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De Praatvogel is het blad voor en door Vogelwijkers en wordt gefinancierd/ 

uitgegeven door de Stichting Wijkcomité Vogelwijk. De Praatvogel komt 4 maal 
per jaar uit en tussentijds komen ook enkele korte Praatvogel-nieuwsflitsen uit. 

Auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor hun inbreng en teksten. De redactie 
behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij in te korten of niet te plaatsen. 

 
Bijdragen/ingezonden stukken door wijkbewoners worden enorm op prijs 

gesteld. Deze kunnen worden gestuurd naar redactie@vogelwijk.nl. De 
deadline voor het insturen van tekst voor de komende Praatvogel is: 

14 juni 2015 
 

De Praatvogel is ook in kleur te lezen via: 
www.leiden.vogelwijk.nl 

Foto’s staan op internet en kun je bekijken via: 
www.picasaweb.com/Praatvogel 

 

 
Redactie Praatvogel   

     redactie@vogelwijk.nl 
Elise Bosman   elise-bosman@hotmail.com 

Rutger Hagen   rutger.hagen@gmail.com 
Anneke Donker   donkeras@xs4all.nl 

 
 

Stichting Wijkcomité Vogelwijk 
Ronald Haverman   Mezenstraat 12  tel. 711 46 22  

(voorzitter)    ronald@haverman.com 
Gosse Jensma   Vinkenstraat 8  tel. 517 75 46 

(penningmeester)  hetgos68@gmail.com 
Thera Stam    v.Eijsingapark 10  tel. 515 30 40 

fam.r.d.stam@casema.nl 

Els de Hullu  Leeuwerikstraat 35 tel. 515 76 43 
  elshulfredmul@ziggo.nl 

Cees Meijer  IJsvogelhof 13  tel. 589 28 48 
  cees.meijer@casema.nl 

 
 

Belangrijke contactgegevens 
 Wijkagent Harold Kroep  

 0900-8844  
 https://twitter.com/WijkagentHarold 

 harold.kroep@hollands-midden.politie.nl 
 Vogelnetwerk  

 vogelnetwerk@vogelwijk.nl voor burenhulp 
 Gemeente Leiden Servicepunt woonomgeving (incl. grofvuil, containers)  

 14071 of www.verbeterdebuurt.nl 

 Geluidshinder Schiphol 
 020-601 55 55 ofwww.bezoekbas.nl 
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Voorwoord 
 

De dagen worden langer. Het voorjaar gaat ons veel moois brengen. De vogels 
fluiten in het Bos van Bosman. De Ooievaars kijken uit over het landje van 

Bremmer.  
 

De Vogelwijk is een prachtige wijk. In dit nummer kunt u lezen dat het 
Vogelwijk comité 40 jaar bestaat. Heel veel wijkbewoners hebben in de loop 

der jaren al een steentje bijgedragen om onze wijk leuk en leefbaar te maken, 
én te houden. Het blijkt namelijk dat Vogelwijkers de afgelopen decennia een 

aantal keer massaal in actie gekomen zijn om de mooie zaken in de wijk te 
behouden. Wij zijn er van overtuigd dat door die samenhorigheid en 

betrokkenheid de wijk nu (nog) zo mooi is.  
 

Het zal jullie opgevallen zijn dat de wijk zich dit jaar ook weer begint te roeren 
omdat er zorgen zijn dat het Bos van Bosman zal veranderen in een aangeharkt 

"Park Nieuweroord". Genoeg reden om de Praatvogel goed te lezen. 

 
Meestal beschrijf ik ook een voorbeeld van de nieuwe "deel-economie". Vaak 

landelijke of zelfs internationale initiatieven zoals Uber of AirBNB. Dit keer blijf 
ik heel dicht bij huis: U herinnert zich nog wel de wensboom bij het blauwe 

huis. Ineens staat daar een prachtig huisje met boeken. Om te lenen of te 
pakken. Met een bankje ervoor zodat je ook ter plekke kunt gaan lezen. Ik vind 

het een fantastisch initiatief dat de Vogelwijk maakt tot de prachtige wijk die 
het is. Loop er een keertje langs en breng, leen of neem een boek! 

 
 

 
Ronald Haverman 

 
Voorzitter Stichting Wijkcomité Vogelwijk 
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Mededelingen en Oproepjes 

 

Op zoek naar… 
Ik ben op zoek naar buurtgenoten die ervaring hebben met het organiseren van een 

klein evenement. 
Ik ben Lineke Borstlap, woon in de Lijsterstraat en heb ALS een progressieve zenuw-

spierziekte waarbij steeds meer spieren uitvallen en je uiteindelijk helemaal verlamd 
raakt.  
 

Inmiddels weten veel mensen van het bestaan van deze ziekte, b.v. door de ICE BUCKET 
CHALLENGE vorig jaar. Dat is mooi, … daarom gebeurt er ook meer rondom de ziekte 

ALS. Echter, om de ziekte te kunnen bestrijden, goed te behandelen en beter nog te 
voorkomen is er veel onderzoek nodig. Onderzoek naar de oorzaken, naar behandeling 

en voor het ontwikkelen van medicijnen. Omdat niet heel veel mensen deze ziekte 
hebben - rond de 1500 mensen in Nederland- is de farmaceutische industrie niet heel 
erg geïnteresseerd in deze ziekte waardoor onderzoek en het ontwikkelen van 

medicijnen vaak lang op zich laat wachten. 
Ik zou graag, met wat enthousiaste mensen in onze omgeving een kleinschalig 

evenement willen organiseren om geld binnen te halen voor onderzoek. Ik heb daar geen 
ervaring mee en ben fysiek niet meer in staat om dit goed te kunnen doen. Te denken 
valt b.v. aan een kunstroute met b.v. een hapje en een drankje, een muziek route, een 

wandeldiner enz. 
Misschien zijn er mensen in onze wijk die ergens heel goed in zijn en b.v. een workshop 

kunnen organiseren, er valt van alles te bedenken als het maar geld oplevert. 
Ik ben benieuwd naar reacties en heb je vragen stel ze. 
 

Vriendelijke groet, 
 

Lineke Borstlap 
 
tonlineke@gmail.com 

0715155849/0628425808 

 

Dieren in de stad; Leiden en omgeving 
Buurtgenoot Dick de Vos schreef onlangs een boek over dieren in de stad Leiden en 
omgeving. Het boek zal op 1 mei verschijnen. Buurtgenoot Bert Lever is hiervan de 

uitgever.  
Een coproductie en een wijkproductie! 
 

In de volgende Praatvogel besteden we uitgebreider aandacht aan Dick’s boek. 
 

Meer informatie te verkrijgen bij Dick de Vos: 
d.devos@partijvoordedieren.nl 

 

Zomerconcert Vogel Vocaal 
Zangvereniging Vogel Vocaal zal op 20 juni van 15:00 tot 16:00 haar jaarlijkse optreden 

verzorgen in Cultuurhuis de Paulus aan de Warmonderweg. Wij hopen onze wijkgenoten 
daar in grote getale te mogen ontmoeten.  

 



6 

Sociaal Wijkteam 
Ook in een actieve en betrokken buurt als de Vogelwijk kan het voorkomen dat iemand 
behoefte heeft aan advies en ondersteuning. Aarzel dan niet en loop binnen tijdens de 

inloopspreekuren van het sociaal wijkteam Boerhaave/Stationsdistrict.  
 

Het kan gaan over uzelf of iemand waar u zich zorgen om maakt. Wij zitten in het 
Poortgebouw Zuid, op de 1e etage. We zijn van alle markten thuis en kunnen dus veel 
vragen op het gebied van wonen, zorg, werken, vrije tijdsbesteding en geldzaken zelf 

beantwoorden en/of beoordelen of er kortdurende dan wel langdurende begeleiding in 
uw situatie nodig is. Mochten we niet direct een antwoord weten, dan zoeken we het uit 

en zorgen voor een goede doorverwijzing. 
 
We gaan er vanuit dat iedereen het liefst zelf zijn problemen oplost maar soms een extra 

zetje nodig heeft om dit ook te organiseren samen met familie, kennissen, buren. De 
eerste indruk van de Vogelwijk is dat het wat dit betreft een modelbuurt is, met het 

Vogelnetwerk en een actief wijkcomité. Dit is alleen maar mooi want nu kunnen wij 
elkaar ondersteunen, versterken en samenwerken! Mocht er toch professionele hulp 
nodig zijn dan zijn wij goed vindbaar, direct aanspreekbaar en goed op de hoogte van 

uw buurt. 
  

U kunt bij ons binnenlopen: 
maandag t/m woensdag van 9.00-11.00 uur 
donderdag van 13.00-15.00 uur 

Rijnsburgerweg 10 
Poortgebouw Zuid, 1e etage 

Tel. 14071, Leiden, keuze 4 (bereikbaar tijdens kantooruren) 
 
Namens het Sociaal wijkteam Boerhaave/Stationsdistrict Leiden 

 
Janet Kenbeek 

 

Gezocht Lid voor het Wijkcomité Vogelwijk 
Het wijkcomité heeft op dit moment een vacature en is op zoek naar iemand met ideeën 

en (liefst) wat jonger is, zodat we een goede afspiegeling zijn en blijven van de 
wijkbewoners.  

  
Oud maar niet van gisteren 
Het wijkcomité Vogelwijk bestaat veertig jaar en heeft in die tijd heel wat bereikt. Veel 

mensen uit de wijk hebben in heden en verleden bijgedragen aan leuke dingen, zoals 
het wijkfeest en de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel. Verder zorgt het wijkcomité ieder jaar 

voor de grote schoonmaakbeurt van het Bos van Bosman. Omdat wij graag willen dat 
onze wijk mooi, gezellig en kindvriendelijk blijft, dragen we bij aan de Praatvogel en aan 
de verschillende werkgroepen die een kritische luis in de pels van de gemeente zijn. 

Dankzij deze werkgroepen zitten wij bovenop de bouwplannen van Nieuweroord aan de 
Rijnsburgerweg en op het terrein van TNO aan de Wassenaarseweg. Natuurlijk volgen 

we de parkeerplannen voor onze wijk. En, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Nieuwe 
ideeën zijn uiteraard heel erg welkom! 
  

Vind je het ook leuk en belangrijk om iets voor onze mooie wijk te betekenen, bel of 
mail dan eens met de voorzitter van ons wijkcomité Ronald Haverman. Zijn 

contactgegevens staan in deze Praatvogel. 
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Badmintonnen in Oegstgeest 
Houd je van een snelle sport waarbij je ook nog eens hard kan meppen (tegen een 
shuttle)? Kom eens kijken bij ons badmintonclubje op woensdagavond! 
Een aantal mensen uit de Vogelwijk, Leiden en Oegstgeest slaat dan in een heel gezellige 
sportieve sfeer een shuttletje met elkaar. Het niveau is maar iets hoger dan 

campingniveau en iedereen is welkom. We spelen geen competitie, het gaat om de 
gezelligheid en het spel.  
Er is nu plaats voor enkele nieuwe spelers, leeftijd vanaf ca. 20 jaar (- 70+). We spelen 

op woensdagavond van 20.00 u. - 21.30 u. in de gymzaal van de Leo Kannerschool in 
Oegstgeest (Hazenboslaan 101). Kom gerust langs als je een keertje wilt kijken en 

kennismaken! 
 
Voor meer informatie kan je ook even mailen: ingrid@wimgrid.nl 

 
Sportieve groeten! 

 
Ingrid Nuijten 

 

Open-Tuinendag 
Het is alweer drie jaar geleden dat de laatste open-tuinendag in de Vogelwijk werd 
georganiseerd. Van diverse kanten bereikte mij het verzoek of er weer zo’n dag 

georganiseerd wordt komende zomer.  
 

De datum voor de volgende open-tuinen dag is zondag 28 juni. De tijd van openstelling 
is van 13.30 uur tot 17.30 uur.  
 

Het is de bedoeling dat mensen die hun tuin om wát voor reden dan ook bijzonder 
vinden, hun tuin openstellen voor publiek uit deze wijk. Dit is niet alleen een goede 

gelegenheid om bij elkaar inspiratie op te doen voor de eigen tuin, maar het is ook een 
leuke manier om wijkbewoners te leren kennen. Het maakt niet uit of u een strakke, 
moderne tuin heeft; een rommelige tuin of een tuin met kabouters of wat dan ook… het 

criterium is dat u plezier beleeft aan uw tuin. 
 

Als u wilt meedoen, wilt u dan voor 30 mei een briefje bij mij mij in de bus doen met uw 
naam en adres en een korte beschrijving van uw tuin (5 tot 10 regels); e-mailen kan 
natuurlijk ook. Mocht u op de open-tuinenmiddag ook stekjes aanbieden of koffie, thee 

en andere lekkernijen, wilt u dat dan ook vermelden. 
 

Ik maak dan een lijst van de open tuinen met de beschrijving erbij. Deze lijst krijgt 
iedereen in de wijk begin juni in de bus. Mocht u in uw omgeving mensen weten die het 
ook leuk vinden om deze tuinen te bekijken, dan kunt u ook voor hen bij mij een extra 

exemplaar ophalen. 
 

Degenen die hun tuin openstellen, zijn na afloop welkom om bij ons om onder het genot 
van een hapje en drankje na te praten. Net als de vorige keer zullen we daarna voor 
zover mogelijk elkaars tuin bekijken.  

 
Graag tot 28 juni! 

 
Herman van der Kooij 
Vinkenstraat 6 

Tel. 071 517 51 15 
E-mail: h.v.d.kooij5@kpnplanet.nl 

mailto:ingrid@wimgrid.nl
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Bijeenkomst Meeuwen-watchers 
Beste wijkbewoner, 

 
Vorig jaar zijn enkele wijkbewoners actief geweest in het bestrijden van de 

meeuwenoverlast. Deze actie is erg succesvol geweest, dus daarom willen we dit graag 
herhalen. 
 

Om een en ander opnieuw door te praten en te kijken of iedereen die vorig jaar 
contactpersoon wilde zijn dit opnieuw wil zijn, hebben we een bijeenkomst belegd. Deze 

bijeenkomst vond plaats op dinsdag 7 april om 20.30 uur op Vinkenstraat 10 bij Trudi 
Kraan en Arnold Oostveen. 

 
Mocht je op deze avond niet geweest zijn/verhinderd geweest zijn, maar wil je wel 
contactpersoon blijven, wil je me dat dan even laten weten/mailen?  

 
Als je nog geen contactpersoon bent, maar dat wel wilt worden, ben je ook van harte 

welkom. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Herman van der Kooij 

Vinkenstraat 6 
Tel. 071 517 51 15 
E-mail: h.v.d.kooij5@kpnplanet.nl 

 

Waterlelieconcerten 
Beste vriend(in) van de Leidse Hout, 

 
Vanaf 10 mei kunnen liefhebbers op zondagmiddag weer genieten van een bonte 

afwisseling van verschillende soorten muziek in de Waterlelie. Ongeveer twintig 
harmonieën, koren, jazzformaties, kinderorkesten en andere ensembles zullen aan 
elkaar het stokje doorgeven. 

 
Tegelijk met de presentatie van het programma doen we een oproep aan iedereen die 

de Waterlelie-concerten een warm hart toedraagt: we zijn op zoek naar versterking van 
het team. Zo nu en dan op zondagmiddag het podium gereed maken, het ensemble 
aankondigen en bedanken, zorgen voor een drankje; iets voor u?  

 
Laat het weten aan de coördinator: 

Werner Hendriks hendrikswerner@hotmail.com , 06-50526176 
Of mondeling bij de Waterlelie. 

 
Ga voor het programma naar: 
 

http://www.vriendenvandeleidsehout.nl (Doorklikken naar agenda) 
 

Groet, 
 
Stichting Muziek Leidse Hout 

Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout 

 

 

file:///C:/Users/u0099521/Desktop/Praatvogel/Praatvogel_2015_Lente/hendrikswerner@hotmail.com
http://www.vriendenvandeleidsehout.nl/index.php?id=1005&action=details&news_id=29
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Resultaten Enquête Vogelnetwerk 
 

In december is er een enquête in de wijk verspreid over burenhulp. Het waren 
drukke en donkere dagen zo vlak voor de Kerst en niet iedereen had tijd om 

over de vragen na te denken. Toch is er een respons van ongeveer 50%! Eén 
van de redenen voor deze relatief hoge respons is het feit dat wijkgenoten de 

enquête huis aan huis verspreid hebben en ook weer -zoveel mogelijk- 
persoonlijk hebben opgehaald. Een tiental mensen heeft hieraan meegeholpen, 

waarvoor hartelijk dank! 
De uitwerking is nu in volle gang, maar een eerste indruk kunnen we u wel 

alvast geven. Uit de resultaten blijkt overduidelijk dat we in een betrokken 
buurt wonen, waar mensen voor elkaar klaar staan in geval van nood. Een grote 

meerderheid (bijna iedereen) is bereid om boodschappen te doen voor hun 
buren als dat plotseling nodig mocht zijn. Een initiatief om spullen te delen blijkt 

ook levensvatbaar in onze wijk, hierop wordt door velen positief gereageerd. 
Daarnaast geven veel mensen aan het Vogelnetwerk (het netwerk voor 

burenhulp) een goede ontwikkeling te vinden. 

Gelukkig is er meer hulpaanbod dan hulpvraag, dat is natuurlijk ook wel logisch 
daar het Vogelnetwerk steeds benadrukt dat het om hulpvragen gaat die 

plotseling opkomen in een onverwachte situatie. Heel veel buren zijn dan bereid 
om bij te springen! De hulpvragen die we hebben gekregen worden door ons 

opgepakt. 
 

De koffieochtenden zijn ook redelijk goed bekend in de wijk. We willen hier nog 
eens duidelijk benadrukken dat de koffieochtenden voor álle buurtgenoten 

zijn, dus niet alleen voor vrijwilligers of mantelzorgers. Dit bleek bij sommigen 
niet helemaal duidelijk. We hebben tevens een aantal tips gekregen voor 

thema’s die tijdens de koffieochtenden aan de orde kunnen komen, daar zijn 
we natuurlijk heel blij mee. Voor degenen die het nog niet wisten: elke derde 

donderdag van de maand van 10.30u-12u kunt u aanschuiven voor een kopje 
koffie met een praatje, van of met een buurtgenoot in het gebouw van de 

speeltuin.  

Als mensen zich hiervoor willen inspannen kunnen ze zich melden via het email 
adres: vogelnetwerk@vogelwijk.nl Alle ideeën zijn welkom, ook tips over 

onderwerpen voor de koffieochtenden e.d. 
En dan tenslotte: 

de top 5 aanbiedingen van hulp: 
1. Boodschappen doen 

2. Naar dokter of ziekenhuis brengen 

3. Maaltijd verzorgen 

4. Gezelschap/wandelen 

5. Hulp bij administratie 

Nog een laatste nieuwtje:  

Sinds kort heeft het Vogelnetwerk een eigen blogpagina op de site van de 
Speeltuin: http://vogelwijk.blogspot.nl/ Hier kunt u de aankondigingen van de 

koffieochtenden terugvinden en de gegevens van de Vogelnetwerkvrijwilligers. 

mailto:vogelnetwerk@vogelwijk.nl
http://vogelwijk.blogspot.nl/
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Handen af van Bos van Bosman 
Cees Meijer 

 
Woensdag 4 maart jl. stond voor een belangrijk deel in het teken van 

Nieuweroord. ’s middags protesteerden buurtbewoners van onze wijk en 
omgeving tegen woningbouw in het Bos van Bosman.  

 

 
 
’s Avonds roerden we ons met zo’n tachtig belangstellenden tijdens de 

informatieavond die de gemeente in het Rijnlands Revalidatiecentrum had 

belegd. 
In de nieuwe plannen van de gemeente Leiden komt er niet alleen nieuwbouw 

op de plaats van de voormalige zusterflat Nieuweroord aan de Rijnsburgerweg, 
maar wordt er mogelijk ook gebouwd op de voormalige tennisbaan in het bos 

zelf. Het huidige Bos van Bosman gaat in de plannen van de gemeente drastisch 
op de schop en moet een open parkachtig karakter krijgen. Het gebied 

Nieuweroord wordt verbonden met het bos, dat de gemeente al park noemt. 
Veel van de hoge natuurwaarden gaan daardoor verloren.  

 
Blij dat er wat gebeurt met de Zusterflat 

De buurt is natuurlijk blij dat er eindelijk wat met de zusterflat gebeurt en dat 
deze na de bouwvakvakantie wordt gesloopt. Ook zijn de bewoners van de 

Vogelwijk positief over de oplossing die er lijkt te zijn voor de afwikkeling van 
het verkeer en dat er veel aandacht is voor water en archeologie. Schokkend, 

vinden de bewoners het concept-kaderbesluit dat door Paul Laudy, wethouder 

Bouw en Openbare Ruimte en zijn medewerkers van de gemeente Leiden, is 
gepresenteerd. Er werden tijdens de informatieavond weliswaar drie voorstellen 

getoond, maar het was al snel duidelijk dat de voorkeur uitgaat naar een variant 
met verspreide appartementencomplexen die tot zeven woonlagen hoog zullen 

zijn en waarin ook de voormalige tennisbaan wordt bebouwd. De woningen 
kosten straks tussen de drie en vijf ton of hebben een huurprijs tussen 800 en 

1.000 euro. Het is de bedoeling dat het uitvoeringsbesluit er in 2016 ligt, 
waarna de bestemmingsplanprocedure start en er in 2017 of 2018 wordt 

gebouwd. 
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Er was tijdens de bijeenkomst nog behoorlijk wat commotie over de 
klankbordgroep die de gemeente in het leven wilde roepen. Wijkbewoners 

stelden dat deze zou kunnen worden uitgespeeld tegen de werkgroep 
Nieuweroord, die tot nu toe gesprekspartner was van de gemeente en intussen 

heel veel heeft bereikt. Na enige discussie is afgesproken dat er een soort 
klankbordgroep komt. De huidige werkgroep Nieuweroord vormt daarvan 

echter de kern en anderen kunnen zich daar desgewenst bij aansluiten. Tijdens 
de bijeenkomst konden de aanwezigen de gemeente nog wensen en 

boodschappen meegeven door ‘’geeltjes” met Tips en Tops op een flipover te 
plakken. Daar werd druk gebruik van gemaakt en de gemeente beloofde deze 

mee te nemen in het vervolgtraject. 
 

Geen bomen voor je raam 
De oude tennisbaan is nu omzoomd door hoge bomen die de toekomstige 

bewoners waarschijnlijk niet vlak voor hun raam zullen willen hebben. De buurt 

is dan ook bang dat deze prachtige oude bomen zullen sneuvelen. “Laat 
desnoods het appartementsgebouw op de plek van de zusterflat iets hoger 

worden, dan blijft de tennisbaan ongemoeid. Er moeten toch creatieve 
oplossingen gevonden kunnen worden?” zegt Els de Hullu van ons wijkcomité. 

Bebouwing in het Bos van Bosman is niet alleen schadelijk voor dat deel van 
het bos, maar doorbreekt ook de ecologische verbindingszone. In het bos zelf 

worden veel bomen gekapt om een meer ruimtelijk en parkachtig karakter te 
krijgen. ‘’We krijgen minder bomen, minder bos en meer stenen”, zegt Ruud 

Stam van de werkgroep Nieuweroord teleurgesteld. “Het is goed zoals het is: 
een bos! De wijk is dan ook bijzonder betrokken bij het bos en neemt al sinds 

1972 verantwoordelijkheid voor het Bos van Bosman door het regelmatig op te 
ruimen. Samen met de afdeling Groen van de gemeente wordt in de 

herfstvakantie een jaarlijkse schoonmaakactie gehouden.  
 

De waarde van het mooie bos 

Voor veel bewoners lijkt het of de gemeente niet geleerd heeft van fouten uit 
het verleden en dat de geschiedenis zich herhaalt. Terwijl de gemeente zegt 

dat er in de structuurvisie aandacht wordt besteed aan een aantal gebieden 
met "hoogwaardig openbaar groen van belangrijke kwaliteit" waartoe het Bos 

van Bosman wordt gerekend, wordt deze visie nu net zo gemakkelijk weer 
losgelaten. 

 
Niet alleen het landhuis Nieuweroord van architect Hanrath is indertijd gesloopt 

voor de zusterflat van ruim 50 meter hoog. Ook de totale oppervlakte van het 
prachtige bos van landschapsarchitect Springer werd in de loop van de jaren 

verkleind voor allerlei bouwactiviteiten van de gemeente. Gezien de recente 
plannen zijn de bewoners van de Vogelwijk bang dat de gemeente en 

projectontwikkelaars zich ook nu weer weinig zullen aantrekken van de waarde 
van dit mooie bos met de vleermuizen en bijzondere vogelsoorten als ijsvogel 

en bosuil en niet te vergeten de stinzenplanten die daar voorkomen.  
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Lente op het weiland 
Els de Hullu 

 

Op ‘ons’ weiland zie je dat de ooievaars en ganzen de lente in de kop hebben. 
De ooievaars klepperen vrolijk op hun nest, drie stel nijlganzen maken luidkeels 

ruzie met andere paren en bij de Canadese ganzen vormen zich stelletjes. Dus 
dat wordt broeden! Van al deze drie soorten vogels is het best opmerkelijk dat 

ze hier bij ons op het weiland zitten, twee soorten zijn namelijk door mensen 
geïntroduceerd en één is voor uitsterven behoed. 

 
Ooievaars 

Nu, in 2015, broeden de 
ooievaars voor de derde keer 

bij ons, ongeveer half maart 
begint de ei-leg. Ooievaars 

nemen in heel Nederland toe 

sinds zij in 1969 door een 
speciaal ooievaarsstation 

gered zijn van de ondergang. 
Vanuit dat station hebben ze 

zich weten te verspreiden, nu 
ook naar ons landje van 

Bremmer. Voor alle kleinere 
beesten op het weiland: 

kikkers, jonge vogels en 
insecten, zijn de ooievaars 

minder goed nieuws: deze vleeseters slorpen als stofzuigers alles op wat hen 
voor de bek komt.  

 
 

 
Ooievaars spreken tot de verbeelding door hun grote zwart-witte verenpak en 

lange rode snavel. Ze komen veel voor in verhalen; in logo’s (de Gemeente Den 
Haag) en gelden zelfs als symbool voor de trouw van kinderen aan hun ouders. 

Ooievaars zélf zijn nest-trouw maar niet noodzakelijk partner-trouw – maar jij 
en ik zien geen verschil tussen de ene en de andere ooievaar dus voor ons lijkt 

het altijd hetzelfde paartje. 

 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.natuurshot.nl%2Fforumbb3%2Fviewtopic.php%3Ft%3D5691&ei=8HcgVcTmI8KZsgGg1YJY&psig=AFQjCNEzjEN22X62P2ERmlBcP_RwdGAjGQ&ust=1428277600211985
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Ganzen 

Van de ganzen lopen er twee soorten rond: de nijlgans (die trouwens eigenlijk 
helemaal geen gans is maar verwant is aan de bergeend) is bruin met roze 

snavel, kring om het oog en vlek op de borst; en de grotere Canadese gans 
met een witte hals-vlek net onder hun snavel, zwarte nek en kop en zwarte 

rug. Beiden komen niet van oudsher in Nederland voor, maar doen het hier 
inmiddels prima; de nijlganzen zelfs heel prima want ze breiden zich sinds 1960 

enorm snel uit. Beide soorten leven graag in cultuurlandschap en zijn 
planteneters.  

 
Nijlganzen trekken net als ooievaars paarsgewijs 

op, het hele jaar door zie je nijlgans-ouderparen 
rondzwerven, soms met een hele zwik jongen. Ze 

zijn hier vanuit Egypte en zuidelijk Afrika 
geïntroduceerd en bouwen hun nesten graag 

hoog. Op ons landje van Bremmer zaten ze deze 

winter vaak op de ooievaarspaal en hadden er 
beslist plannen mee, tot de ooievaars uit het 

zuiden terugkwamen en hen er uit knikkerden.  
 

De Canadese gans leeft in de winter binnen een grote groep en in het voorjaar 
splitsen ze zich op. Alle dieren zijn afstammelingen van Noord Amerikaanse 

vogels die voor de jacht zijn 
uitgezet, aangevuld met 

siervogels uit parken. Ze 
kruisen trouwens regelmatig 

met andere ganzensoorten. 
Straks zien we vast weer de 

broedpaartjes trots en héél 
oplettend rondlopen met hun 

drie tot acht pulletjes (jonge 

vogels). Naast de broedparen 
zijn er altijd jonge Canadese 

ganzen die nog niet aan 
broeden toe zijn, dus deze 

soort zie je eigenlijk altijd wel 
op het weiland. 

 
Bron: vogelbescherming www.vogelbescherming.nl 

 
Zie ook de livestream van broedende ooievaars:  

http://www.beleefdelente.nl/vogel/ooievaar 

 

http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.beleefdelente.nl/vogel/ooievaar
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Vlaggen 
Theo Gijzenij 

 
Beste wijkgenoten, 

 
Mij persoonlijk doet het zeer goed als ik 

door de wijk loop op 5 mei en die vele 
vlaggen zie wapperen. Ook de 

hoeveelheid halfstokvlaggen op 4 mei, 
uiteraard met het grootste respect voor 

de daar achter liggende gedachte. In 

ons eigen Leiden, de mooiste stad van 
Nederland, vroeger van het graafschap 

Holland, vlaggen we niet alleen een paar 
keer met ons aller rood-wit-blauw, maar 

we hebben een eigen officiële Leidse 
vlag, het rood en wit met prominent de 

Leidse sleutels. Ik zag met de afgelopen 3 oktober viering (het grootste 
stadsevenement van Nederland) 4 van deze prachtige rood-witte vlaggen in 

onze wijk. 
 

Als ik door de wijk wandel, ook met de viering van 4 en 5 mei, zie ik nog steeds 
heel veel huizen waar wél een vlaggestokhouder aan zit, maar zonder vlag. 

Eigenlijk kan dat natuurlijk niet. Ik doe hierbij dus in de eerste plaats een 
oproep om alle huizen waar nodig van een vlaggestokhouder te voorzien, én 

natuurlijk de twee vlaggen aan te schaffen. U kunt het vragen voor uw 

verjaardag, voor de Sint, de kerstman of St. Juttemis. Dan zien we vanzelf in 
rap tempo het gevlag aanzwellen. 

 
U moet niet denken dat u de Leidse 

rood-witte vlag louter voor de viering 
van 2-3 oktober aanschaft. Ik hoop 

dat we allemaal die vlag veel vaker 
per jaar gaan uitsteken. Wat zou dat 

prachtig zijn, een voorbeeld voor de 
rest van Leiden, en het fleurt onze 

wijk zelf natuurlijk ook op. Ik denk 
dat deze Praatvogel die u nu zit te 

lezen zo rond begin april het licht zal 
zien, dus hier voor de komende drie 

maanden de dagen die de moeite van 

het vlaggen waard zijn. 
 

1) 6 mei: de noordelijke uitbreiding (1611) 
2) 16 mei: Stichting van ons oudste hofje: het Jeruzalem (1467) 

3) 14 juni: geboortedag burgemeester van der Werf (1529) 
4) 24 juni: geboortedag van onze graaf Floris V (1254) 
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Ik wil best telkens een anekdote vertellen van één van die memorabele data. 

We beginnen meteen met de eerste: de noordelijke uitbreiding. Na het 
beroemde beleg en ontzet van Leiden in 1574 dat we nog elk jaar op 2 en 3 

oktober vieren, was er grote woningnood, en dus een grote druk om de stad 
uit te breiden. Eigenlijk is dat gek, want tijdens het beleg hebben zovelen het 

leven gelaten, door honger, maar zelfs meer nog door de pest. Iedereen weet 
dat je pestlijders niet binnen de stad moest houden c.q. verplegen maar 

erbuiten. Duidelijk zal zijn dat met deze omsingeling door de Spanjolen (de 
Spekken) dat naar buiten brengen niet kon, dus er ontstond een automatische 

verergering van de situatie. Toch kwam die roep om uitbreiding, en terecht. In 
de eerste plaats werd in 1575 de universiteit geopend, en jaar na jaar groeide 

deze. De tweede oorzaak was een enorme toestroom van buitenlanders vooral 
geloofvervolgden uit de Zuidelijke Nederlanden en later ook Duitsers die leden 

onder de 30-jarige oorlog.  
 

Met name die buitenlanders zorgden voor een enorme opleving van onze 

economie, kunst, kortom alles wat bekend staat als onze ‘Gouden Eeuw’ De 
oorzaak van die toestroom lag in de splitsing tussen de Noordelijke en de 

Zuidelijke Nederlanden, hoe Prins Willem van Oranje ook geprobeerd heeft het 
samen te houden, o.a. met de Pacificatie van Gent in 1576. De handwerkslieden 

(de Walen) die hier naar toe kwamen, werkten voor het overgrote deel in de 
textiel. Maar ook een Joost van den Vondel was een Zuid-Nederlander, en wat 

dacht u van Marnix van St. Aldegonde, tot de verovering in 1585 burgemeester 
van Antwerpen, zeer waarschijnlijk de componist van ons volkslied het 

Wilhelmus. Ook hij ligt begraven in onze Pieterskerk (huiskamervraag: wat was 
de voornaam van Marnix van St. Aldegonde?). 

 
De uitbreiding is, zoals u boven kunt lezen pas gerealiseerd in 1611; het heeft 

dus bijna 40 jaar geduurd voor het een feit was. Dat doet direct denken aan 
Mozes die met zijn volk ook 40 jaar door de woestijn moest trekken voor het 

volk het ‘beloofde land’ binnen mocht. De uitbreiding aan de noordzijde van 

onze stad, werd daarom ook wel ‘het beloofde land’ genoemd. U kunt dat zelf 
nog zien op een prachtige gevelsteen (Leiden is o.a. gevelstenenstad nr. 2 van 

Nederland) Als u lopende op de Beestenmarkt (Leidenaars spreken nooit van 
dieren maar van beesten) naar de nieuwe Beestenmarkt loopt, dan ziet u links 

om, bijna op de hoek die gevelsteen. U ziet duidelijk de verwijzing naar het 
Bijbelse verhaal wat ik net aanhaalde (huiskamervraag: wie liep vooraan met 

die stok en wie achteraan; niet opzoeken hé). Ik hoop dus wat meer rood-witte 
vlaggen te zien in de toekomst. 

 
Tot de volgende keer!  
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Vraag het de Luistervink… 
 
Lieve Luistervink,  

Ik heb een zeer intensieve baan waarbij ik voor mijn 
mannelijke clientèle representatief voor de dag moet 

komen. Het oog wil ook wat en ik draag met enige 
regelmaat panty’s, netkousen of jarretels. Hoewel ik 

erg voorzichtig ben, trek ik hier regelmatig met het 
aan- en uittrekken met mijn lange (nep)nagels een 

ladder in. Ik moet er tijdens mijn dienst wel de hele tijd 
representatief bij blijven zitten en verbruik dus soms 

meerdere paren per dag. Ik ben zeer milieubewust en 
weggooien vind ik zonde. Hebt u ideeën over hoe ik 

deze producten wellicht kan hergebruiken? 
 

Met vriendelijke groet, 

 
Mej. Ligte-Kooij 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Beste mejuffrouw, 

 
Nylonkousen zijn zeer goed recyclebaar. Zij zijn gemaakt 

van een duurzaam materiaal dat kan dienen voor een 
veelvoud aan toepassingen. Ik heb er hieronder een 

aantal voor u op een rij gezet. 
 

Veel succes ermee, 
 

     De Luistervink 
 

 Knip de panty in reepjes en maak er elastiekjes van die je kunt gebruiken om 

vuilniszakken mee dicht te knopen of om planten mee op te binden (dat is zelfs 

beter voor de plant dan een ijzerdraadje). 

 Vul het onderbeen van de oude panty met gedroogde rozen, lavendel, 

kaneelstokjes of nootmuskaat en maak je eigen potpourri-zakje voor in de 

klerenkast of op de wc. 

 Vul het pantyonderbeen met kattenbakgrit of zout en plaatst het zakje op een 

vochtige plek. Handig om schimmel te voorkomen. 

 Poets er je schoenen mee. Of je zilveren bestek. Of die glazen tafel waar snel 

krassen op komen. 

 Oude panty’s zijn ook te hergebruiken als kussen- of knuffelvulling. 

 Of als waszak (om nog niet kapotte panty’s in te wassen!) 

 Oorbel kwijt: doe een pantykous om de stofzuigermond. Zo voorkom je dat je de 

oorbel opzuigt, en vind je ’m makkelijker terug dan door elke centimeter van de 

vloer af te speuren. Deze tip is ook te gebruiken als je wilt voorkomen dat je 
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spinnen opzuigt – ze blijven netjes op de panty zitten zodat je ze veilig buiten 

kunt zetten. Of u keert deze tip: als u een grote spin hebt opgezogen doet u een 

panty over de stofzuigerslurf zodat hij er niet uit kan kruipen. 

 Oude fotografentip: gekleurde panty’s doen ’t goed als filter over de cameralens. 

Instagram, maar dan retro. 

 Met een panty om de deegroller blijft het deeg niet plakken. 

 Nog een keukentip: gebruik de oude panty om er uien in op te hangen. Maak een 

knoop tussen elke ui. Zo kan er voldoende lucht bij en blijven ze langer goed. 

Ook van toepassing op het bewaren van aardappelen en bloembollen. 

 Bewaar een oude panty in de eerste hulp-doos als drukverband of om er een 

mitella van te maken. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Hebt u ook een vraag of een dilemma? Leg het voor aan ‘De Luistervink’ en 

ontvang een serieus antwoord op uw probleem. U kunt mailen naar: 

redactie@vogelwijk.nl o.v.v. De Luistervink. 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Meer Zonnepanelen in de Wijk 
Gosse Jensma 

 
In de vorige Praatvogels heeft u kunnen lezen dat ik nieuwe zonnepanelen voor 

mijn dak heb aangeschaft. Sinds kort zijn ze geïnstalleerd en leveren ze volop 
stroom. Jammer genoeg hebben we de laatste tijd veel bewolkte dagen gehad, 

dus ze blijven nog achter bij mijn verwachting (die natuurlijk torenhoog is). 
Maar de goede tijden met veel zon komen eraan!  

 

mailto:redactie@vogelwijk.nl
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Met het initiatief om meer panelen op de daken in de Vogelwijk te plaatsen gaat 

het ondertussen voorspoedig. 14 Wijkbewoners hebben zich aangesloten; zij 
willen gezamenlijk meer dan 100 panelen plaatsen. We hebben ondertussen 

meerdere leveranciers benaderd, en op basis van prijs en betrouwbaarheid een 
leverancier (Enetec uit Leiden) uitgekozen om alle installaties te leveren en te 

installeren op de daken. De eerste 2 weken van april zullen alle 
belangstellenden worden bezocht door Enetec om te kijken welke maatwerk- 

installatie voor hen het meeste geschikt is. Naar verwachting zullen in mei de 
nieuwe panelen beginnen met het leveren van zonnestroom.  

Mijn bemoeienis is daarmee vrijwel afgelopen. In mijn eerste artikel in de 
Praatvogel (maart 2014) gaf ik aan dat er best wel meer zonnepanelen op de 

Vogelwijk daken passen. Ik ben heel blij dat ik daarin een steentje heb kunnen 
bijdragen!  

 
U kunt zich nog steeds aansluiten bij het initiatief. Als u ook een offerte wilt 

laten maken kunt u zich rechtstreeks wenden tot Enetec (info@enetec.nl). Wel 

vermelden dat u zich aansluit bij het Vogelwijk initiatief, dan weet u zeker dat 
u gebruikt maakt van de gunstige condities die we hebben bedongen. U kunt 

zich natuurlijk ook aanmelden via mijn e-mailadres hetgos68@gmail.com.  
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Volle Containers?? 
Els de Hullu 

 

De afvalcontainers aan de Leeuwerikstraat worden druk gebruikt en dat is toe 
te juichen want dat betekent dat veel Vogelwijkers afval scheiden en voor 

recycling aanbieden. In heel Leiden is uit de 15 plastic containers bijvoorbeeld 

194 ton plasticafval opgehaald – wat een berg is dat! Idealiter zouden we 
natuurlijk met zijn allen veel minder plastic moeten gebruiken, plastic is echt 

een enorm probleem omdat het niet afgebroken kan worden. Dat Leiden 
worstelt met deze hoeveelheid is geen nieuws, een aantal gemeenteraadsleden 

heeft zelfs een speciaal emailadres geopend waarop (over-)volle containers te 
melden zijn: vollecontainer@gmail.com. De gemeente bellen kan ook, bel 

14071, volg het keuzemenu. 
 

Papier, glas of (vooral!) plastic dat – bijvoorbeeld op zondag, als de bak zeker 
niet geleegd wordt - naast of op de container gezet wordt, gaat zwerven. De 

plastic zakken zijn heel licht en waaien makkelijk weg en het vieze plastic 
ontsiert dan in no time het hele veld. Daarnaast doen vogels ook vrolijk mee 

en pikken de zakken makkelijk open. Voor meeuwen een koud kunstje, ze 
rukken alles eruit op zoek naar een lekker hapje.  

 

Zet dus géén afval op of naast de container maar neem het weer mee en meld 
het feit dat de container vol is. De bakken worden meestal op maandag en 

donderdag geleegd. 

mailto:info@enetec.nl
mailto:hetgos68@gmail.com
mailto:vollecontainer@gmail.com
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Betaald parkeren in de Wijk 
Cees Meijer 

 
Met in het achterhoofd de nogal onrustig 

verlopen informatiebijeenkomst over 
betaald parkeren, schoof ik aan bij de 

Klankbordgroep Parkeren, waar Thera 
Stam, Marca van Dijk en ik namens het 

wijkcomité op 17 maart aanwezig waren. 
De bijeenkomst verliep dit keer totaal 

anders dan die informatiebijeenkomst en 

we hebben op een constructieve wijze 
onze standpunten kunnen uitwisselen en 

toelichten. In de Klankbordgroep Parkeren 
vertegenwoordigden we met een kleine 25 

deelnemers de betrokken wijken. Namens 
de gemeente waren de projectleider 

Christien Jordaan en parkeeradviseur Durk 
Jellema aanwezig. Durk is tevens 

voorzitter. Na een plenair deel hebben we 
samen met de vertegenwoordigers van de 

Raadsherenbuurt verschillende onderwer-
pen besproken en centraal aan de orde 

gesteld. De gemeente zorgt nog voor een 
verslag dat we zullen rondsturen via de 

ons bekende e-mailadressen van de 

wijkbewoners.  
 

Klankbordgroep Parkeren 
De klankbordgroep Parkeren kan meedenken en meepraten over de wijze van 

invoering van betaald parkeren in de zogenaamde schilwijken rond de 
binnenstad. Maar wel binnen bepaalde kaders, want de uitbreiding en de 

grenzen van de uitbreiding van bepaald parkeren staan vast. 
Het is de bedoeling dat de Klankbordgroep Parkeren ongeveer eenmaal in het 

kwartaal bijeenkomt en in ieder geval tot twee jaar na de laatste fase van de 
invoering van betaald parkeren blijft bestaan. De deelname is niet vrijblijvend 

en het is de bedoeling dat de leden van de Klankbordgroep de bijeenkomsten 
ook regelmatig bijwonen. Niet-leden mogen alleen op uitnodiging van de 

voorzitter aanwezig zijn. Dat alles staat in de werkafspraken die we uitvoerig 
met elkaar hebben doorgenomen.  

 

De leden worden geacht hun achterban te vertegenwoordigen en de uitkomsten 
van het overleg met deze achterban te communiceren. Verder is het de 

bedoeling dat wij signalen en suggesties vanuit onze wijk meenemen naar het 
overleg! Dus…… 

 
Wij hebben bij de gemeente overigens wel het voorbehoud gemaakt dat onze 

deelname aan de klankbordgroep individuele wijkbewoners niet in de weg staat 
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om ook op eigen titel actie te ondernemen, zoals het indienen van zienswijzen 

en bezwaarschriften. Zie ook onder het kopje Aanwijzingsbesluit. 
 

Algemene informatie en beslissingen worden gepubliceerd in de Stadskrant en 
op de website van de gemeente. Gaat het bijvoorbeeld over het aanvragen van 

een parkeervergunning, dan krijgen we een brief thuis. En natuurlijk houden 
wij jullie via de Praatvogel op de hoogte. 

 
De Fasering 

Het betaald parkeren wordt in twee fases uitgevoerd. Wij zitten in fase 2. 
Doordat de besluitvorming is vertraagd, is de planning nu dat er niet op 1 juli, 

maar op 1 oktober 2015 wordt gestart met fase 1. Als eerste komt Zuidwest 
aan de beurt, want daar is de overlast het grootst. Tussen fase 1 en fase 2 

wordt een half jaar pauze genomen om eventuele kinderziekten uit de eerste 
fase voor de tweede fase op te lossen. Ook worden er dan nieuwe tellingen 

gehouden en wordt gekeken of de parkeerdruk ook daadwerkelijk is 

afgenomen. Onze wijk is in de zomer van 2016 als laatste aan de beurt. 
 

Parkeerautomaten 
De parkeerautomaten worden zo opgesteld dat 

men maximaal 250 meter moet lopen. Voor de 
vindbaarheid worden kleine verwijsbordjes 

geplaatst. De automaten werken eerst nog alleen 
analoog, maar zijn al geschikt voor digitaal 

betalen met een App of mobiele telefoon dat in de 
tweede fase overal wordt ingevoerd. Men kan dan 

met bankpas én digitaal betalen. De automaat 
levert geen bonnetje dat je onder je voorruit kunt 

leggen, maar je moet je kenteken intoetsen. Een 
systeem dat bijvoorbeeld ook Rotterdam al kent. 

Wij waren behoorlijk kritisch over de esthetiek en 

gebruiks-vriendelijkheid van de parkeer-
automaten. De gemeente kon ons echter 

geruststellen, want de stadsarchitect kijkt kritisch 
naar de vorm en uitvoering. Wij kunnen in een 

testpanel kijken of het wel automaten voor 
Dummy’s zijn.  

 
 

 
 

 
De wijkagent krijgt het straks druk, want er zal fors worden gehandhaafd. 

Alleen de eerste twee weken na de invoering deelt de politie nog 
waarschuwingen uit. De locaties waar de automaten komen, zijn al op de kaart 

ingetekend. Wij vonden deze plaatsen niet in alle gevallen logisch, maar wij 

mogen ons daar als Klankbordgroep nog over buigen. Meer informatie daarover 
volgt nog. 
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Aandachtspunten 

Er zijn nog zaken die wat ons betreft aandacht verdienen. Eén van de 
knelpunten is de vraag waar bijvoorbeeld de medewerkers van de bedrijven 

aan de Rijnsburgerweg hun auto kunnen parkeren. Het eigen parkeerterrein is 
namelijk vaak bedoeld voor de klanten. 

Straks kunnen bedrijven voor hun medewerkers een kwartaalvergunning 
aanschaffen. Daarvoor wordt 4% van het totale parkeerareaal gereserveerd. 

Dit is nog een punt van overleg bij de gemeente. Een ander punt is het 
‘’waterbedeffect’’. Zodra de eerste fase wordt aangepakt, verplaatst het 

parkeerprobleem zich ongetwijfeld naar de wijken waar nog gratis kan worden 
geparkeerd. De gemeente ‘’neemt dit mee’’, zoals dat zo mooi heet. Ook 

hebben wij aandacht gevraagd voor een goede markering van parkeerplekken, 
zodat er niet op bijvoorbeeld privéterrein wordt geparkeerd, zoals nu wel in het 

Van Eysingapark gebeurt. 
 

Binnenkort Aanwijzingsbesluit 

Bij de besluitvorming over het ontwerp aanwijzingsbesluit, waarin onder meer 
de venstertijden worden vastgelegd, kan men gedurende zes weken bij B&W 

een zienswijze* indienen. Degenen die tegen het betaald parkeren zijn of 
bezwaar hebben tegen bepaalde aspecten moeten dit zelf in de gaten houden 

en zonodig ook zelf een zienswijze indienen. 
 

 
*Reactie op het aanwijzingsbesluit die een belanghebbende naar de gemeente 

kan sturen 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Hoe stemde de Vogelwijk 
Dick de Vos 

 

Provinciale Statenverkiezingen 2015 
Na de gemeenteraadverkiezingen schreef ik een stukje over de verschillen 

tussen de uitslag in Leiden en die in de Vogelwijk. De conclusie was toen dat 
de Vogelwijk een echte D66-wijk was, met maar liefst 32,6% van alle 

uitgebrachte stemmen. Daarna kwamen VVD (17,4%) en GroenLinks (15,4%). 
Hoe is dat nu, na de provinciale verkiezingen? 

 
Ik heb de uitslagen van stembureau 19 (Leidse Houtschool) op een rijtje gezet, 

als beste benadering van de Vogelwijk en natuurlijk ook de Raadsherenbuurt.  
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 2011 2015 

 Vogelwijk Leiden Vogelwijk Leiden 

opkomst 78,5% 61,4% 55,2% 55,2% 

uitgebrachte 

stemmen 1.136 54.219 1.090 47.959 

D66 25,0% 21,8% 23,7% 21,8% 

PvdA 18,7% 18,8% 15,5% 14,7% 

VVD 17,3% 15,9% 10,3% 13,3% 

SP 6,2% 12,7% 4,1% 10,5% 

CDA 6,3% 5,9% 7,4% 6,8% 

GL 17,2% 11,3% 16,9% 12,2% 

PVV 5,2% 9,4% 1,8% 9,2% 

CU 2,0% 2,1% 2,7% 2,5% 

PvdD 2,5% 2,9% 5,5% 5,7% 

SGP 1,1% 0,4% 0,5% 1,6% 

50+ 0,9% 1,3% 1,0% 2,0% 

 

Wat valt op? 
Een stuk lagere opkomst dan in 2011, maar dat kan komen doordat we 

tegenwoordig op elk stembureau in Leiden mogen stemmen, bijvoorbeeld op 
weg van of naar of dicht bij ons werk.  

 

Niet verrassend: D66 was de grootste partij in Leiden en is dat ook in de 
Vogelwijk. GroenLinks is de 2e partij in de wijk. Flinke dalers zijn collegepartijen 

VVD, SP en PvdA. De PvdA heeft hier het verlies kunnen beperken. Ook de PVV 
en SGP zijn gedaald. De PVV is zelfs meer dan gehalveerd. Hierbij moet je wel 

bedenken dat het bij de kleinere partijen om heel lage aantallen gaat; welgeteld 
hebben 20 mensen op stembureau 19 op de PVV gestemd en 5 op de SGP.  

 
Winst is er bij CDA en ChristenUnie. Grote winnaar is de Partij voor de Dieren: 

net als in de rest van Leiden meer dan een verdubbeling, al gaat het hier om 
slechts 59 stemmers.  

 
Dit alles met veel slagen om de arm natuurlijk: Vogelwijkers kunnen heel goed 

elders hebben gestemd en andere mensen (niet-Vogelwijkers)-bv. die hier in 
de buurt werken- kunnen op “ons” stembureau hebben gestemd.  
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Verslag Jaarvergadering  
Wijkcomité Vogelwijk, verslag Els de Hullu 

 
Hieronder volgt een beknopt verslag van de jaarlijkse vergadering van het 

wijkcomité Vogelwijk op 3 maart 2015 met ruim 70 (!) wijkbewoners aanwezig 
in de onvolprezen speeltuin.  

Een aantal onderwerpen komt uitgebreider in deze Praatvogel aan bod; zie 
bijvoorbeeld de artikelen over Nieuweroord, parkeren, meeuwen, 

Vogelnetwerk, enz.  
 

Opening 

Vijf liedjes over de Liefde uitgevoerd door Vogel Vocaal zorgde voor een 
sfeervolle opening. Applaus! 

De voorzitter Ronald Haverman opende de vergadering om 20.30 en neemt met 
een kort woord van dank afscheid uit het wijkcomité van Ilse Guit-Bullema.  

 
Financiën 

De penningmeester Gosse Jensma legt uit hoe het negatieve saldo over 2014 
ontstaan is, we teren in op het vermogen. De kascommissie, Herman van der 

Kooy en Trudie Kraan, heeft de boeken gecontroleerd en dechargeert de 
penningmeester. Zij doen suggesties om te kijken of 1) de Praatvogel 

goedkoper kan bijvoorbeeld door beter op de aantallen te letten; 2) door bij het 
wijkfeest te zorgen voor meer eten; 3) door bij activiteiten potjes neer te zetten 

voor een vrijwillige bijdrage. 
 

Activiteiten in de wijk 

De traditionele drie sociale en gezellige wijkactiviteiten zijn in 2014 weer 
succesvol verlopen en hebben veel mensen bij elkaar gebracht. Dank aan alle 

helpende handen! Het wijkfeest was gezellig met mooi weer, de bbq, de 
estafette, een Jeu-de-Boules toernooi en sjoelen. De opzet met een paar 

culinaire eilandjes beviel heel goed, komend jaar hopen we dat uit te breiden. 
Het eten was iets te vroeg op.  

Het opruimen van het Bos van Bosman – een traditie sinds 1972- was een groot 
succes ondanks de regen. De gemeente werkte geweldig mee, behalve het 

opruimen hebben alle kinderen twee rondjes op de veegwagen mogen rijden. 
Dank aan de vrijwillige pannenkoekenbakkers!  

De Nieuwjaarsborrel op 1 januari is door ruim 50 wijkbewoners bezocht en was 
heel gezellig. 

 
Nieuweroord 

Ruud Stam staat, namens de werkgroep Nieuweroord, uitgebreid stil bij alle 

positieve ontwikkelingen – maar signaleert een aantal zaken waar de wijk (zie 
verslag gemeenteavond in juni 2014) het zéér mee oneens is. Positief is de 

manier waarop de werkgroep betrokken is bij de onderzoeken naar verkeer, 
archeologie, water, natuur (wordt nog uitgevoerd) en bomen. Op deze punten 

is de werkgroep het voorlopig eens met de gemeente; bijvoorbeeld voor de 
gekozen ontsluiting naar de Rijnsburgerweg en de hoogte en het aantal 

woningen – 65 of iets meer. Het grote pijnpunt zit in het Bos van Bosman, daar 
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circuleren plannen om 1) te bouwen ín het bos op de oude tennisbaan, dus 

buiten het huidige bebouwde oppervlak – met onvermijdelijke schade aan en 
kap van de oude bomen daaromheen en 2) het bos ‘landschappelijk op te 

knappen’, lees: een meer open park te maken dat aansluit bij het Pesthuispark. 
Deze twee punten tasten de natuurwaarden van het bos zeer aan, ze verstoren 

het bos-karakter met alle kenmerkende flora en fauna die zo gewaardeerd 
worden door de wijkbewoners en vele anderen.  

Eind maart neemt de gemeente een kaderbesluit over het soort woningen, het 
bouwbesluit, sloopkrediet, enz. Op 4 maart belegt de gemeente een avond met 

de wijk, daar gaan zeer veel mensen heen. Ruud en de rest van de werkgroep 
pleiten er sterk voor om de brief van eisen die in maart 2013 mét de wijk is 

geformuleerd als basis te gebruiken én hoopt dat we daar toezegging op kunnen 
krijgen. Hij waarschuwt voor het opsplitsen van de stem uit de wijk; het zou 

voor de gemeente wel makkelijk zijn als er nóg een groep opstond! Ruud 
benadrukt dat zij open staan voor andere geluiden, bijvoorbeeld via de mail 

(mail naar secretaris, Els de Hullu, zie colofon). 

Suggesties en vragen uit de zaal: 
- het Leidse Hout is monument geworden, kan dat voor het Bos van 

Bosman niet ook? 
- Om er zeker van te zijn dat mensen die er anders over denken dan de 

werkgroep zich gehoord kunnen voelen wordt voorgesteld dat de 
werkgroep nog meer openheid betracht, bijvoorbeeld via de wijkmail. 

- Is er voldoende nadruk op ecologisch en duurzaam bouwen?  
 

Zonne-energie  
Gosse Jensma is er nu een jaar mee bezig, er komen nu 100 panelen op 12 

huizen. Meer liefhebbers zijn welkom voor een bundeling van krachten. 
Cor pleit voor meer druivenplanten op het zuiden die zonne-energie opslaan in 

de druiven die hij graag tot Vogelwijn omzet. 
 

Wandelpad en hek  

Dick de Vos geeft namens Nellie Smeenk aan dat het hek op het wandelpad 
naast de speeltuin voor mensen die slecht ter been zijn niet te passeren is. De 

gemeente kijkt van de zomer samen met de wijkagent naar een definitieve 
oplossing. Het probleem is dat er zónder hek fietsers komen en die botsen met 

kinderen die de speeltuin in en uit gaan.  
 

Meeuwen  
Trudie Kraan pleit ervoor om weer waakzaam te zijn en samen te zorgen dat 

ze niet tot broeden komen. Afgelopen jaar waren de dak-acties een succes, er 
is minder gebroed. Op 7 april is er een bijeenkomst voor iedereen die meer wil 

weten of meedoen, Vinkenstraat 10 om 20:30. 
 

Vogelnetwerk 
De huis-aan-huis enquête is verspreid en ongeveer 50% heeft gereageerd –dat 

is hoog. De werkgroep is erg blij met de hartverwarmende positieve respons, 

veel wijkbewoners willen elkaar helpen en hebben goede ideeën aangeleverd. 
Hoewel nog niet de hele enquête is verwerkt staat er al wel wat op de website. 

Hulpvragers zijn (nog?) in de minderheid. 
 

  



25 

Rondvraag 

- Dick de Vos : is het mogelijk dat we een wijkApp starten om elkaar snel 
op de hoogte te brengen van zaken als inbraakpogingen e.d.? Dit kan 

goed werken. 
- Zaterdag 27 juni: Repair café in de Speeltuin 

- Parkeren: de wijk heeft duidelijk haar stem laten horen en dit heeft 
invloed gehad, per 1 okt wordt het parkeerplan uitgerold over Leiden. 

- Graag voor sprekers op de Vogelnetwerk koffieochtenden de formule 
duidelijker aangeven, bijvoorbeeld hoeveel tijd en hoeveel aandacht er 

verwacht kan worden. Dit om teleurstellingen te voorkomen. 
- Cor roept op om gezellige initiatieven te nemen zoals samen eten of 

borrelen. 
- De WOZ waarde is erg gestegen, met wel 10%. Tip: je kunt bezwaar 

maken en bij de gemeente opvragen welke waardes van huizen in de 
buurt zijn opgenomen als referentie, dit kan je dan weer gebruiken als 

basis voor je bezwaar. 

- Speelveld en bos lijken erg nat!  
- De vraag of er belangstelling is voor het gezamenlijk vergroenen van de 

daken.  
 

Oproepen: 
- Om op de hoogte gehouden te worden van ontwikkelingen in de wijk, 

graag een emailadres opgeven bij Ronald Haverman. Deze communicatie 
werkt geweldig, zie hoe goed het rond het parkeren gelukt is. 

- Het wijkcomité is op zoek naar meer enthousiastelingen die een culinair 
eilandje willen runnen op het wijkfeest. Graag aanmelden bij Ronald. 

- Zie oproep nieuwe leden wijkcomité in dit nummer. 
 

Tot slot: i.v.m. het 40 jarige bestaan houdt ondergetekende een korte feestrede 
met als hoofdpunten:  

- het wijkcomité is al veertig jaar door veel verschillende mensen gedragen 

en heeft mede ervoor gezorgd dat het hier fijn wonen is. Het wijkcomité 
is gezellig, nuttig en nodig. 

- Zonder de inzet van zoveel mensen uit de wijk had het er hier echt 
ongelofelijk anders uitgezien; denk aan de bebouwing van Nieuweroord 

en het Pomonaterrein, de verkeerssituatie, enz.  
Voor meer informatie: zie het boekje De Vogelwijk, geschiedenis van een Leidse 

Buurt, 2010 (pdf te downloaden op: http://leiden.vogelwijk.nl/index.htm)  
 

Daarna: Feestelijke borrel tot in de late uurtjes.  
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Wist u dat... 
 

 de voedselbank wekelijks 320 pakketten uitdeelt in Leiden en nog eens 
280 in de Bollenstreek, Katwijk en Voorschoten? En dat een 

voedselpakket bestaat uit twee grote tassen vol boodschappen en 
genoeg is voor vier dagen eten met een gezin? 

 
 wij in Nederland jaarlijks ongeveer 72 kilo vlees per persoon eten? Dat 

Amerikanen 120 kilo per persoon per jaar eten terwijl Luxemburgers de 
kroon spannen met maar liefst 136,5 kilo vlees per persoon per jaar? 

(Bron: U.N. Food And Agriculture Organization) 
 

 als alle Nederlanders 1 dag per week geen vlees eten dat evenveel 
klimaatwinst oplevert als een miljoen auto’s minder op de weg?  

 
 sporters die een uur voor het sporten cafeïne houdende koffie drinken 

een beter uithoudingsvermogen hebben en na afloop van het sporten 

veel minder spierpijn voelen? 
 

 optimisten een lagere kans op een hartaanval hebben?  
 

 zelf bier brouwen bijzonder hip is? En dat Nederland inmiddels 250 
onafhankelijke brouwers telt? 

 
 als een vogel gewond is, u deze kan laten bijkomen onder een donkere 

emmer (zorg er wel voor dat er wat lucht onderdoor komt) zodat er 
geen katten bij kunnen komen?  

 
 niemand griep krijgt of verkouden wordt van het in de kou lopen met 

natte haren of het zonder jas rondlopen, omdat griep en verkoudheden 
worden veroorzaakt door virussen? 

 

 het bedrijf InnoSer bij ons om de hoek, aan de Zernikedreef, 
proefdieren fokt en ook zelf dierproeven uitvoert?  

 
 Nederlanders 51% van hun afval scheidden in 2014 en daarmee op de 

vierde plaats belandden binnen de EU, achter Duitsland, Oostenrijk en 
België? (Bron: Milieucentraal) 

 
 een Texelse landbouwer een aardappel heeft geteeld die gedijt op zilt 

water? En dat dat verrekte handig zal zijn in de nabije toekomst waarin 
het wereldwijde gebrek aan zoet water als het grootste probleem wordt 

beschouwd waar de planeet mee te kampen krijgt? 
 

 klein gemaakte eierdoppen goede mest zijn voor kamerplanten? 
 

 onweer in maart een voorbode is van sneeuw in mei? 



27 

 op Curaçao het kraanwater gewoon uit zee komt waarbij het water 

wordt ontzilt door middel van omgekeerde osmose? Maar dat de 
productiekosten daarvan (nog) erg hoog zijn? 

 
 het gebruik van mobieltjes Zuid-Afrikaanse vrouwen helpt om (beter) te 

kunnen leren lezen en schrijven?  
 

 ruim 13% van de kantoren in Leiden leeg staat en het aantal toeneemt? 
(Bron: DTZ Zadelhoff) 

 
 een ruime meerderheid van de Nederlandse kinderen tussen de 9 en 12 

jaar ervan overtuigd is dat zij later een goed leven krijgen? Maar dat 
75% van hun denkt dat het niet de goede kant opgaat met de wereld? 

(Bron: Kaleidos Research) 
 

 slagroom kloppen beter lukt als u de suiker pas op het laatst erbij doet? 

 
 peulvruchten (bonen) heel beste bronnen zijn van plantaardig eiwit, met 

een hoog vezelgehalte? En dat er in peulvruchten een hele rits 
vitamines zitten?  

 
 vazen goed schoon worden als u ze spoelt met zout en azijnwater? 

 
 ieder mens zonder het te weten dagelijks circa 1,5 kilogram snot 

doorslikt? 
 

 verpakkingen van chips, Conimex zoutjes, dorito’s NIET thuishoren in 
de plastic container omdat de binnenkant van die zakken is gecoat met 

een metaallaag? En dat ook kartonnen melkpakken, fastfood 
verpakkingen en vleesschaaltjes van piepschuim, terpentine flessen en 

kitkokers allemaal bij het restafval moeten? 

 
 een bakje water in de hete oven het uitdrogen van uw baksel voorkomt? 

 
 Boekhandel de Kler aan de Kempenaerstraat op zaterdagen voortaan tot 

half 6 is geopend? 
 

http://www.kaleidosresearch.nl/


28 

Agenda 
 

 14 juni  Deadline kopij Praatvogel 
 

 19, 20, 21 juni Kampeerweekend Speeltuin Vogelenwijk 
 

 20 juni  Zomerconcert Vogel Vocaal, 15:00 – 16:00 
Cultuurhuis de Paulus, Warmonderweg 2A 

 
 27 juni  Repaircafé, 10:00 – 13:00 

Speeltuin Vogelenwijk 
 

 28 juni  Open-Tuinendag, 13:30 – 17:30 

 
 6 september Vogelwijkfeest vanaf 16:00 

 

 

 Ieder zondag vanaf 10 mei Waterlelieconcerten, 13:30 – 15:30 

 
 Elke 3e donderdag van de maand Vogelnetwerkcafé, 10:30 – 12:00 

 
 

 

 

Van de winter …. naar de lente 
 
Een witte ochtend, eerste dooi  

de lucht wit-grijs, egaal gespreid  
en aan de lange horizon  

welt nu een witte zon.  
Geen wind, beweging of geluid.  

Er botten waterdruppels uit;  
aan iedre tak en iedre struik  

zijn knoppen licht.  

Een hartstochtsloze en totale aanwezigheid  
maakt zich nu kenbaar en het is  

of in een diepe adempauze van de tijd,  
dichtbij, een pasgeboren kind  

zich stil, volmaakt en ademend bevindt.  
 

 
© M Vasalis, uit De Oude Kustlijn.Van Oorschot 2002  

 

 

 


