt met Eveline Kamstra.  

In de periode van 2003 tot 2010 werden er veel stukjes geschreven die 
betrekking hadden op de geschiedenis van de Vogelwijk wat uiteindelijk 

resulteerde in een prachtig boekje De Vogelwijk, geschiedenis van een Leidse 
buurt. Dit boekje is in een oplage van 600 stuks gedrukt en ook een tweede 

druk vond gretig aftrek. De bewoners van de Vogelwijk kregen dit boekje 
gratis in de brievenbus en de overige exemplaren werden - goed - verkocht 

bij de boekenwinkels De Kler, in de De Kempenaarstraat en aan de 
Breestraat. 

Alle boekjes zijn uitverkocht maar geen nood want nu kan dit boekje via de 
website http://leiden.vogelwijk.nl gedownload worden. 

Naast de redactie en opmaak van Praatvogel beheer ik de website van de wijk 

leiden.vogelwijk.nl als onderdeel van de speeltuin website www.vogelwijk.nl.  
Het bijhouden van deze websites blijf ik gewoon doen. Als u bepaalde 

artikelen of activiteiten onder de aandacht wilt brengen voor de Vogelwijk dan 
kunt u dit aan mij, via het wijkcomité of redactie Praatvogel, blijven melden. 

 
Ik heb het “Praatvogelen” altijd met plezier gedaan en ben benieuwd wat de 

vernieuwde redactie er van gaat maken. Ik wens ze          daarbij veel succes. 
 

 
 

 
 

 
  

http://leiden.vogelwijk.nl/
http://leiden.vogelwijk.nl/
http://www.vogelwijk.nl/
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Richard Vermeulen 

 

Na 5 jaar mijn medewerking aan de Praatvogel te hebben verleend zal deze 

editie mijn laatste zijn. Het is mijns inziens tijd voor een nieuwe frisse blik op 
de toekomstige invulling van het zeer gewaardeerde wijkblad, waarin we 

graag nieuwe mensen zouden willen werven om aan dit gestalte te gaan 
geven. 

Inmiddels is ook duidelijk geworden dat Eveline Kamstra en Kees van den 
Aarsen hun aandeel in de redactie gaan beëindigen. Dat is een groot verlies 

omdat zij de echte ruggengraat van de Praatvogel hebben gevormd. Ik wil ze 
dan ook graag langs deze weg heel erg bedanken voor hun inzet, waarbij de 

uitstekende vormgeving, invulling van het blad en variatie in alle nummers 

die de laatste jaren zijn verschenen hun handtekening droegen. Voor hen een 
groot compliment! 

 
Het Estafettestokje was voornamelijk mijn rubriek maar dat werd gaandeweg 

uitgebreid met andere rubrieken, zoals het artikel over de meeuwen, de 
schoorsteenbrand, de verslagen over de wijkfeesten, nieuws vanuit het 

wijkcomité et cetera. 
Door de vele positieve reacties en de boeiende ontmoetingen met de 

wijkbewoners was het vaak een feest om te schrijven. Als ik zelf niemand 
warm kon maken voor een nieuwe editie van het Estafettestokje dan was 

Eveline altijd weer de inspirator om een kandidaat aan te schrijven. En dat 
waren steevast mensen die ik niet kende, maar wel mensen uit mijn nabije 

buurt. Er kwamen dan verrassend leuke artikelen uit. 
Het is interessant geweest de levens van geïnterviewden te mogen 

beschrijven in een beknopt verhaal. Van voormalig boekbinder tot arts, van 

jong gezin met een pas opgestarte eigen onderneming tot hoogleraren met 
uiteenlopende interesses; ik kreeg zo’n grote diversiteit aan mensen om over 

te schrijven dat je je bleef verbazen dat dit één en dezelfde wijk betrof. 
Echter de bereidheid aan het Estafettestokje mee te werken nam af en de 

rubriek leek meer en meer een verouderd concept. Inspiratie tot iets nieuws 
wierp geen meer vruchten af. Vandaar dat ik ermee stop. 

 
De Praatvogel is op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur. Er is daarnaast ook 

grote behoefte aan redactieleden. Elise Bosman, die zich in het verleden al 
voor de Praatvogel heeft ingezet, wil de redactie versterken. Rutger Hagen, al 

lid van de redactie met zijn rubriek ”de Verbouwing”, zal zich gaan 
bezighouden met de vormgeving van de Praatvogel. En Anneke Donker, de 

redactionele steun van Eveline, verricht voortreffelijk eind-redigeerwerk. Zij 
wil dat voorlopig blijven doen. 

 

Ik hoop dat er mensen uit de wijk zullen zijn die een gevoel hebben dat zij 
zich zouden willen inzetten omdat zij het leuk vinden om te schrijven maar 

daarmee ook het voortbestaan van de Praatvogel veilig willen stellen.  
Meldt u zich aan.  

Het was mij een waar genoegen om voor u te mogen schrijven. 
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Els de Hullu 

 

Hieronder volgt een beknopt verslag van de jaarlijkse vergadering van het 
wijkcomité Vogelwijk op 4 maart 2014 in de speeltuin, er waren ruim 45 

wijkbewoners aanwezig.  

 
Opening 

De (interim)voorzitter Ronald Haverman opent vlot de vergadering om 20.30 
en heet iedereen welkom in “de mooiste wijk van Nederland”. Na een uur sluit 

hij het plenaire deel en krijgen mensen onderwerpen toebedeeld waarvoor zij 
aanspreekpunt zullen zijn tijdens de borrel. De opmerkingen die tijdens dit 

deel van de vergadering gemaakt zijn, staan in dit verslag onder de kop: 
suggesties uit de wijk. 

 
Verslag jaarvergadering 2013 

Het verslag wordt goedgekeurd; er zijn geen opmerkingen. 
 

Financiën 
De penningmeester Gosse Jensma legt uit hoe het (onverwachte) positief 

saldo ontstaan is dankzij een subsidie van de Gemeente. De begroting heeft 

hierdoor meer ruimte, bijvoorbeeld voor voorzieningen voor nieuwe 
activiteiten in de wijk. De kascommissie, Herman van der Kooy en Trudi 

Kraan, vindt de boeken keurig in orde en dechargeert de penningmeester. 
 

Activiteiten in de wijk 
De drie traditionele wijkactiviteiten zijn in 2013 weer succesvol verlopen en 

hebben veel mensen bij elkaar gebracht en de betrokkenheid bij de wijk 
vergroot. Dank aan alle helpende handen! Ten eerste was het wijkfeest heel 

succesvol met mooi weer, de bbq, de estafette, een Jeu-de-Boules toernooi en 
sjoelen. Voor het komende wijkfeest op 6 september 2014 denken we aan 

een iets andere opzet, een soort van ‘culinair plein’, om de wachttijd voor het 
eten te bekorten.  

Een activiteit speciaal voor de jongere wijkbewoners, het opruimen Bos van 
Bosman – een traditie van ruim 25 jaar- was een groot succes. De iets 

bijgestelde formule beviel goed en de gemeente heeft weer goed 

meegewerkt. De bijdrage van Wetselaar (voorheen ‘onze’ groenteboer) zou 
opnieuw gezocht kunnen worden.  

Onze derde traditionele activiteit is het opruimen van het vuurwerk en de 
Nieuwjaarsborrel op 1 januari. Op 31 december waren we de eerste Leidse 

wijk waar de brandweer in actie moest komen vanwege een brandende 
container, maar op 1 januari was de wijk als eerste (?) uitstekend geveegd. 

De Nieuwjaarsborrel begon dit jaar om 16 uur en verliep heel gezellig met een 
grote opkomst, ook dankzij de onvolprezen Vogelwijkwijn. De foto’s staan op 

de website. 
 

Praatvogel 
De redactie heeft vier mooie nummers uitgebracht, waaronder het prachtige 

jubileumnummer in december. Inmiddels, met ingang van het zomernummer 
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2014 heeft een aantal redacteuren met een (zeer) lange staat van dienst 

besloten ‘uit te vliegen’. We kunnen Eveline Kamstra, Kees van den Aarsen en 
Richard Vermeulen niet genoeg bedanken voor hun werk! Kees en Richard 

worden ter plekke bedankt met applaus en ontvangen een kleine attentie; 
Eveline kon helaas niet aanwezig zijn, maar ontvangt natuurlijk ook een 

attentie.  
Met ingang van het zomernummer 2014 zoekt de redactie versterking! Zie 

oproep in deze Praatvogel.  
 

Nieuwe werkgroep: Vogelnetwerk 
Rob van Leeuwen vertelt over de nieuwe werkgroep Het Vogelnetwerk, dat 

zich ten doel stelt om te stimuleren, faciliteren, en zo mogelijk samenbrengen 
van mensen met bepaalde interesses, uitwisseling van informatie en 

hulpvragen, zowel voor spullen als voor diensten. De werkgroep bestaat uit 
ongeveer 20 mensen en heeft al veel ideeën, er zijn nu een aantal 

deelgroepjes actief. Het Vogelnetwerk gaat aan de slag met die ideeën die 

draagvlak hebben en wortel schieten. Denk aan: gezamenlijke activiteiten 
zoals kleine klusjes voor elkaar doen, honden uitlaten of filmbezoek, 

voorlezen, enz. Om de behoefte te peilen zal een huis-aan-huis enquête 
worden afgenomen. Het initiatief Vogelnetwerk wordt enthousiast ontvangen. 

 
Verkeerssituatie 

De parkeeroverlast neemt flink toe; automobilisten die op het station, RRC, 
LUMC, BioSciencePark betaald) moeten parkeren hebben, is de indruk, onze 

wijk gevonden. Niet alleen neemt dit ruimte in beslag, soms word er ook hard 
gereden juist op het moment dat kinderen naar school gaan of spelen; denk 

ook aan de onveilige situatie bij het pad langs de speeltuin.  
Thera Stam meldt dat het RRC bezig is met een verbouwing en heeft naast 

betaald parkeren voor medewerkers extra parkeerplekken gehuurd bij de 
universiteit.  

In het Houtkwartier zijn de ervaringen met een Blauwe Zone heel positief; ze 

zijn op proef voor twee jaar als Blauwe zone aangewezen. Het parkeergeld is 
ongeveer 20 à 30 Euro per jaar voor bewoners (de eerste auto). 

Ruim twee jaar geleden was er in onze wijk geen draagvlak voor aanpak van 
de parkeerproblematiek; gezien de snel veranderende situatie zou dit nu 

anders kunnen liggen. Jeroen Zwart, Nachtegaallaan 13, 
saskiajeroen@hotmail.com wil graag in overleg met wijkgenoten om het ‘wild 

parkeren’ en te hard rijden in de wijk aan te kaarten. Hij zoekt mensen om 
mee samen te werken.  

 
Nieuweroord 

Ruud Stam geeft ons een zeer goed gedocumenteerd verslag van de 
activiteiten van de werkgroep Nieuweroord. Het komt erop neer dat er op 13 

januari 2014 een nieuwe procedure is gestart voor de bebouwing van 
Nieuweroord, deze is nu in de initiatieffase. De werkgroep kijkt heel goed 

mee, zit er bovenop en de vergadering is hier heel blij mee! De Gemeente zet 

in op participatie en betrokkenheid van de bewoners en omgeving bij het 
nieuwe plan; zij komen dit aan ons uitleggen. NB er is op dit moment geen 

sprake van een nieuwe ontsluitingsweg naar de Blauwe Vogelweg, de 
werkgroep blijft ook dit in de gaten houden. 

mailto:saskiajeroen@hotmail.com
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Meeuw-alert 
Vorig jaar hebben de diverse acties in de wijk beslist hun vruchten 

afgeworpen maar alertheid blijft geboden; want meeuwen kunnen zelfs óp 
gespannen netten broeden. Zie deze Praatvogel voor meer informatie.  

 
Rondvraag 

Ontwikkelingen in Houtkwartier/Dieperhout. Van Ronald Daalmeijer 
(wijkvereniging Houtkwartier) krijgen we een uitgebreid verslag van de 

enorme bouwplannen in deze wijk (zie de bijgevoegde kaart voor een 
overzicht); vlak bij onze wijk komen er honderden woningen, kantoren, een 

nieuw busstation (op de Bargelaan, dus aan de LUMC-zijde van het station). 
Dit betekent dat het Houtkwartier versteent, veel meer autoverkeer zal 

trekken én genereren, terwijl er weinig parkeerplekken bijkomen. Veel bomen 
verdwijnen, bijvoorbeeld die achter het oude Agnesterrein; als protest tegen 

de kap worden die bomen binnenkort van witte kruisen voorzien. 

Gevreesd wordt ook voor problemen met de waterhuishouding; het 
ingenieursbureau Haskoning-DHV wordt ingeschakeld om de wijk te 

informeren en Ronald D. suggereert dat onze wijk aanschuift. De ervaringen 
met de gemeente noemt hij niet erg positief - maar het bestuur van de 

wijkvereniging Houtkwartier is strijdvaardig!  
Om de belangen van onze wijken nog beter te dienen stelt Ronald D. zich 

beschikbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen (naast ‘onze’ Dik de Vos).  
 

Situatie weiland van Bremmer. Nellie Smeenk vertelt dat na de 
baggerwerkzaamheden het afval tot februari is blijven liggen; inmiddels is een 

deel weggehaald maar zij stelt voor om op 22 maart zo nodig met vrijwilligers 
samen het laatste opruimwerk te doen. Zo nodig volgt een oproep in overleg 

met Ronald Haverman per email.  
 

Gebouwen van de universiteit. Kees Post vertelt dat de mooie oude gebouwen 

van de universiteit, bijvoorbeeld het anatomiegebouw, worden opgeknapt 
voor studentenhuisvesting. Maar achter het voormalige Clusiuslab komt een 

toren van 12 verdiepingen! Het spijt hem bijzonder dat de aankondiging van 
deze bouw hem door ziekte ontgaan is; nu is er geen bezwaar aangetekend.  

 
Vogelkoor Trudi Kraan meldt dat het Vogelkoor dringend een tenor zoekt. 

 
Tennisbanen in het Bos van Bosman. Kees van den Aarsen brengt de zeer 

belabberde staat in van de banen in het bos onder de aandacht. Thera Stam 
wil dit oppakken en zoekt medestanders (fam.r.d.stam@casema.nl of 

stamclaypipe@gmail.com). 
 

Springerpad door het Bos van Bosman. Kees van den Aarsen vindt dat de 
toestand van het Springerpad (het asfaltpad, niet de recent vernieuwde 

schelpenpaden) erg slecht is. Nellie Smeenk stelt voor om dit eventueel ook 

op 22 maart aan te pakken en zal voor overleg mijnheer van der Hoog van 
Gemeente Groen benaderen.  

 

mailto:fam.r.d.stam@casema.nl
mailto:stamclaypipe@gmail.com
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Fietstrommels. Pauline Seijffert zoekt medestanders om te proberen een 

afsluitbare fietstrommel te plaatsen waarin buurtgenoten een plek kunnen 
huren. Hierdoor zouden de fietsen droog en beschermd staan en niet meer de 

stoep blokkeren. Zie het artikel in deze Praatvogel. 
 

Suggesties uit de wijk 
Tijdens de borrel zijn allerlei ideeën en voorstellen genoemd, waaronder: 

- Laat iemand uit onze wijk aanschuiven bij het wijkcomité van het 
Houtkwartier om de ontwikkelingen in hun wijk te volgen en om van 

hen te leren. 
- Maak tijdens het wijkfeest ruimte voor een vrijmarkt voor kinderen. 

- Kan de toegangspoort van de voormalige Annakliniek onkruidvrij 
gehouden worden?  

- Om op de hoogte gehouden te worden van ontwikkelingen in de wijk, 
graag een emailadres opgeven bij Ronald Haverman. 

 

 
Richard Vermeulen 
 

De jaarvergadering van het wijkcomité op 4 maart was zeer divers van 

onderwerpen en van opzet. Het was anders dan andere jaren; een agenda, 
die plenair binnen een uur afgehandeld kon worden, door korte en duidelijke 

inhoud, maar waarna de afsluiting van de agenda mensen de mogelijkheid gaf 
onderwerpen (die middels een sticker op de borst werd aangegeven) te 

bespreken en van gedachten te wisselen. Dit bleek een prima concept. 

 
Tijdens de behandeling van de jaaragenda, hadden wij ook het genoegen een 

gastspreker in ons midden te hebben, Ronald Daalmeijer kwam als 
woordvoerder van het Houtkwartier zijn verhaal doen over de bouwplannen 

van de gemeente Leiden en de consequenties hiervan, die het voor de 
omliggende wijken zou hebben.  

Natuurlijk wist ik dat e.e.a. aan bouwactiviteiten op de agenda stond maar na 
zijn uiteenzetting van die bouwplannen voor Dieperpoel, Boerhaavekwartier, 

Houtkwartier en het Clusius schrok ik toch erg van de inhoud van zijn betoog. 
Zijn zorg betrof hoofdzakelijk alle vierkante meters kantooroppervlakten die 

gerealiseerd zouden moeten gaan worden, terwijl het Achmea-gebouw aan de 
Schipholweg nog voor de helft leeg staat. Maar ook alle woningen die 

gebouwd moeten gaan worden terwijl de huidige infrastructuur nu al hapert. 
En de leefbaarheid, die in de betreffende gebieden in gevaar komt. Daar is hij 

met zijn werkgroep, net als de werkgroep Nieuweroord, al jaren mee bezig en 

probeert weerstand te bieden. 
Daarom kondigde Ronald aan zich verkiesbaar te stellen voor de 

gemeenteraadsverkiezingen op de VVD-lijst om te proberen tegenwicht te 
bieden tegen al deze plannen aangezien er vanuit de drie omliggende wijken 

geen vertegenwoordiging hierover was. Natuurlijk hebben wij in onze wijk 
gemeenteraadslid Dick de Vos, die de enige zetel heeft namens de Partij voor 

de Dieren, maar zijn agenda benadrukt niet dit onderwerp. 
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Op 13 maart, nog voor de gemeenteraadsverkiezingen, is helaas door het 

college van de gemeenteraad met meerderheid het bestemmingsplan 
Dieperhout en Houtkwartier al aangenomen. Dat heeft voor onze wijk geen 

directe maar zeker wel indirecte, verregaande gevolgen.  
 

Ik verwijs u daarom graag naar de website van onze wijk waarop e.e.a. 
beschreven staat over de bouwplannen van het Houtkwartier, Dieperhout en 

het Boerhaavekwartier van de gemeente. Verbouwing van het Clusiuslab aan 
de Wassenaarseweg is hierin niet opgenomen. Op het plaatje worden de 

(negatieve gevolgen van) de ontwikkelingen weergegeven (Zie ook het 
wijkkastje en www.Vogelwijk.nl , in kleur) 

 
Er zijn meer veranderingen: de parkeerdruk aan de Roodborststraat, de 

Blauwe Vogelweg en de Leeuwerikstraat neem toe en begint ernstige vormen 
aan te nemen. Ook de eerste helft van de Lijsterstraat vanaf de 

Rijnsburgerweg krijgt meer en meer te maken met volle parkeervakken. 

 
Daarom grijp ik dit artikel aan om u bewust te maken wat er komende jaren 

rondom onze mooie wijk te gebeuren staat, naast de plannen die nu ook weer 
worden gesmeed rondom het Bos van Bosman. Door reacties van een aantal 

mensen bij de jaarvergadering, had ik het idee dat weinig mensen weten wat 
dit alles inhoudt. 

  
Volgt u artikelen in media hierover op de voet want er zal komende tijd een 

en ander over geschreven gaan worden. Op de websites van gemeente, 
Houtkwartier en Vogelwijk is al informatie te vinden. Omdat de meeste 

plannen inmiddels zijn aangenomen door de gemeenteraad is er alleen nog 
middels procedures tegengas te bieden. En nu maar hopen dat de geweldige 

inzet van verschillende werkgroepen hun uitwerking zal hebben en de plannen 
wat minder groot zullen maken. 

 

Na de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is duidelijk 
geworden dat Daalmeijer te weinig stemmen had om in de gemeenteraad 

http://www.vogelwijk.nl/
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zitting te kunnen nemen. Hij zal zich met zijn werkgroep, evenals werkgroep 

Nieuweroord, blijven inzetten om de gemeente er toe te bewegen van inzicht 
te veranderen en de plannen drastisch aan te passen naar acceptabel niveau. 

 
Voor eventuele reacties kunt u zich wenden tot het wijkcomité, Ronald 

Daalmeijer of de redactie van de Praatvogel.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      Lente op het kruispunt Merelstraat Lijsterstraat 
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Leiden krijgt unieke internationale biotech-trainingsfaciliteit 
 

Op het BioSciencePark is op 24 

februari 2014 het contract 
getekend voor de bouw van een 

unieke Biotech-trainingsfaciliteit 
voor werknemers in de 

(bio-)farmaceutische industrie. 
Wereldwijd bestaan er slechts 

vijf tot tien vergelijkbare 
faciliteiten. De Biotech-

trainingsfaciliteit is voor de 
Universiteit Leiden, de stad en de 

sector een belangrijke aanwinst want bedrijven in de life sciences sector 
hebben grote moeite bij het vinden van goed opgeleid personeel. Dit tekort 

zal naar verwachting de komende jaren alleen maar groeien als de vele 
innovaties in de research pijplijn in productie gaan.  

In de Biotech-trainingsfaciliteit worden werknemers en studenten getraind in 

het werken met state-of-the-art apparatuur onder GMP-condities (Good 
Manufacturing Practice). Het gebouw biedt plek aan ongeveer 60 studenten 

en medewerkers. 
De bouw van het Biotech-trainingsfaciliteit start dit najaar en duurt tot medio 

2015. Naar verwachting worden de eerste trainingen in september 2015 
verzorgd.  

Kunst in de Leidse Hout 

Op vrijdag 14 maart 2014 

onthulde wethouder Frank de 
Wit nieuwe kunstwerken in de 

Leidse Hout. Het gaat om 
nieuwe informatieborden, een 

nieuwe herinneringsbank en 
vier bestaande banken. Na de 

onthulling werden de 
kunstwerken formeel 

geschonken aan de gemeente 
Leiden. Het onderhoud van de 

banken wordt in het vervolg 
gedaan door de leerlingen 

van de VMBO-opleiding 

bouwtechniek (BT) van het 
Bonaventuracollege Boerhaavelaan. 
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De bijzondere banken zijn een eerbetoon en aandenken aan de stichters, de 

ontwerper en de werkers van de Leidse Hout. Vier van deze banken stonden 
al in het park maar waren aan een grondige opknapbeurt toe. Een nieuwe 

monumentale bank komt op de grote speelweide. De nieuwe kunstwerken zijn 
ontworpen door Jan Kleingeld in opdracht van de Vereniging van Vrienden van 

de Leidse Hout (VVLH). Hij heeft in zijn ontwerpen één huisstijl in vorm, kleur 
en belettering ontwikkeld, en maximale aandacht gegeven aan 

“vandalismebestendigheid”.  
 

Legaat 
De VVLH heeft de kunstwerken betaald uit een deel van de erfenis van 

mevrouw M.A. van Rijckevorsel-Krantz. Zij was de dochter van de Leidse 
industrieel B.F. Krantz die een grote rol heeft gespeeld bij de totstandkoming 

van de Leidse Hout. Mevrouw M.A. Krantz is eind 2009 overleden. In haar 

testament wees zij de VVLH aan als enig erfgenaam en gaf aan haar zoon het 
recht van vruchtgebruik. 
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Wat gebeurde er in het najaar 2013 op het Land van Bremmer? 
Voor de overdracht van het beheer van de polders Oudenhof van de 

gemeente Oegstgeest naar het Hoogheemraadschap van Rijnland dienden 
enkele maatregelen te worden uitgevoerd. Voordat het hoogheemraadschap 

van Rijnland het feitelijk beheer van de polders van de gemeente Oegstgeest 
kon overnemen, moest de polder eerst op orde worden gebracht en moesten 

er verschillende verbeteringen uitgevoerd worden. Een van de te nemen 
maatregelen was: vergroten duikers Land van Bremmer. De maatregelen 

leiden tot een einddoel: meer (water)berging in het gebied en sneller 
afvoeren van het water uit het gebied naar de boezem, in dit geval het Land 

van Bremmer.[Bron: verslag  

Informatie avond 28 mei 2013 over de overdracht van het beheer van de polders 

Oudenhof van de gemeente Oegstgeest naar het Hoogheemraadschap van Rijnland] 
 

 

Hoge bomen vangen meer kooldioxide 
Voorheen dachten wetenschappers dat jonge bomen meer kooldioxide 

opnemen dan oude bomen. Het tegendeel is nu bewezen. Dat neemt niet weg 
dat bossen met jonge bomen meer koolstofdioxide opnemen: er passen 

immers meer bomen in een jonger bos dan een bos waar oude reuzen alle 
plek opeisen. [Bron: http://grist.org/news/older-trees-best-at-fighting-climate-

change/] 

 
 
Vluchtpatronen vogels en insecten zijn vaak een graadmeter voor 
dreigende vulkaanuitbarstingen of aardbevingen 
Zij vangen tektonische activiteiten van de aarde op. Icarus, een ontvanger, 

vangt signalen op van bijvoorbeeld bijen en zangvogels, die zijn uitgerust met 
minuscule radiozenders die werken op zonne-energie. De radio-ontvanger 

verzamelt de gegevens en de onderzoekers kunnen aan de hand van de 
gegevens natuurrampen voorspellen. [Bron: 

http://www.theguardian.com/environment/2014/jan/19/migration-secrets-birds-

icarus-space-station] 

 

Recyclebare verf 
Heb je ongebruikte verf in huis? Sinds kort is die verf geen chemisch afval 

meer, maar grondstof. Eco Paints brengt al hergebruikte verf op de 
consumentenmarkt brengt. Hagenezen kunnen nu al terecht in acht 

kringloopwinkels, de rest van Nederland moet snel volgen. De verf is niet 

alleen duurzaam, maar ook goedkoper dan de standaard kwaliteitsmerken. En 
straks krijg je ook nog een kortingsbon als je zelf oude verf inlevert. 

[Bron: OneWorld] 
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Verkiezingen en de Vogelwijk 
Dick de Vos 

 

De gemeenteraadsverkiezingen zijn alweer achter de rug; de Europese 
verkiezingen komen eraan. Verliezers likken hun wonden, winnaars proberen 

een coalitie te vormen die zoveel mogelijk van hun programma realiseert.  

Wat valt er te zeggen over de uitslag in de Vogelwijk? Het probleem is dat dit 
niet exact bekend is. Sinds 2010 kunnen Leidenaren, en dus ook 

Vogelwijkers, op elk stembureau in de stad stemmen. Vooral centrale 
stembureaus bij het Centraal Station en op het gemeentehuis waren in trek. 

De Vogelwijk heeft verder geen eigen stembureau. Het dichtstbijzijnde is 
stembureau 19, in de Leidse Houtschool, maar daar komen dus ook kiezers 

uit de Raadsherenbuurt. 
 

Een vergelijking van dit stembureau met heel Leiden, levert voor 2010 en 
2014 het volgende beeld op. (Partijen die de kiesdrempel niet hebben gehaald 

zijn weggelaten.) 
Opmerkelijk is het opkomstpercentage. Dat is gedaald van 80 naar 56%. Het 

komt door het aantal opgeroepen kiezers: 1334 in 2010, tegen 2107 in 2014. 
Het is mij een raadsel waar die bijna 700 extra kiezers vandaan komen. De 

studentenflat is er weliswaar bijgekomen, maar dit kan het verschil niet 

verklaren.  
 

 

2010 

 

2014 

 

 

Vogelwijk Leiden Vogelwijk Leiden 

opkomst 79,7% 55,7% 55,5% 56,8% 

uitgebrachte 
stemmen 1063 52268 1170 55570 

D66 27,1% 24,6% 32,6% 28,4% 

PvdA 17,4% 15,3% 10,9% 11,6% 

VVD 13,7% 13,4% 17,4% 11,7% 

SP 4,1% 10,0% 5,5% 12,4% 

CDA 11,4% 8,9% 6,8% 8,2% 

GL 13,2% 8,7% 15,4% 10,4% 

SLO 5,2% 6,5% 1,1% 2,2% 

LL 1,6% 3,9% 1,7% 6,4% 

CU 2,5% 3,6% 2,2% 3,0% 

PvdD 2,8% 3,5% 4,9% 3,7% 

 
De conclusies  

De conclusies: De Vogelwijk is een echte D66-gemeente. In 2010 was het 
percentage D66’ers al hoger dan in heel Leiden; in 2014 is dat beeld 

versterkt: 1 op de 3 Vogelwijkers stemt op die partij. Fors verlies was er voor 
de PvdA en het CDA (en de Stadspartij), sterker dan het Leidse beeld laat 

zien. Flinke winst was er voor de VVD (tegen de Leidse en landelijke trend in), 
en in mindere mate voor GroenLinks en de SP. Ook mijn eigen partij, de Partij 

voor de Dieren, steeg aanzienlijk, al gaat het natuurlijk bij lage percentages 
om steeds kleinere aantallen.  
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Die uitslag betekent dat ikzelf ook weer opnieuw in de Raad zit, ondanks de 

winst helaas met maar 1 zetel. Ik ben dus aanspreekbaar voor alle zaken die 

in de wijk spelen, uiteraard ook als u niet op mij gestemd hebt  .  

 
Dick de Vos, Bosuilstraat 7. Tel. 06-22247597. 

d.devos@partijvoordedieren.nl 
 

 

Het Vogelnetwerk 
Ingrid Nuijten 

 

Wij leven in een hele sociale wijk, mensen helpen elkaar als dat nodig is en er 
zijn veel contacten. In de toekomst wil de overheid meer taken bij de 

bewoners neerleggen, ook op het gebied van zorg. Deze twee aspecten 
komen bij elkaar in het nieuwe initiatief in de wijk: het Vogelnetwerk. 

Na een aankondiging in de Praatvogel van november is er een groep mensen 
bij elkaar gekomen die graag bij een vorm van ‘buurtzorg’ willen meehelpen. 

Er is vervolgens een doelstelling geformuleerd voor het buren netwerk:  
“Het stimuleren, faciliteren en zo nodig ondersteunen van betrokkenheid in de 

wijk. Het samenbrengen van mensen met bepaalde interesses, uitwisseling 

van informatie en hulpvragen, zowel voor spullen als voor diensten’’  
 

Deze formulering is bedoeld om het initiatief kort en bondig samen te vatten. 
In onze wijk wonen mensen van alle leeftijdscategorieën, die goed zijn 

opgeleid en vooralsnog maatschappelijk niet kwetsbaar zijn.  
Toch kunnen zich situaties voordoen waarin het ontzettend fijn is dat je weet 

dat er mensen zijn in je directe omgeving op wie je een beroep kunt doen. 
Mensen die zich bekend hebben gemaakt waar en hoe ze bereikbaar zijn in 

noodgevallen, mensen die speciale kennis van zaken hebben, mensen die 
zaken willen delen enz. 

Bij het Vogelnetwerk hebben zich nu circa 18 mensen aangemeld die 
klaarstaan om in noodgevallen te helpen bij ziekenhuisbezoek, dieren 

verzorgen, boodschappen doen, formulieren invullen op de computer 
enzovoorts. Belangrijk hierbij is natuurlijk een centraal contactpunt. Daarvoor 

heeft het Vogelnetwerk een e-mailadres geopend, wat voorlopig het 

contactpunt is voor ruilvragen, hulpvragen, hulpaanbod of andere ideeën: 
vogelnetwerk@vogelwijk.nl 

 
Op dit moment wordt er gewerkt aan een enquête. Daarmee willen we in de 

wijk peilen wat de gedachten bij dit initiatief zijn, ideeën verzamelen en de 
bekendheid vergroten. De enquête wordt huis aan huis verspreid door iemand 

die ook in die straat woont. We zoeken nog mensen die hierbij willen helpen, 
vele handen maken licht werk! Je kunt je hulp aanbieden via bovenstaand e-

mailadres. 
 

Ook werken we aan een website waar vraag en aanbod bij elkaar gebracht 
kunnen worden. Voor mensen die niet zo vaardig zijn met computers willen 

we gaan werken met ‘straatambassadeurs’ zodat mensen die beroep op het 

mailto:d.devos@partijvoordedieren.nl
mailto:vogelnetwerk@vogelwijk.nl
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burennetwerk willen doen dit via een - bekende - buurman of buurvrouw 

kunnen doen. 
 

Andere ideeën die we hebben:  
- een koffieochtend annex boekenruil-mogelijkheid in het 

speeltuingebouw 
- het uitlenen van spullen zoals (tuin)gereedschap 

- een telefooncirkel voor alleenwonenden 
- informatie verschaffen en ervaringen uitwisselen over bepaalde 

onderwerpen bv. over klusbedrijven 
-  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Noteer dit adres: vogelnetwerk@vogelwijk.nl voor burenhulp in noodgevallen! 

 

Werkzaamheden Posthof-rotonde 
 

Vanaf dinsdag 22 april 2014 tot 25 april 2014 gaat de gemeente Leiden het 

asfalt herstellen aan de rotonde op de Rijnsburgerweg en Kagerstraat.  
 

Eind 2013 al bleek dat de aannemer bij de herinrichting van de rotonde niet 
had voldaan aan de kwaliteitseisen die de gemeente stelt aan het nieuwe 

asfalt. Nu de weersomstandigheden het toelaten gaat de aannemer op eigen 
kosten het asfalt herstellen.  

 
Verkeer, afsluitingen en omleidingen 

Het werk aan de rotonde en zijwegen gebeurt in drie avonden en nachten. In 
deze periode is de rotonde geheel afgesloten voor al het autoverkeer. Fietsers 

en voetgangers hebben beperkte doorgang en worden ook omgeleid met 

borden.  
 

 
 

 
 

 

mailto:vogelnetwerk@vogelwijk.nl
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Locatie 

waar wordt 

gewerkt 

 

Periode 

van 

 

t/m 

Fase 

 

Auto’s Fietsers, 

voetgangers 
 

Rotonde zelf 

Blokken 

stellen en 

straatwerk 

herstellen 

22/04 

21:00 

uur 

23/04 

05:00 

uur 

1 geheel 

afgesloten 

omleiding 

met borden 

omleiding met 

borden 

Rotonde zelf 

Kagerstraat 

Asfalt frezen 

23/04 

21:00 

uur 

24/04 

05:00 

uur 

1 geheel 

afgesloten 

omleiding 

met borden 

omleiding met 

borden 

Rotonde zelf 

Kagerstraat 

Asfalt 

aanbrengen 

En belijning 

24/04 

21:00 

uur 

25/04 

05:00 

uur 

2 geheel 

afgesloten 

omleiding 

met borden 

omleiding met 

borden 

      

 

 

 

 

Opbrengst van de ZOA collecte 
Trudy Oele 

 

Trudy Oele uit de Vogelwijk heeft gecollecteerd in eigen wijk in de week van 

25 t/m 29 maart. Hier haar verslag: 
“Een onwaarschijnlijk hoog bedrag,” kreeg ik doorgemaild, € 271,97. Dus 

namens de ZOA: alle wijkbewoners heel hartelijk bedankt! 
Velen vroegen mij wat ZOA nu eigenlijk is. Daaruit blijkt dat het bestaan 

ervan slechts bij weinigen bekend is.  
ZOA is opgericht in 1973. De letters zijn de afkortingen van Zuid Oost Azië, 

het gebied waar ZOA haar oorspronkelijke activiteiten begon. Als mensen 
door oorlog of een natuurramp alles kwijt zijn, hun huis, familieleden, 

inkomen en veiligheid, biedt ZOA hulp. In zo’n situatie van wanhoop dragen 
ze bij aan een nieuw perspectief van hoop. Samen met de getroffen 

gemeenschappen werken ze aan herstel totdat de getroffenen weer in hun 
eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 

Bij dit alles is het christelijk geloof de motivatie. ZOA werkt in 15 landen, o.a. 
voor slachtoffers van de tyfoon op de Filipijnen en Syrische vluchtelingen in 

Jordanië. Voor meer informatie zie www.zoa.nl . 

We zijn er van overtuigd dat het geld dat gegeven is volledig ten goede komt 
aan de mensen voor wie het bestemd is. Hartelijk dank! 

 
  

http://www.zoa.nl/
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De Jeu de Boules Baan 
Richard Vermeulen 

 

Sinds enige jaren ligt er in onze wijk een prachtige Jeu-de-Boules-baan. 

In Leiden zijn er nog een aantal te vinden, maar vast niet zo mooi gelegen als 
bij ons. Helaas blijkt er in onze wijk weinig 

tot geen animo voor om het als een 

ontmoetingsplek voor jong en oud te 
gebruiken. Toch zijn meer dan 60 mensen 

fakkeldrager van deze baan … 
 

Fakkeldragers tekenden massaal 
Hoe is de Jeu-de-boulesbaan op ons 

Plantsoen gekomen? In de Praatvogel van 
december 2009 zijn suggesties vanuit de 

wijk gevraagd voor besteding van het vrije 
deel voor wijkbeheerbudget. Tijdens de 

wijkvergadering in 2010 werd gestemd over 
de diverse wensen die waren ingediend. Dat 

leverde als uitslag op dat de meeste 
stemmen gingen naar een Jeu-de-

boulesbaan, en naar een bankje op het 

Vogelplantsoen. (Dit alles is terug te lezen 
in het verslag van de wijkvergadering, 

Praatvogel april 2010). 
 

Er werd een aanvraag ingediend, voorzien 
van begroting en beheerplan. De gemeente wilde graag bewijs van ‘draagvlak’ 

om een gevoel te krijgen dat de wijk de baan ook echt zou gaan gebruiken. 
En tijdens het wijkfeest, op 21 augustus, hebben ruim 60 mensen hun 

handtekening gezet voor dit initiatief. (Men zag de baan graag op het 
Vogelplantsoen met bankjes. De baan diende echter niet midden op het veld 

worden geplaatst en er mocht ook geen hek omheen.) Deze 
handtekeningenlijst is met bijbehorende wensen aan de gemeente 

doorgegeven die, na enig wachten, de Jeu de boulesbaan heeft aangelegd, 
maar de baan bleek helaas van het begin af aan niet goed bespeelbaar door 

een verkeerd geleverde oppervlaktelaag. 

 
Eveline Kamstra heeft zich van meet af aan heel erg ingezet om dit wel tot 

een succes te maken. Steeds is zij in contact geweest met de betreffende 
instanties om verbeteringen aan te brengen. Nadat in de zomer van 2013 op 

haar aandringen een nieuwe toplaag was aangebracht, kon er eindelijk goed 
op gespeeld gaan worden. In het najaar werd er wekelijks op zondagmiddag 

gespeeld rond een uur of vier in de middag, dat was een succes. 
 

Geen betrokkenheid 
Toch zijn er vanuit de wijk door buurtgenoten sinds langere tijd vragen 

gerezen over het nut van de Jeu de Boules Baan en het belang om het stuk 
grond in stand te houden. Het is jammer dat die mensen die zich in deze 

discussies mengen over het algemeen verder geen betrokkenheid tonen met 
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het wijkgebeuren. Natuurlijk begrijp ik dat het niet iedereen naar de zin 

gemaakt kan worden. Maar ik vind het teleurstellend om te zien dat diegenen 
die zich op een of andere manier inzetten voor het algemeen belang zo 

bekritiseerd worden. 
Vanwege gebrek aan (constructief) draagvlak heeft Eveline aangegeven geen 

energie meer te willen steken in het onderhoud en organiseren van de 
zondagmiddag-wedstrijdjes, wat heel begrijpelijk is, na al haar inspanningen. 

 
Ik zou het een enorm gemiste kans vinden als deze baan er in de toekomst 

ongebruikt bij ligt en alle moeite en geld voor niets zouden zijn geweest. 
 

Oproep Bourgondische stijl 
Beste wijkbewoners; jong en oud; spreek eens af met een aantal 

buurtgenoten een balletje te gooien, misschien trekt het daardoor weer 
anderen aan, die het ook leuk zouden vinden.  

Op zondagmiddag rond een uur of vier met de heerlijke zomerse 

temperaturen, die wij nu al hebben en hopelijk blijven houden, zou het toch 
leuk zijn dat wij kunnen genieten van de luxe van zo’n jeu de boules baan! 

Een flesje wit of rood, of anders natuurlijk, onder de arm met misschien een 
pak crackers of stokbroodje met kaas erbij, wat een joie de vivre à la France, 

Bourgondisch op zijn best!  
Ik weet zeker dat er onder u een groot aantal voor te porren zijn. Tot boules!? 

 

FIETSTROMMEL 
Pauline Seijffert, Merelstraat 20 

 

  
 

 
Met heel veel plezier woon ik in de Vogelwijk, maar er is één ding dat voor 

sommige bewoners ontbreekt, en dat is een plaats om fietsen te stallen. Een 
aantal huizen, dicht bij de hoeken van Lijsterstraat/Merelstraat en 

Lijsterstraat/Roodborststraat en bij de kruising met de Nachtegaallaan, heeft 
geen voortuin. De bewoners moeten noodgedwongen hun fietsen op de stoep 

parkeren, en u raadt het al, ik ben een van die bewoners. 
De fietsen maken de stoepen minder toegankelijk voor voetgangers, denk ook 

aan rolstoelen, rollators, kinderwagens et cetera. 

 
Laatst was ik in Rotterdam en zag daar deze fietstrommels staan. Het zijn 

afsluitbare trommels. De bewoner huurt daarin een plaatsje kan vervolgens 
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zijn fiets stallen, zodat deze droog blijft en diefstalvrij geparkeerd staat. Thuis 

gekomen heb ik het even opgezocht en nu blijkt dat deze trommels in veel 
meer gemeentes worden aangeboden. De gemeente plaatst de trommel en de 

bewoners huren een plek. Een vraag is natuurlijk: waar ze te plaatsen. Op de 
foto’s zijn ze op de stoep geplaatst, maar het zou ook op de weg kunnen, 

eventueel een herinrichting van de hoeken van de straat. 
 

Ik zou wel bereid zijn een plek te huren als de gemeente de faciliteit aanbiedt. 
Misschien zijn er meer bewoners die belangstelling hebben hiervoor en 

kunnen we het idee bij de gemeente kenbaar maken. Groen Links heb ik voor 
de verkiezingen benaderd; die waren wel geïnteresseerd al hadden ze er nog 

nooit van gehoord.  
Ook interesse? Reacties kunnen gestuurd worden naar: pseijffert@gmail.com. 

Dan kan ik bekijken of er voldoende belangstelling is om mee door te gaan. 
 

BURENHULP; een oproep 
Beste “buren” van de Leidse Hout, 
 

Van half mei tot half september is het bijna 
elke zondagmiddag genieten rond de 

Waterlelie in de Leidse Hout. Een bonte 

verzameling aan muzikanten maakt haar 
opwachting en verhoogt de sfeer met 

vrolijke, ingehouden, oorstrelende, soms 
uitbundige klanken. 

 
De Stichting Muziek Leidse Hout 

organiseert jaarlijks 10 à 15 optredens. 
Om een en ander goed te laten verlopen 

zijn tijdens de concerten twee mensen van 
de Stichting aanwezig. Zij introduceren het 

ensemble, verzorgen het meubilair, 
voorzien de muzikanten van een drankje in 

de pauze en sluiten de middag af. 
 

De Stichting Muziek Leidse Hout is 

onderdeel van de Vereniging van Vrienden 
van de Leidse Hout. De vereniging heeft 

alléén onbetaalde medewerkers. 
 

Graag komen we in contact met 
buurtgenoten die de groep die de 

zondagmiddagconcerten verzorgt één of 
meerdere zondagen willen komen 

versterken. 
 

 
Werner Hendriks, coördinator (  hendrikswerner@hotmail.com  ) 

(06-50526176) 

mailto:pseijffert@gmail.com
mailto:hendrikswerner@hotmail.com
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Nieuws van het groenfront 
Chris en Nellie Smeenk-Enserink 

 
Terwijl de bloesems een paar weken te vroeg zijn en de eerste kievitsbloemen 

in het Bos van Bosman bloeien (ook veel vroeger dan in andere jaren), 
worden er in de Roodborststraat nieuwe bloesemboompjes neergezet: Prunus. 

Dit op verzoek van bewoners van de korte Roodborststraat, die genoeg 
hadden van de harde, groene peertjes in september. Zo nu en dan helpt het 

toch als je van je laat horen. 
Ook de gifspuiters die met spuitwagentjes rondgaan om onkruid te bestrijden 

met Roundup hoeven we niet meer tegen te houden, want Leiden heeft 
besloten tot handmatige verwijdering van onkruid. Beter voor het milieu, 

inclusief het grondwater.  
 

Op het land van Bremmer hadden mannen in augustus de sloten 

uitgebaggerd. Uiteindelijk hebben ze de troep die met de bagger over het 
weiland was uitgestrooid (pas) in januari weggehaald. Ze zakten soms tot hun 

knieën weg in de modder en het was zwaar werk: die halve fietsen, die 
stukken beton en al die plastic zakken met blikjes, flessen en andere rotzooi. 

De ooievaars trekken zich van de rommel weinig aan. 
Om eerlijk te zijn, hadden wij als wijk inmiddels al afgesproken om op 22 

maart, Wereldwaterdag, de boel op het land van Bremmer zelf te gaan 
opruimen samen met bewoners van de Leidse Straatweg, maar dat bleek dus 

niet meer nodig.  
Overigens blijven de sloten een bron van zorg, want daarin verzamelt zich 

heel snel heel veel vuil. 
Het Bos van Bosman heeft greppels die gevuld waren met bladeren en na alle 

regen liep het water niet weg waardoor de bomen natte voeten kregen. Een 
paar pogingen om het bladafval te verwijderen hadden slechts een zeer 

tijdelijk resultaat. De drainagepijpen voeren niet goed af en raken steeds 

weer verstopt door slib en bladeren. 
 

IJsvogels en bosuilen? Ik weet het niet. De eenzame bosuil met de schorre 
roep heeft geen partner en dit jaar zijn er geen uilskuikens. Er is wel hoop 

drukte op een ijsvogelnestje omdat veel ijsvogels de winter overleefd hebben. 
 

Langs het fietspad bij de studentenflats aan Flanorpad en de Wassenaarseweg 
ligt een oude greppel. Dat is een restant van de gracht rond het voormalige 

kasteel Paddenpoel. Van dat kasteel resteren nog paar stukjes muur, begroeid 
met riet en groot hoefblad, in de (sterk vervuilde) vijver van de 

studentenflats. Het greppeltje komt uit bij de tennisbaan. Zou het interessant 
zijn om die wat meer aandacht te geven en er eventueel een bord met uitleg 

bij te zetten? Jammer genoeg is alle modder die uit het water is geschept, 
weer langs de kanten neergegooid; dat geeft veel verruiging met brandnetels 

en ridderzuring. 
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En wanneer worden die slierten van takkenbossen langs de Blauwe Vogelweg 
eens opgeruimd? Geen gezicht, en ze dienen als stortplaats voor tuinafval. 

 
Gelukkig bloeit er weer van alles, nu vooral de bosanemonen. Goed nieuws is 

dat de boomklever zich in het bosje heeft gevestigd; een mooi blauwgrijs 
vogeltje met een kort staartje, dat op en neer kruipt langs stammen en 

takken. Hij heeft een wat zeurderige, langgerekte roep, maar we zijn er blij 
mee. De boomklever is afhankelijk van oud hout en nestelt in holle bomen of 

spechtengaten. Als die te groot zijn, metselt hij ze half dicht, zodat er geen 
grotere vogels in kunnen. Dat oude hout moet dus blijven staan, ook voor de 

mezen en vleermuizen. 
 

 
Boomklever 

 
En tenslotte: er lopen zo nu en dan weer hazen over het grasveld, eenmaal 

zelfs drie bij elkaar; ze vertonen zich alleen ’s nachts. In januari liep er ’s 
avonds laat zowaar een vos over de Blauwe Vogelweg. Straks wordt het hier 

nog een wildpark … 
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De onzichtbare bomen of de wondere wereld van de 
gemeente 
Ingrid Nuijten 

 

Afgelopen herfst heeft een straatgenoot uit de Korte Roodborststraat het 
initiatief genomen om de meningen over de perenbomen in de straat te peilen 

bij haar mede-straatbewoners. De aanleiding was de jaarlijks terugkerende 
klacht over de gevallen peren. Auto’s onder de vlekken, vieze derrie op de 

stoep en bovendien gladheid tot ver in de winter als er niet geveegd werd 
door nijvere straatbewoners. De rijke oogst van vorig jaar gaf de doorslag: er 

moest iets veranderen, de meeste mensen waren de troep goed zat. Er ging 
namens de straat een email naar de gemeente met de vraag of de bomen 

vervangen konden worden door bomen zonder vruchten, bomen die mooi 
bloeien in het voorjaar en het liefst ook nog mooie herfstkleuren hebben (we 

gaan voor het hoogst haalbare). Als voorbeeld werd Japanse Kers genoemd. 

De brief ging 14 december 2013 naar de gemeente en wat schetst onze 
verbazing: een dag of zes later belde er al een ambtenaar van de gemeente. 

En een half uur later kwam hij zelfs naar de Roodborststraat om de situatie te 
bekijken.  

 
Gemeentelijk bomenprotocol 

Nu blijkt dat de gemeente een Protocol hanteert voor dit soort beslissingen: 
dit protocol houdt in dat er gewerkt wordt met een puntensysteem. Op 

diverse aspecten krijgen de bomen punten. Hoe meer punten hoe meer kans 
dat de bomen vervangen moeten worden. Zwaar weegt bijvoorbeeld dat ze 

nog veel hoger en ook breder zullen worden. De overlast neemt dan natuurlijk 
navenant toe. Daarnaast is het beleid van de gemeente dat er geen 

vruchtdragende bomen meer worden geplant in de straten. Als het totaal 
aantal punten van het protocol hoger ligt dan 35 worden bomen vervangen; 

wij hadden 39 punten! 
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We kregen de toezegging dat er begin januari 

verder gepraat zou worden en dat we konden 
meebeslissen over de soort bomen die er als 

vervanging zouden komen.  
Goed tot zover het snelle proces, nu over naar 

het trage gedeelte. De gemeente nam ondanks 
herhaaldelijke mailtjes en telefoontjes geen 

contact meer op. Half februari werd er weer eens 
een mail- en telefoonsessie richting gemeente 

ondernomen en dit keer met resultaat. We kregen 
het bericht dat de werkzaamheden in maart 

uitgevoerd zouden worden. En zowaar, op 10 
maart werd begonnen met het vervangen. De 

werkzaamheden zouden vier dagen in beslag 
nemen (of we de straat gedurende deze tijd 

autovrij konden houden).  

 
Dag 1: om 07.00 a.m. kwamen met veel lawaai de mannen die de 

bomen omzaagden (ging me ergens toch aan het hart). Ze waren om 07.20 klaar 

met de twaalf bomen. De rest van de dag gebeurde er niets. 
Dag 2: om 07.00 kwamen de mannen met de machine die de 

stompen los gingen trekken. Om 07.30 waren ze daarmee klaar. De rest van de 
dag gebeurde er niets. 

Dag 3: om 07.00 kwamen de mannen die de stompen en wortels gingen 

verwijderen. Dat duurde iets langer. Ik schat zo in dat ze om 10.00. klaar waren. 
De rest van de dag gebeurde er niets. 

Dag 4: om 07.00 kwamen de mannen die de boomgaten rondom opnieuw 
gingen betegelen. Dat duurde de hele dag en toen waren ze pas bij het derde 

boomgat. 
Dag 5: de hele dag hebben ze hard gewerkt en om 17.00 waren alle gaten 

rondom betegeld en de bergen aarde werden nog snel weg geschept om 17.30. 

Fantastisch! 

 

Vol verwachting keken we naar de lege gaten. Op maandag zouden er vast 
wel mooie nieuwe boompjes in geplant worden.  

 
Enkele weken verder, het bloeiseizoen van de meeste bomen (zeker de 

prunussen) is alweer voorbij en de bladgroei zet goed door. Er zijn weer 
diverse mailtjes en telefoontjes naar de gemeente gegaan. Grootse stilte, op 

een enkel bericht na dat de bomen geplant zouden worden op 26 maart.  
Op 30 maart vroegen we ons nog vertwijfeld af of de gemeente misschien 

onzichtbare bomen heeft geplant die alleen door intelligente mensen gezien 
kunnen worden. Maar, geen grap, op 1 april heeft de gemeente de nieuwe 

bomen geplant. We zijn er erg blij mee! Het zijn dezelfde bomen als op de 

kruisingen van de Lijsterstraat, die bloeien in het voorjaar en hebben ook een 
mooie herfstkleur. 

 
Er zijn nu plannen in de maak voor een inwijdingsfeestje. 
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Het verhaal van Langnekje 
Liesbeth Huiberts 

 

Hebben jullie Langnekje al gezien in de vijver van het bos van Bosman? 
Langnekje is een eend met een extra lange nek. 

Het verhaal begint in 2009. Langnekje is van de kinderboerderij gehaald door 

de leiding van de makers van Bubble Boy. Hij speelt daarin een gastrol als 
lievelingseend van een jongetje dat door een ziekte alleen in een bubble kan 

verblijven. Tijdens het verblijf bij het theatergezelschap werd er goed voor 
Langnekje gezorgd. Overdag zat hij af en toe in een hokje met voldoende 

bewegingsruimte en tegen de avond zwom hij in de vijver van een van zijn 
verzorgers. 

Toen de productie was afgelopen vroeg de leiding of hij weer terug mocht 
naar de kinderboerderij. Maar de kinderboerderij wilde hem niet meer terug 

en ook op andere adressen was hij niet welkom. Een van de spelers kwam op 
het idee om Langnekje naar het bos van Bosman te verhuizen. Zodoende 

werd Langnekje met de trein van Amsterdam naar Leiden vervoerd. Het was 
hartje winter en de temperatuur was -15. De sloten waren stijf bevroren. Zijn 

verzorgers lieten Langnekje tegen de avond los in de vijver. Maar toen 
begonnen ze te twijfelen of dit wel de juiste stap was. Ze belden het 

dierenasiel en hen werd verteld dat Langnekje meer geleidelijk moest wennen 

aan de kou en andere dieren. Daarop probeerden Langnekjes verzorgers 
diezelfde avond het beest te vangen maar dit mislukte.  

Om 5 uur 's nachts zat het kleumende dier bij de trap van Nieuweroord. Zijn 
verzorger gooide snel zijn jas over hem heen en nam hem mee naar de 

benedenruimte van Nieuweroord. In deze ruimte waren Theater Ins Blau en 
de Jeugdtheaterschool tijdelijk gevestigd. Een van zijn verzorgers was 

werkzaam bij Theater Ins Blau, en Langnekje mocht tijdelijk in de 
kopieerruimte wonen.  
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Langnekje stond bijna de hele dag voor het raam naar buiten te kijken. In die 

tijd was er nog een securityman aanwezig in het gebouw en op een dag zei 
die: “Weet je dat er een eend is in een van de ruimtes?’’ Een van de 

medewerkers antwoordde: “Ja, dat weten we en we geven hem ook te eten.” 
Langnekje kreeg brood en komkommer. Het welzijn van Langnekje stond 

voorop met als consequentie dat de directeur wel eens met zijn schoenen in 
de eendenkeutels stond te kopiëren. 

Na een paar maanden is er buiten een hokje gebouwd voor Langnekje om 
hem te laten wennen aan de temperatuur en andere dieren. Maar Langnekje 

was ‘m al na de eerste dag gepeerd en zwom in de vijver. De hele zomer is hij 
gebleven en in de winter vertrok hij naar warmere oorden; zo gaat dat elk 

jaar. Vanaf 2009 hebben we Langnekje elk voorjaar weer teruggezien.  
Dit voorjaar was hij als een van de eersten weer terug op zijn vertrouwde 

stek. Zijn ex-verzorger heeft de theorie dat Langnekje eerst even alleen wil 
zijn en dat daarna pas zijn matties arriveren. Wat de theorie ook moge zijn: 

Wij hopen dat we Langnekje nog vaak zullen zien.  

 

Vogelwijk Zomereik 
Els de Hullu 
 

Op de hoek van de Nachtegaallaan en de Leeuwerikstraat staat al meer dan 
80 jaar een prachtige zomereik. Deze inheemse eikensoort groeit breed en 

laag wanneer er geen concurrentie is van andere bomen; zie bijvoorbeeld het 
verschil met de hoge en smalle groeiwijze van de zomereiken in het Bos van 

Bosman.  
Rietje de Wolf, die al 83 jaar op de Leeuwerikstraat woont, verzamelde als 

kind op die hoek eikels, dus deze Vogelwijk-zomereik was al een flinke boom 
toen onze wijk gebouwd werd. 

 
2013 was een goed jaar voor zomereiken (een zogenaamd mastjaar), er 

waren veel eikels. Veel mensen denken dat een mastjaar voorafgaat aan een 
strenge winter; op grond van ‘onze’ zomereik en de extreem warme winter 

van 13-14 kan je wel zeggen dat dit een sprookje is.  
Straks in de warme(?) zomer geeft deze prachtige boom veel schaduw, en in 

de herfst van 2014 geeft hij veel blad. Het is een geluk voor ons allemaal dat 

de eigenaar zegt: “dat ongemak van bladval hoort er nu eenmaal bij.”  
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Kees Post 

 

Net buiten ons wijkje, aan de overkant van de Wassenaarseweg, ligt een 
prachtig stukje Leiden. Tussen de Wassenaarseweg en de Sandifortdreef 

staan behalve het voormalig Clusiuslab, aan de weg, ook nog twee kolossale 

voormalige Universiteitsgebouwen met hoge plafonds en al jaren leeg. 
Voor het eerste, pal achter het Clusius, is nu een bestemming gevonden. Het 

wordt verbouwd, en uitgebreid, voor jonge onderzoekers die willen 
promoveren. In het bestaande gebouw komen 92 appartementen en in een bij 

te bouwen toren (12 verdiepingen) komen 74 units van variërende grootte. 
Goed voor één persoon, krap voor twee. De toren zal een gelede, geen 

gladde, gevel van baksteen krijgen, wat de wervels op maaiveldhoogte 
althans iets zal verminderen. 

 

 
 
Tijdens de bouw zal gebruik gemaakt worden van de noodweg die er al ligt, 

vlak langs de ‘Zwarte Dozen’ aan het Hildebrandpad (zoals de zwarte 
studentenflats in de volksmond worden genoemd). Na voltooiing (verwachting 

juli 2015) zullen auto’s de appartementen kunnen bereiken via de ingang van 

de Hogeschool aan de Zernikedreef; er worden overigens zeer weinig auto’s 
verwacht omdat het merendeel buitenlandse studenten betreft en de ligging 

zo dicht bij alles is dat een auto ook niet nodig is. De huidige toegang tot het 
gebied bij het ‘Portiershuisje’ en de slagbomen zal later alleen openblijven 

voor fietsers en voetgangers. 
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Onze nieuwe buur: Stichting Universitaire Woonwijk 
Boerhaave 
Eveline Kamstra 

 
Ongeveer 100 promovendi vertrekken in de zomer van 2015 uit een complex 

aan de Boerhaavelaan omdat dat gesloopt zal worden. Zij verhuizen naar het 
oude Anatomiegebouw van de Universiteit, overgenomen door de Stichting 

Universitaire Woonwijk Boerhaave.  
Tussen 1938 en 1960 lagen hier de voetbalvelden van Uit Vriendschap Saâm 

(UVS). Nu komen daar in totaal 166 woningen (92 in de oudbouw en 74 in 
een nieuwbouwtoren die hier tegenaan wordt gebouwd). De appartementen 

zijn voor PhD-studenten, singles of stellen. Een aantal woningen is voor 
gezinnen met één of twee kinderen (Bron: http://nieuws.leidenuniv.nl/). 

 
 

Op de Campus Boerhaave, onderdeel van het BioSciencePark in Leiden 
zijn we gestart met de verbouw van het bestaande Anatomiegebouw, 
één van de voormalige geneeskundige faculteitsgebouwen op het 

terrein. In opdracht van de Stichting Boerhaave maken we het gebouw 

geschikt voor bewoning door promovendi en onderzoekers van de 
Universiteit Leiden. Naast het her ontwikkelen van het bestaande 

gebouw bouwen we een nieuwe woontoren ontworpen door Van 
Gameren architecten. Het totale complex bevat circa 166 

wooneenheden. [Bron: website van Coen Hagedoorn Bouwgroep] 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De eerste paal werd geslagen door Willem te Beest, vicevoorzitter van het 
College van Bestuur, en de wethouders Pieter van Woensel en Robert Strijk 

 
 

http://nieuws.leidenuniv.nl/
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Stichting Boerhaave is de eigenaar en steekt er ongeveer het hele eigen 

vermogen van zes miljoen euro in (bron: B en W. nr. 13.0688 d.d. 9-7-2013), 
de resterende 15 miljoen wordt geleend met gemeentegarantie. Op 17 maart 

werd de eerste damwand symbolisch geslagen.  
 

Vandaag is de van de eerste paal (of damwand) van project Campus 

Boerhaave geslagen. Genodigden kwamen bijeen om de start van de 
restauratie en nieuwbouw te vieren. […] Dubbelhoge ruimtes met 
insteekverdieping in een historisch pand, gelegen tussen monumentale 

bomenlanen. Naast het bestaande gebouw wordt een nieuwe toren gebouwd, 
ontworpen door Van Gameren architecten. Het totale complex bevat na de 

herontwikkeling en afronden van de nieuwbouwtoren circa 166 woningen. Wij 
verwachten in de zomer van 2015 onze werkzaamheden af te ronden. [Bron: 
website van Coen Hagedoorn Bouwgroep] 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Edisa Hoorweg(Communicatie Rijnlands Revalidatie Centrum) 

 
En hoe staat het met de (ver)bouw(ing)? De uitbreidingsnieuwbouw van het 

Rijnlands Revalidatie Centrum is rond de zomer van 2014 klaar. Daarna wordt 
er in het oude gebouw gerenoveerd. Dat gaat nog tot het voorjaar van 2015 

duren. Zoals in elke bouw doen zich wel eens onverwachte zaken voor maar 
over het algemeen verloopt de bouw soepel en naar verwachting.  

Patiënten, personeel en bezoekers ondervinden tot op heden weinig overlast 

van de nieuwbouw. Dat zal straks bij de renovatie wellicht iets meer worden. 
Door de uitbreiding ontstaan er meer behandelruimten, kwalitatief betere 

trainingszalen en kunnen we de ondersteunende afdelingen die nu in de 
noodgebouwen gehuisvest zijn, weer in het hoofdgebouw huisvesten. In het 

voorjaar van 2015 is er een opening. Dan kunt u een kijkje komen nemen. 
 

In een vorige Praatvogel kon u lezen dat we op ons terrein betaald parkeren 
hebben moeten invoeren om ons parkeerprobleem op te lossen. De slagboom 

voor het terrein schrikt mensen af die niet voor het RRC komen maar dachten 
daar een gratis parkeerplek te vinden. We hebben een maximum aantal 

parkeerplaatsen voor onze medewerkers. Als die allemaal bezet zijn, moeten 
de medewerkers een andere parkeerplek voor hun auto vinden. RRC-

medewerkers uit Leiden komen nu vaker op de fiets. Mogelijk parkeren 
sommige mensen die in het verleden oneigenlijk gebruik maakten van ons 

parkeerterrein en ook sommige medewerkers hun auto bij u in de wijk, maar 

zij zijn alweer weg als de meeste bewoners uit hun werk terugkomen.  
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Als de bouw voorbij is, zullen er meer parkeerplaatsen zijn voor medewerkers. 

Desalniettemin is het gevolg van ons huidige parkeerbeleid gunstig voor de 
patiënten die slecht ter been zijn; zij kunnen nu altijd vlakbij de ingang van 

het revalidatiecentrum parkeren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2013 -de oude hoofdingang is nog zichtbaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maart 2014 - een heel ander aanzicht door de nieuwbouw 
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Herman van der Kooij 

 

Het is inmiddels april en de eerste meeuwen 
nemen alweer krijsend bezit van onze daken. 

Voorlopig nog om te verkennen waar ze het 

best hun nest kunnen bouwen. Als de meeuwen 
eenmaal jongen hebben, veroorzaken ze veel 

overlast. Om die overlast te voorkomen is op 1 
april een vergadering belegd ten huize van Trudi 

Kraan en Arnold Oostveen. 
Er waren zo’n 15 wijkgenoten aanwezig, 

waaronder Dick de Vos die een inleidend praatje 
hield over de meeuwenoverlast en wat de 

gemeente er tot dusverre aan heeft gedaan. Er 
zijn volgens Dick twee manieren om 

meeuwenoverlast te voorkomen: 
 

1) geen rotzooi en etensresten op straat 
(daartoe plaatst de gemeente ondergrondse 

vuilcontainers; 

2) broedgelegenheid verminderen. 
 

Het laatste punt is vooral in onze wijk van 
belang. Doordat de meeste huizen platte daken hebben bieden zij bij uitstek 

voor meeuwen gelegenheid tot broeden, vooral als er ook nog grind op de 
daken ligt of als er beplanting op groeit. Ook nestelen ze graag onder 

zonnecollectoren en zelfs bij huizen met schuine daken, tussen de 
schoorsteen en het dak. 

 
Meeuwen bouwen in april hun nesten en leggen in mei hun eieren, twee tot 

drie stuks. Ze broeden ongeveer 21 dagen. Tijdens deze broedperiode zijn ze 
rustig, dus als je dan niets hoort, is dat niet geruststellend, maar verdacht. 

Als de kuikens eenmaal geboren zijn, worden de ouders heel waakzaam en 
luidruchtig. Uit onderzoek blijkt dat meeuwen naar hun oude nest terugkeren, 

bovendien kunnen ze 30 jaar oud worden. 

 
Tijdens de vergadering vertelde iedereen over zijn/haar ervaringen met de 

meeuwen in voorgaande jaren. Hieronder volgen die in willekeurige volgorde: 
- Als je regelmatig het dak opgaat, voorkom je dat meeuwen gaan broeden; 

ze vinden de omgeving dan blijkbaar zo onrustig, dat ze ergens anders 
heengaan. 

- Als je het dak opgaat, kun je je het beste wapenen met een paraplu. 
- Het is handig als je een dakluik hebt, om het dak op te gaan. 

- Het spannen van netten op het dak blijkt weinig zin te hebben, want de 
meeuwen maken een hoopje van groen en bouwen hun nest erop. 
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- Het is handig om de daken van je over-/achterburen in de gaten te 

houden, aangezien je daar beter zicht op hebt dan op je eigen dak. 
- Meeuwen zitten graag op een hoog punt, bijvoorbeeld schoorstenen, om 

de omgeving in de gaten te houden. Als je hier scherpe punten op zet, 
voorkom je dat ze op je dak gaan zitten. 

- Mocht er al een nest met eieren op je dak zijn, dan kan je de gemeente 
bellen. Er komt dan iemand van de gemeente de eieren verwisselen. 

- Als je toch het dak op gaat, is het handig om de daken van je buren ook 
te inspecteren; wel van te voren toestemming vragen. 

 
Straatdeel contactpersonen 

Om de meeuwenoverlast goed aan te pakken is er besloten om per straatdeel 
(bijvoorbeeld de lange Merelstraat oneven of de Lijsterstraat eerste stuk) een 

contactpersoon te zoeken die of zelf het dak op wil of iemand in dat straatdeel 
opzoekt die dat wil doen. De meeste aanwezigen wilden wel als 

contactpersoon voor hun straatdeel fungeren. Voor zover bepaalde 

straatdelen niet vertegenwoordigd waren, is er gekeken of de aanwezigen 
iemand in dat straat deel kenden die als contactpersoon zou willen optreden. 

Op deze manier is er voor elk straatdeel een (voorlopige) contactpersoon 
gevonden. 

 
Het plan is nu als volgt: Anne-Marieke van der Veldt en Barend Truijen maken 

een flyer waarin kort de belangrijkste informatie staat. Deze brengen ze dan 
bij de contactpersonen. Die gaan in hun straatdeel ermee langs de deur om ze 

uit te delen en te vragen of de bewoners toestemming geven om hun dak te 
laten inspecteren. Als dat allemaal lukt, hopen we dat we de meeuwen van 

onze daken kunnen weren.  
 

De belangrijkste punten 
- het belangrijkste doel is preventie; voorkomen dat de meeuwen gaan 

broeden; 

- per straatdeel een contactpersoon, het makkelijkste is iemand die een 
dakluik heeft; 

- contactpersoon vraagt toestemming om op het dak te mogen 
- als er al een nest is, bel dan de gemeente om de eieren te laten 

vervangen (nummer 14071). 
 

Tot slot nog het volgende. Arno Konijnendijk heeft een e-mailadres ingesteld 
waar je overlast van meeuwen kunt melden: memovowij@gmail.com. Wij 

hopen met al deze maatregelen de meeuwenoverlast in de toekomst tot een 
minimum te kunnen beperken. 

 
Meldpunt Meeuwenoverlast Vogelwijk 

Hebt u niet goed kunnen slapen door het geschreeuw van meeuwen?  
Heeft een meeuw u laten schrikken met een duikvlucht naar uw hoofd?  

Willen de glazenwasser en de schilder hun werk niet meer bij u doen, omdat 

ze door meeuwen worden gehinderd? Meld het door een bericht te sturen 
naar memovowij@gmail.com. Met uw meldingen kan de meeuwenoverlast 

beter in kaart worden gebracht.  
 

  

mailto:memovowij@gmail.com
mailto:memovowij@gmail.com
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Harold Kroep 

 
Kort geleden kreeg ik een mail van Eveline 

Kamstra met het verzoek of ik vier keer per 

jaar een stukje wil schrijven voor De 
Praatvogel. Als wijkagent, sinds 5 jaar van de 

wijken Raadsherenbuurt, Houtkwartier en 
Vogelwijk, stond ik hier wel positief 

tegenover. Ik ben altijd op zoek hoe ik de 
buurtbewoners nog meer en beter kan 

bereiken. Want als het gaat om leefbaarheid 
en veiligheid in de wijk hebben wij als politie 

uw hulp heel hard nodig. 
Uw meldingen van verdachte personen of 

overlast kunnen er toe leiden dan ik als 
wijkagent gericht zaken in de wijk kan 

oppakken. Als de politie geen informatie van u binnen krijgt, weten wij minder 
goed wat er speelt in de wijk. Samen moeten wij het doen! 

 

Het item verkeer, en vooral het parkeren, wordt door vele buurtbewoners 
ervaren als een toenemend probleem.  

Voorheen parkeerden vakantiegangers die bijvoorbeeld naar Schiphol gingen, 
soms wel voor enkele weken, hun voertuig in het Houtkwartier, een grote 

bron van ergernis. Ik weet dat wijkbewoners in het Houtkwartier in het begin 
vrij sceptisch waren over de invoering van de blauwe zone, waardoor je 

tussen 9 en 14 uur alleen met een parkeerschijf twee uur kunt parkeren. Maar 
nu zijn ze wel af van de ‘lang’ parkeerders.  

Het gevolg van invoering van een blauwe zone is dat parkeerdruk wordt 
verplaatst. Met de invoering van de blauwe zone in het Houtkwartier en het 

betaald parkeren bij het BioSciencepark hebben automobilisten de Vogelwijk 
massaal gevonden. Ik zie als wijkagent ’s morgens diverse mensen hun 

voertuig parkeren in de Vogelwijk om vervolgens lopend of op de fiets naar 
het werk te gaan. De parkeerdruk in de Vogelwijk is daardoor zeker 

toegenomen, en het brengt ook foutparkeerders met zich mee waar wij als 

politie al geruime tijd repressief tegen optreden.  
 

Vooral door het parkeren op de Blauwe Vogelweg, zijde Bos van Bosman, is 
Leiden in last. Tijdens werkdagen kunnen voertuigen elkaar daar niet 

fatsoenlijk passeren. Ik kan u melden dat er al een verzoek is neergelegd bij 
de gemeente Leiden om het parkeerverbod (eerder) in te laten gaan en wel 

ter hoogte van de Mytylschool, zodat er aan de kant van het bos niet meer 
geparkeerd kan worden wat de verkeersveiligheid ten goede zal komen.  

 
Als u parkeeroverlast ervaart door fout parkeren, meldt dit dan via 0900-

8844. Zo kan daar tegen opgetreden worden.  
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Als wijkagent ben ik veelal adviserend en informerend bezig. Mochten er 

zaken zijn die u met mij wil bespreken of delen dan hoor ik het graag. Spreek 
me aan als ik op de bike door de wijk fiets en mocht dit niet lukken dan ben ik 

te bereiken via 0900-8844 of via twitter: @wijkagentHarold. Nogmaals: 
Samen moeten wij het doen!  

 
 

Met vriendelijke groet,  
Harold Kroep, Wijkagent 

 
 

 
Ruud Stam 

 

Op 13 januari 2014 heeft de werkgroep Nieuweroord het eerste overleg met 

gemeente gehad, met Sigrid Verleun (de projectleider die inmiddels niet meer 

aan dit project werkt) en met Simone Eefting (onze nieuwe contactpersoon 

met de gemeente). In dit overleg hebben wij onze standpunten nog eens 

uitgelegd en hebben wij de gemeente gewezen op de brief van maart 2012 

met al onze uitgangspunten en de andere brieven die wij in het verleden 

gestuurd hebben.  

De gemeente van haar kant heeft de procedure uiteengezet. Dit werd gevolgd 

door een discussie over het te volgen pad en hoe rekening gehouden kan 

worden met de wensen van de buurt en de kwaliteiten van het gebied. 

De werkgroep wordt, zo heeft de gemeente toegezegd, betrokken en krijgt 

een rol in de beoordeling van de modellen. 

 

Op 25 februari is er door de projectleiding een nota aan B&W geschreven die 
ook naar de Raad gaat. Deze behandelt:  

De Procedure: 
 Het project zal gestalte krijgen volgens het Leidse planproces 

 Het project bevindt zich in de initiatieffase 
 

Dit betekent dat als volgt wordt begonnen: 
 De kaders zoals die in 2009 geformuleerd zijn en door de Raad 

goedgekeurd zijn blijven het uitgangspunt voor het gehele proces. 
 De financiële haalbaarheid wordt op korte termijn in beeld gebracht, 

voorafgaand aan verdere stappen.  

 Er wordt begonnen met het toetsen of de kaders nog passend zijn en welk 
financieel resultaat deze opleveren. Ook zullen hierbij de wensen en eisen 

uit het vastgestelde kader scherper gesteld worden. Dus deze worden niet 
echt veranderd, maar wel zo opgeschreven dat dit meer houvast bieden. 

 Er worden verschillende modellen voor de bebouwing uitgewerkt om te 
kunnen bekijken welk soort plan de beste resultaten oplevert. Daarbij zijn 

de criteria:  



40 

 

- opbrengstpotentie 

- stedenbouwkundige kwaliteit 

- landschappelijke kwaliteit 

- draagvlak 

- flexibiliteit 

- zekerheid (afzetbaarheid en planning) 

 Een beperkt aantal geselecteerde marktpartijen (waaronder de partijen uit 
de procedure van 2009) worden geconsulteerd over te verwachten 

opbrengsten. Deelname aan deze consultatie geeft geen rechten voor de 
verkoop- en aanbestedingsprocedure. Aan deze partijen is gevraagd of de 

werkgroep Nieuweroord geanonimiseerd de eerder ingediende plannen kan 
inzien. Dit is inmiddels door de meeste ontwikkelaars/bouwers toegezegd. 

 Inventarisatie van huidige financiële status van het pand. 
 Gezien de voorgeschiedenis wordt nadrukkelijk ingezet op participatie en 

betrokkenheid van bewoners en omgeving bij het plan. 

 
 

Op 1 april heeft de werkgroep haar tweede overleg met de gemeente gehad. 

Ronald van de Worp is de ambtelijk opdrachtgever geworden en Simone 

Eeftink zal worden geassisteerd door Carien Arends. De sturingsdriehoek 

bestaat uit de (nieuw te benoemen) wethouder, van de Worp, en Eeftink. Het 

project verkeert thans in de initiatieffase; er wordt vooral gekeken naar de 

haalbaarheid. Na de initiatieffase wordt een projectopdracht geformuleerd 

waarin alle aspecten worden meegenomen en vervolgens zullen de 

projectkaders worden opgesteld. De projectkaders zullen worden vastgesteld 

in een raadsbesluit.  

Eind april komt de werkgroep weer bijeen met de gemeente en zal 

geprobeerd worden om een gemeenschappelijke belangenanalyse te maken. 

Daar komen pas echt onze wensen aan de orde.  

 

Helaas kan ik u deze keer niet meer vertellen dan wat procedurele punten. 

Maar we hebben de indruk dat de start in ieder geval beter geweest is dan de 

vorige keer. Graag zal ik in de volgende Praatvogel de nieuwe 

wetenswaardigheden opschrijven van het overleg met de gemeente. 
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Kees van den Aarsen 

 
In de winter is er weer van alles gebeurd in de speeltuin om weer klaar te zijn 

als het echt buitenspeelweer wordt.  

 
Bomen gesnoeid 

Langs de slootkant zijn in samenwerking met de gemeente en DZB de wilgen 
onder handen genomen. Een paar zijn flink ingekort en andere, wat kleinere 

exemplaren zijn geknot.  
 

Nieuw klimkasteel 
Het oude klimkasteel was dringend aan vervanging toe en dat toestel is nu 

vervangen door een supermooi en spannend klimparadijs. 
 

Zo was het: 

 
 

En dit is het nieuwe klimparadijs: 
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Zonnepanelen 

Ook zijn er begin januari 16 zonnepanelen (capaciteit van 3,84 Kw) geplaatst 
zodat het stroomverbruik van de speeltuin bijna helemaal tot nul kan worden 

gereduceerd. 
De speeltuin heeft aan de achterkant een speelvijver en om het water in 

goede conditie te houden zorgt een elektrische waterpomp ervoor dat het 
water ververst wordt. Deze pomp staat gemiddeld 6 uur per dag aan en 

verbruikt dan 9 Kwh. De zonnepanelen kunnen bij veel zon wel 25Kwh 
opbrengen en zodoende wordt het stroomverbruik van de pomp ruimschoots 

gecompenseerd.  
Hieronder een plaatje van de energie die we opgewekt hebben op de warmste 

en zonnigste 9 maart, sinds de weermetingen begonnen. 
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Herinneringen van Hennie Labree 

 

“Het gekrabbel over mijn oude wijk is ontstaan uit mijn warme gevoelens 

voor de wijk waar ik 26 jaar heb door gebracht met veel plezier en nog veel 
meer herinneringen. Op 23 november was het 70 jaar geleden dat ik op 

Lijsterstraat 22 geboren ben. 
Mijn jongens hebben mij 

meegenomen naar de 
Vogelwijk en mij daar 

rondgeleid. Ik heb nog een 
poging gewaagd om met een 

bewoner te praten van 
nummer 22 maar er was 

niemand thuis. 
Ik heb van 23-11-1943 tot 15-

10-1969 in deze wijk gewoond 
en wel op adres Lijsterstraat 

22, de hoek van de 

Lijsterstraat en de korte 
Roodborststraat. 

 
Met veel plezier heb ik jullie 

website bezocht. Het doet me 
meer dan ik zeggen kan dat de 

huidige bewoners zo betrokken 
zijn bij deze wijk waar ik een 

groot deel van mijn leven heb 
doorgebracht. De manier 

waarop jullie de Vogelwijk 
beschrijven is voor mij heel herkenbaar een kleine warme gemeenschap waar 

je iedereen kende en iedereen jou. Ik denk dan ook nog steeds met weemoed 
terug aan die tijd.  

 

Ik kan mij de meeste mensen die daar toen woonde nog goed herinneren 
zoals de winkels [… MEER LEZEN OVER DE WINKELS VAN VROEGER? OP DE 

WEBSITE STAAT DE LANGE VERSIE VAN DIT VERHAAL] 
 

Zo lezend in jullie oude Praatvogels komen zo veel herinneringen bij me op 
over mensen en over dingen die toen in de buurt zich afspeelden waar van ik 

er een paar wil neer pennen.  
  

Van der Waals 
De familie van der Waals komt ter sprake in een van de verhalen in de 

Praatvogel. Mijn moeder was bevriend met de deze familie. Deze familie had 
toch wel een bijzondere positie voor velen in deze prachtwijk, dit woord was 

allang bekend voordat het in de politiek in zwang kwam. Meneer van der 
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Waals was de klusjesman in de wijk en wat voor één. Hij was van alle 

markten thuis, als loodgieter als timmerman en als elektromonteur. Mijn 
ouders hebben hem vele malen voor een klusje laten komen. Was het niet 

voor het verplaatsen van een geiser dan wel voor het oplossen van een 
probleem aan de loden afvoer van de douche na een vorstperiode. Hij heeft 

ook de zolderkamer van mijn zus Ingrid getimmerd. Meneer van der Waals 
had trouwens iets eigenaardigs; hij had maar één oog, hij droeg wel een bril 

waarvan één glas van matglas was. Hij keek je altijd aan met zijn ene oog 
waardoor hij altijd een beetje verbaasd leek te kijken.  

Zijn vakmanschap was buiten kijf. Hij was ook vindingrijk. Zo had Van de 
Waals een keer het plan een zeilboot te bouwen, maar ja, een werf was er 

niet en hij heeft de boot toen maar in huis gebouwd zodat het echtpaar sliep 
onder de romp. Hij heeft het wel af gekregen Als je meneer Waals een klusje 

wilde laten doen kon je zomers slecht bij hem terecht. Dan was hij voor zes 
weken naar Frankrijk. Mijn moeder vertelde dat hij die tijd daar doorbracht 

met klussen in een klooster. 

Ik heb nog eens twee dagen bij hen gelogeerd. Mijn amandelen waren geknipt 
het was in 1953 en mijn ouders waren deze dagen weg naar een oom en 

tante in Arnhem. Hun dochter was toen al het huis uit dacht ik; zij was 
operatiezuster in het AZL. Hun zoon Kees zat nog op de (ik dacht, 

instrumentmakers)school; later zou hij meester-instrumentmaker worden.  
 

Kroon 
Een ander gezin dat ik mij nog herinner. Zij woonden op de hoek van de korte 

Leeuwerikstraat en de Vinkenstraat. Met Hagar Kroon ben ik nog een tijdje 
opgetrokken en zat ik samen op judo. Het bijzondere aan meneer Kroon was 

dat hij thuis een hele reeks zoetwater aquaria had en een herbarium.  
Bij mijn beste weten werkte hij op het laboratorium aan de Wassenaarseweg. 

Hij ging nog al eens kikkers vangen bij de sloot aan de Nachtegaallaan voor 
onderzoek op dit laboratorium. Dat deed hij op de volgende manier. Hij had 

een hengel gemaakt van bamboe en daaraan natuurlijk een draadje. Aan het 

uiteinde van dat draadje zat een stukje uitgeplozen sajet wat dan op een 
vliegje leek. De kikkers konden dat hapje niet weerstaan en vingen dat met 

hun roltong. Door de kleine tandjes van de kikker en de plakkerige tong 
konden zij niet meer op tijd los komen en werden zij gevangen.  

 
Mekking 

Aan de familie Mekking heb ik ook nog herinneringen, Niet zozeer aan de 
ouders als wel aan hun kinderen Ben, Hans en Paul.  

Op een dag - ik zal een jaar of acht geweest zijn - was ik samen met mijn 
buurvriendje Dik Dofferhoff in de sloot ter hoogte van de Leeuwerikstraat aan 

het vissen op donderkopjes (zoals wij kikkervisjes toen noemden). Mijn 
jongere zus Ingrid was ons achterna gekomen op haar driewieler. Al zei ik 

haar verschillende keren naar huis te gaan, ze gaf daar geen gehoor aan. We 
waren zo druk bezig dat ik daardoor niet merkte dat Ingrid in het water viel. 

Toen ik het wel door had en zij hevig spartelend op en neer ging, kwam Ben 

Mekking aangerend. Hij ging meteen te water en haalde haar eruit. Ik zie hem 
nog in het water stappen met zijn plusfourbroek aan. Zonder zijn ingrijpen 

was mijn zus zeker verdronken.  
 



45 

 

Dofferhof 

Het gezin bestond uit drie kinderen Dik, Betsie (sorry Els), en Nico. Dik had 
een elektrische trein, in die tijd heel bijzonder, waarmee we heel wat hebben 

gespeeld, dagenlang. Achter in hun tuin groeiden druiven, voor mij ook al 
zoiets bijzonders.  

Dik en ik hebben samen op een zomerse avond nog eens op het politie bureau 
in Wassenaar vast gezeten. Dik had zijn vader op de brommer een Berini M21 

"met een bolletank" naar het station gebracht en daarna de brommer mee 
naar huis genomen. We waren allebei 14 jaar en we besloten 's avonds te 

gaan toeren richting Den Haag. Maar we werden prompt aangehouden in 
Wassenaar door zo’n politiejeep met zo'n bakje achterop. Na ondervraging, 

ieder apart, werd besloten dat we weer naar huis konden. We kregen een 
berisping, de brommer werd in beslaggenomen, en men gaf ons geld voor de 

blauwe tram, ook werden we naar de halte gebracht. De brommer kreeg Diks 
vader later terug. 

 

Geloven 
Iets waarmee ik later best eens geconfronteerd werd was het feit dat ondanks 

dat je zo'n eenheid leek te vormen als buurt er toch een behoorlijke scheiding 
in de maatschappij was. Ik bedoel de scheiding tussen de verschillende 

geloven. Toen ik klein was viel het me niet op, maar later kwam ik eens een 
collega tegen. Zij bleek uit de Vogelbuurt te komen, uit de Lange 

Roodborststraat. Ze kende veel mensen die ik ook gekend heb. Na lang 
nadenken kwamen bij mij ook wel herinneringen op. In ons gesprek kwam 

naar voren dat zij katholiek was en op heel andere scholen gezeten had dan 
wij. Wij hebben ook nooit met elkaar gespeeld.  

Dichterbij speelde dit soort zaken niet, mijn vrienden Wil Obdam, Dik 
Dofferhoff, Piet Anton van Delft speelden altijd met ons. Maar die jongens 

gingen wel naar Katholieke scholen en later naar de Katholieke Dansschool 
van Evert Castelein terwijl wij dansten bij Alphenaar op de Steenschuur. In 

die tijd maakte je ook weinig kans als niet-katholiek bij C&A of V&D te kunnen 

werken.  
 

Tot slot 
Zo schrijvend kom ik nog zoveel herinneringen boven. Het spelen op straat, 

de spelletjes die we deden en het kattenkwaad dat we uithaalden.  
Bij de familie Advocaat in de lange Roodborststraat hebben we 's avonds nog 

eens hard op het raam geslagen en tegelijkertijd een fles kapot gegooid en op 
een veilige afstand keken we dan toe hoe ze naar buiten stormden om te 

kijken wie wat gedaan had. Of perziken pikken uit de kas van Bosman en dan 
even later stond de tuinman van meneer Bosman (meneer Bijvanc) hijgend 

voor de deur. Die woonde in het huisje aan de rechterkant van de ingang van 
Nieuweroord. 

 
Er is nog zoveel te vertellen over het leven in de wijk in de ‘50 jaren, maar ik 

zal maar even stoppen.” 
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 voor de productie van 1 liter water in een fles meer dan 3 liter schoon 
water wordt gebruikt? En dat Nederlanders gezamenlijk 500.000 plastic 
waterflesjes per dag kopen (terwijl dagelijks 8000 mensen sterven door 

onveilig drinkwater)?  

 je vanaf heden dag en nacht gratis Amsterdams kraanwater kan tappen 
bij het Anne Frank Huis? Niet alleen om de lange wachtrijen te voorzien 

van drinken maar ook om stil te staan bij de oneerlijke verdeling van 
drinkwater in de wereld.  

 er dagelijks nog steeds 5.000 kinderen wereldwijd sterven door gebrek 
aan schoon drinkwater, terwijl wij dagelijks zo'n 70 liter van het beste 

kraanwater ter wereld gewoon door het toilet spoelen? 
 de heer P.V.J. van Rossem uit de Merelstraat het boek Het Internaat: 

het christelijk jongensinternaat Zetten 1909-Zeist 1981 heeft 
geschreven? Het is een meeslepend relaas dat een complete 

geschiedschrijving omvat van de meest vooraanstaande protestantse 
internaten van Nederland, uitg. Eburon (ISBN 9789059727915. € 34,95). 

 er vroeger in Leiden ‘Eene Instelling van onderwijs in de Indische taal-, 
land- en volkenkunde te Leiden werd gevestigd in 1864’? Maar dat de 

Indische ambtenarenschool al spoedig geen levensvatbaarheid bleek te 
hebben en in 1892 werd opgeheven? (Bron: A.J. Immink, De Gids, 

Jaargang 63, 1899) 

 wijkgenoot Lorenza Colzato door onderzoek heeft achterhaald dat 

mensen meer vertrouwen krijgen in anderen als ze voedsel eten waarin 
het aminozuur tryptofaan zit (eet dus veel vis, sojaproducten, eieren en 

spinazie!) (bron: Psychological Science, 2013)?  

 haar echtgenoot Bernard Hommel ontdekte dat protestanten letten op 

details, terwijl katholieken meer het grotere geheel zien? 
 de winterkoning niet één maar altijd een handvol ruwe nesten bouwt? 

Als de koningin arriveert, dan laat hij al zijn paleisjes zien en maakt zij 
een keuze. Dat nestje wordt gestoffeerd en daar komen de eieren in. 

De andere nesten worden als slaapplaats gebruikt.  
 veel vogels de dupe zijn van de intensieve methoden van veeteelt met 

kaarsrechte agrarische industrieterreinen zonder bloemen en kruiden 

en met miniem bodemleven? 
 meubelgigant IKEA projecten steunt die kinderen betere kansen bieden 

op een gezonde, veilige jeugd en op (recht op) goed onderwijs waar zij 
ook wonen, middels de Ikea Foundation?  

 de kokmeeuwen en de stormmeeuwen geen overlast geven? Maar dat 
alleen de zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen door hun baltsroep 

en de troep op straat de mens tot last is? 
 de jonge meeuw een voedselstrategie leert waaraan hij levenslang 

hecht? En dat is de reden dat de oudst bekende Nederlandse meeuw 
(28 jaar oud, code ZDGA) elke zaterdag van Texel naar Leiden vliegt en 

daar bij de viskraam op het Gangetje zit? 
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 bij 71% van alle onderzochte vogelsoorten ook de vrouwtjes zingen? En 

dat dit opmerkelijk is omdat vogelzang wordt beschouwd als 
eigenschap van de mannetjes om vrouwtjes te lokken in competitie met 

andere mannetjes? [Bron: http://www.wetenschap24.nl/] 

 er jaarlijks één miljard kapotte paraplu’s worden weggegooid; een 
verspilling van 240.000 ton metaal? Daarmee kan je meer dan 25 

Eiffeltorens bouwen!  
 er een recyclebare plu is ontwikkeld door in plaats van metaal 

polypropeen te gebruiken? Dat breekt minder snel en is biologisch 
afbreekbaar. 

 de Stichting Wijkcomité Vogelwijk volgend jaar 40 jaar bestaat? En dat 
het wijkcomité als altijd graag wordt gevoed met uw ideeën, vragen en 

voorstellen? U kunt erbij zijn op dinsdag 13 mei en dinsdag 2 sept.  

 het BioSciencePark de grootste life sciences and health cluster in 
Nederland is? En al 30 jaar bestaat, met ongeveer 90 bedrijven? 

 de ‘plastic’-container ook aan de achterkant een opening heeft? 
 koffieprut een uitstekende bodemverbeteraar is, en slakken weghoudt 

(wel telkens vernieuwen), en tevens goed is voor de rozen? 
 oud-wijkgenoten Marcel en Liesbeth van Dijk de in 1875 gebouwde 

Gevers-Deutz Bewaarschool aan de Deutzstraat 19 kochten om er hun 
architectenkantoor en woning van te maken? 

 aardappelen die je bij een supermarkt koopt altijd zijn voorgespoeld? 
En dat ze, omdat ze ook nog in een plastic zak zitten, op 

kamertemperatuur, al aan het ontkiemen zijn in de zak? 
 in de ‘Naamlijst voor den Telefoondienst, uitgegeven door het 

Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie januari 1915’ één Vogelwijker 
avant la lettre stond vermeld: Eck, D.A. v., “Pomona”? 

 een zwarte internetpagina minder energie kost dan een witte pagina 

(bestaande uit witte pixels)? En dat, ergo, de zwarte zoekpagina 
www.blacle.nl energiezuiniger is dan Google en gelijksoortigs?  

 u wespen op afstand kunt houden door in een verse schijf citroen een 
tiental kruidnagels te steken? Leg het in een klein bakje met lauw 

water en alle wespen blijven uit de buurt. 
 

 De redactie u van harte wil bedanken voor uw 
bijdragen van de afgelopen jaren? 

  

http://www.wetenschap24.nl/
http://www.blacle.nl/
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Wij zwaaien af en wensen de volgende Praatvogel redactie veel succes !  
(V.l.n.r.: Richard Vermeulen, Eveline Kamstra en Kees van den Aarsen) 


