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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. 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. De auteursrichtlijnen vindt u op onze website: 
http://leiden.vogelwijk.nl 

 
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: 

8 juli 2019 
 

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

Foto’s staan op internet en kun je bekijken via: 

www.picasaweb.com/Praatvogel 
 

Redactie Praatvogel   
     redactie@vogelwijk.nl 
Rutger Hagen   rutger.hagen@gmail.com 
Cees Meijer    secretaris@vogelwijk.nl 

Mark Peerdeman   markpeerdeman@hotmail.com 

 
Stichting Wijkcomité Vogelwijk 
Voorzitter  Birte Kristiansen birte.kristiansen@xs4all.nl  06-50290482 

Secretaris  Cees Meijer  secretaris@vogelwijk.nl  071-5892848 
Penningmeester Gosse Jensma hetgos68@gmail.com  071-5177546 

   Thera Stam  fam.r.d.stam@casema.nl  071-5153040 
   Dick de Vos  dickdevos@me.com  06-22247597 
   Mark Peerdeman markpeerdeman@hotmail.com 

 

Belangrijke contactgegevens 
❖ Wijkagent Mick Hoogervorst  
 0900-8844  

 https://twitter.com/wijkagentmick 
 mick.hoogervorst@politie.nl 
❖ buitengewoon opsporingsambtenaar Leiden Noord Afdeling Handhaving Openbare 

Ruimte Angeline de Roode 
a.deroode@leiden.nl 

❖ Gemeente Leiden Servicepunt woonomgeving (incl. grofvuil, containers)  
 14071 of www.verbeterdebuurt.nl 
❖ Vogelnetwerk  

 vogelnetwerk@vogelwijk.nl voor burenhulp 
❖ Sociaal Wijkteam, voor zorgvragen 

 071-5164904 swtnoord@leiden.nl 
❖ Wijkambassadeur Energie, Yung Lie  

yunglie8@gmail.com 
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Voorwoord 

 
Sinds de laatste jaarvergadering op 5 maart ben ik de nieuwe voorzitter van het 
Vogelwijkcomité en wat is er al weer veel gebeurd in de wijk in een maand tijd! Goede 
en helaas ook minder goede dingen. Maar ook bij de minder goede dingen blijkt vreemd 

genoeg toch wat een fantastische wijk dit is. Dat klinkt vreemd, dus ik zal het 
uitleggen! Daags voor de jaarvergadering werden in het Bos van Bosman onder het 

mom van ‘snoeien’ tal van bomen gekapt. Het was niet alleen een treurig gezicht om 
al die trotse bomen in afgekapte stronkjes te zien veranderen, het is natuurlijk ook 
nog eens super slecht voor de natuur en de biodiversiteit in het bos. Het goede nieuws 

-voor zover men daarvan kan spreken in deze context- is dat een aantal actieve 
buurtbewoners het er niet bij heeft laten zitten. Zij hebben elke steen omgedraaid en 

tot aan de wethouder toe hun beklag gedaan. Dit heeft ertoe geleid dat het Wijkcomité, 
en daarmee indirect dus de hele wijk, een officiële excuusbrief heeft ontvangen. Ook 
heeft de gemeente aangegeven dat zij met verschillende partijen om de tafel gaat 

zitten om te voorkomen dat zo’n fout nog eens gemaakt wordt. En dat is de positieve 
noot, dat door de actie van onze wijkbewoners de kans op herhaling écht kleiner is 

geworden. En daarin schuilt ook de kracht van deze wijk! In veel andere wijken was 
zo’n fout onopgemerkt gebleven, of mensen zouden wel klagen, maar alleen tegen 
elkaar. In de Vogelwijk gaan de bewoners over tot actie en het is de jarenlange inzet 

en gedrevenheid van de verschillende bewoners die deze wijk zo speciaal heeft 
gemaakt en waardoor deze speciaal blijft.  

 
Een veel positiever verhaal over de inzet van bewoners is de aanleg van een klein 
basketbalveldje in het Vogelwijkplantsoen. Omdat de jeu-de-boules baan er wat 

verlaten bij lag, hebben een aantal jongeren het initiatief genomen om een aanpassing 
voor te stellen. Met flink volhoudingsvermogen hebben zij het gemeentelijke 

bureaucratische apparaat doorgewerkt, en met succes! Terwijl ik dit schrijf wordt het 
veldje aangelegd, en ik ga ervanuit dat rond de tijd van verschijnen van de Praatvogel 
er al volop gebasketbald wordt door de kinderen van de wijk.  

 
Een derde voorbeeld van onze actieve buurtbewoners zijn de mensen die zich inzetten 

om de platte daken van de wijk meeuwenvrij te houden. Ze doen dit met respect voor 
de meeuw en de natuur. Puur hun aanwezigheid op de daken maakt deze al minder 
aantrekkelijk als broedplekken. Laten we hopen dat de meeuwen daardoor zoveel 

mogelijk weg uit de stad trekken en teruggedrongen worden naar hun natuurlijke 
leefomgeving duin en strand (waar het overigens prachtige dieren zijn). 

 
Een laatste voorbeeld (nog steeds in die ene maand dat ik voorzitter ben), is de goed 

bezochte avond over een duurzame vogelwijk. Het was een avond vol tips. Juist ook 
ideeën om via snelle, goedkope maatregelen toch een stapje in de juiste richting te 
zetten. En heel veel mensen die een klein beetje besparen, besparen bij elkaar 

opgeteld toch veel.  
 

En dat is precies de moraal van dit verhaal! Het is helemaal niet altijd nodig om alles 
groots aan te pakken. Als iedereen in de wijk kleine stapjes blijft zetten om deze mooi, 
leuk en gezellig te houden, dan is en blijft het bij elkaar opgeteld een fantastische 

wijk!! 
 

Birte Kristiansen  
 
Voorzitter Stichting Wijkcomité Vogelwijk  
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Mededelingen en Oproepjes 

 

Programma Waterlelieconcerten 2019 
  

Zondagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur 
 

12 mei Frits Landesbergen Big Band (jazz, dansmuziek) 

19 mei Muziekcentrum Leiden Noord (wereldmuziek), Heart and soul (koor) 

26 mei The Looters (jazz, blues, ballads, pop) 

02 juni Amigo (harmonie) 

09 juni Nieuw leven (harmonie) 

16 juni Di Krenitse (Klezmer) 

23 juni Werkmans wilskracht (harmonie) 

30 juni Divertimento dubbel (klassiek) 

07 juli Koorschool Utopa (kinderkoor), Jeugd Symfonie Orkest Rijnstreek 

21 juli Wiswijvenkoor 

28 juli Kwartet Rob Boxhoorn (melodische jazz) 

04 augustus Old Rhine Jazzband 

11 augustus Senioren salon orkest  

18 augustus Leo’s drugstore (jazz, Latin & more) 

25 augustus Dansorkest Date 7-2-7 (jazz, dansmuziek) 

01 september Popkoor All sounds 

08 september Zigeunerorkest Csárdás 

15 september Leedvermaak (koor), Lignum (klarinetensemble) 

22 september Harmonie Voorschoten 

06 oktober Blue Friends Jazz Band (jazz, small band swing) 

 

Zo nu en dan helpen bij de concerten? 
Laat het weten: 
hendrikswerner110@gmail.com / 06-50526176 

 

 

Hoog Sammy, help mee 
 
Onze wijk wordt nog mooier. In het 

Terweepark achter Leiden Centraal komt 
dankzij een buurtinitiatief het 

monument Hoog Sammy voor onze 
muzikaalste wijkbewoner, Ramses Shaffy. 
Tot zijn 18de jaar woonde hij in het 

Houtkwartier, fietste hij door de Vogelwijk met zijn vader naar school en had hij vrienden 
in de Raadsherenbuurt. Over zijn Leidse jaren bij zijn pleegouders zei hij later: ‘Hier lag 

de schoonheid en de basis van mijn leven.’  
 
Hoog Sammy is een beetje van ons allemaal. Doneer op:  

www.hoogsammy.nl en krijg bijv. de wandelgids 25 Leidse voetstappen en anecdotes 
van Ramses Shaffy 

Vragen of verhalen?  
info@hoogsammy.nl 

mailto:hendrikswerner110@gmail.com
http://www.hoogsammy.nl/
mailto:info@hoogsammy.nl
http://www.hoogsammy.nl/
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Schilperoortpark 
Op woensdag 6 maart is de start van de werkzaamheden in het Schilperoortpark 
feestelijk gemarkeerd door het planten van een boom. Wethouder Paul Dirkse en 

vicevoorzitter van het College van Bestuur, Martijn Ridderbos, deden dit samen met de 
kleinzoon van Rob Schilperoort die oprichter is van het Leiden Bio Science Park.  

 
De Universiteit Leiden werkt samen met de 
gemeente Leiden aan de ontwikkeling van het 

Schilperoortpark. Het nieuwe openbare gebied ligt 
in het noordoostelijke deel van het Leiden Bio 

Science Park. De parksfeer wordt doorgetrokken 
naar het naastgelegen woongebied waar 
voormalige medische laboratoria zijn getransfor-

meerd tot woongebouwen. 
 

 
Een park voor iedereen 
Het Schilperoortpark is onderdeel van het Leiden Bio Science Park en ligt tussen de 

noordelijk gelegen Wassenaarseweg en de Poelwetering ten zuiden van het 
Pathologiegebouw.  De herinrichting en vergroening van de openbare ruimte tussen drie 

naastgelegen appartementencomplexen en een universiteitsgebouw is ook onderdeel 
van het project. Het groen wordt doorgetrokken naar dit gebied. 
 

Het Schilperoortpark maakt een verbinding tussen het noordelijk gelegen Bos van 
Bosman en het zuidelijk, in het Bio Science Park gelegen Van Leeuwenhoekpark. Het 

park hoort weliswaar bij het Bio Science Park maar het krijgt een eigen identiteit met 
vegetatie die past bij de grondsoort van dit gebied. 
 

Het spreekt vanzelf dat het Wijkcomité de ontwikkelingen op de voet volgt. 

 

Beheer Bos van Bosman 
 
In het begin van dit jaar heeft de gemeente nogal onverwacht, rigoureus en zonder 

vergunning gesnoeid en gekapt in het Bos van Bosman. Dit leidde tot grote 
verontwaardiging in onze wijk, maar ook daarbuiten. Niet alleen Ruud Stam uit onze wijk 

en lid van de werkgroep Nieuweroord, maar ook raadsleden hebben kritische vragen aan 
de gemeente gesteld. De gemeente heeft intussen het boetkleed aangetrokken en een 
excuusbrief gestuurd aan het wijkcomité en aan de werkgroep Nieuweroord. Om 

herhaling te voorkomen en scherp te krijgen wat er met de onderhoudsmaatregelen in 
het beheerplan van het Bos van Bosman wordt bedoeld, lijkt het de gemeente raadzaam 

daarover in een voorlopige werkgroep van mening te wisselen. Dick de Vos 
vertegenwoordigt het Wijkcomité in deze werkgroep.  
  

Ruud heeft het overleg met de wethouders als zeer positief ervaren. De excuusbrief is 
inmiddels ontvangen. In overleg met de werkgroep komt verplant, als compensatie voor 

de bomen die ten onrechte en zonder vergunning gekapt zijn. En er wordt gekeken of er 
nog andere aanvullende ecologische maatregelen nodig zijn. Als laatste, maar niet 
onbelangrijk, worden de politieke besluiten en de afspraken die in het verleden zijn 

gemaakt, in de organisatie voortaan beter gecommuniceerd.  
 

Cees Meijer 
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Klimboom is Terug 
 
De klimboom die in januari onverwacht is weggehaald van het centrale veld in onze wijk, 

is terug. Althans er is een nieuwe, want de vorige klimboom werd in stukken gezaagd 
en is in mootjes afgevoerd. 

 
Keuring speeltoestellen 
We hebben als Wijkcomité indertijd meteen actie ondernomen en hebben bij de 

gemeente geïnformeerd hoe dat zat. Er werd ons duidelijk gemaakt dat de boom was 
aangemerkt als gevaarlijk omdat hij zou zijn ‘verrot’. Dat is gebeurd door een bedrijf dat 

alle speeltoestellen in Leiden controleert. 
 
Nieuwe klimboom 

De nieuwe boomstam was tot voor kort een valgevaarlijke dode boom uit het Bos van 
Bosman. Niet een uilenboom hebben we nagevraagd. Zie elders in deze Praatvogel een 

artikel over de omgezaagde bomen in het Bos van Bosman. We hebben de gemeente 
wel gevraagd de boom iets meer op de plaats van de vorige te leggen. Nu ligt hij nogal 
in de weg voor de voetballers. 

 
Overigens vinden wij nog steeds dat de boom niet rot was. Maar dat is een zaak tussen 

de gemeente en het bedrijf dat speeltoestellen controleert. 
 
Wijkcomité 

 

Totempaal Besteld 
 
De gemeente heeft laten weten dat er een nieuwe totempaal is besteld. Circa vijf meter 
hoog en van de stam van een Robinia. 

 
Wijkcomité 

 

Vlieghinder 
 
Vliehinder moet minder. Als u dat ook vindt… 
Meldt u dan aan als sympathisant van Oegstgeest zonder Vlieghinder (OZV). Wij zijn er 
voor de hele regio w.o. Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp en Teylingen. 

 
Meer informatie / aanmelden (gratis) via de website: 

www.vlieghinder-oegstgeest.nl of stuur een mail naar: 
info@vlieghinder-oegstgeest.nl o.v.v. uw naam en adres 
 

De stichting OZV zet zich in voor het terugdringen van vliegtuiglawaai en milieu-overlast 
veroorzaakt door de luchtvaart. Wij zijn een onafhankelijke regionale organisatie voor 

Oegstgeest en omstreken met een bewoners vertegenwoordiging in de landelijke 
centrale Omgevingsraad Schiphol (ORS). 
 

De stichting wordt gesteund door geregistreerde sympathisanten (leden). Financiële 
bijdragen zijn op vrijwillige basis 

 
Oegstgeest zonder Vlieghinder 

 

http://www.vlieghinder-oegstgeest.nl/
mailto:info@vlieghinder-oegstgeest.nl
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Basketpaal Komt er 
 
Het is alweer een tijdje geleden dat jongeren uit onze wijk voorstelden een basketbalpaal 

te plaatsen, op de plek waar tot voor kort de ongebruikte jeu-de- boulesbaan lag: in het 
plantsoen aan de Leeuwerikstraat. Het Wijkcomité vond het een leuk initiatief, maar er 

moest natuurlijk eerst een heel ambtelijk proces worden doorlopen. En niet te vergeten, 
eventuele zorgen over bijvoorbeeld overlast, moesten worden weggenomen. Intussen 
wordt er hard gewerkt aan het veldje waar de paal moet komen. De precieze datum is 

nog niet bekend, maar hij moet er voor het normale speelseizoen staan (dus deze 
maand). We denken al aan iets leuks rond de ‘ingebruikstelling’ van onze basketbalpaal. 

Hulde aan de initiatiefnemers! 
 

Wijkcomité 

 

Met Buurtgenoten aan de Wandel 
 

Wie sluit zich aan?  
Ik wil graag met een groepje buurtgenoten aan de wandel op een vaste of wisselende 

dag en zonder verplichte deelname aan elke wandeling. Het gaat om korte wandelingen 
in deze omgeving, vanuit huis of na een korte auto- of busrit. Daarvoor roep ik 
buurtgenoten in de Vogelwijk en de Raadsherenbuurt op, die graag wat meer onder de 

mensen willen zijn en/of die iets willen betekenen voor buurtgenoten. Het is dus voor 
"mantelvragers" en "mantelgevers". Andere uitjes, zoals bijvoorbeeld het samen 

bezoeken van een concert, zijn ook denkbaar. 
 
Zie de papieren versie van de Praatvogel voor contactgegevens 

 

Kom je ook meedoen met Line-Dance Oegstgeest? 

 

Vorig jaar kwamen twee enthousiaste en gezellige 
dames uit de Indische buurt op het idee om een line 

dance – dus geen country - groep op te richten. In 
oktober was het zover. Het is een groep voor 
beginners onder leiding van een vakdocent, die ook 

les geeft in de Stevenshof en in clubhuis Matillo in 
Roomburg. We zijn inmiddels een half jaar met veel 

plezier elke woensdag een uur aan het dansen. 
 

Op dit moment zijn we op zoek naar dames en heren die het leuk vinden om wekelijks 

het luie zweet eruit te werken. Het is elke woensdag van half 8 tot half 9 en wie zin heeft 
blijft nog even gezellig napraten. 

 
De kosten zijn € 2,50 per les en een proefles is gratis. Kom dus gezellig eens een keer 
kijken, meedoen en proef de sfeer. De lessen worden gegeven in clubhuis de Kratong, 

Curacaostraat 18, Oegstgeest. 
 

Als je meer wilt weten kun je contact opnemen met: 
  

Francien Merbis, Lijsterstraat 11, 06-137 590 94 
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Vogelwijk Energiezuinig 
Cees Meijer 

 

Onlangs verscheen de 2e Nieuwsbrief Vogelwijk Energiezuinig van 2019. Met 
deze nieuwsbrief brachten we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 

rond het project.  

 
 

Zo gaan we bijvoorbeeld in op de Duurzaamheidscans die de werkgroep 
Nieuwbouw laat uitvoeren, in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket van 

de gemeente Leiden. Ook kun je lezen over de Zuinigst Box, een doos die je 

een week kunt lenen om in je eigen huis metingen te verrichten. De Box bevat 
voorbeelden van maatregelen en drie manieren om je energieverbruik te 

onderzoeken. Verder staan in de nieuwsbrief tips om fors minder gas te 
verbruiken. Met een investering van minder dan €1.000 is het in sommige 

gevallen al mogelijk tientallen procenten gas te besparen. 
 

Klik hier om je aan te melden voor deze Nieuwsbrief: 
 https://leiden.vogelwijk.nl/energiezuinig/ 

 
Nieuwe Wijkambassadeur 

Michiel Janssen zich heeft teruggetrokken als wijkambassadeur van de 
Vogelwijk. Er zijn meteen enkele acties in gang gezet, omdat we op zo kort 

mogelijke termijn weer een wijkambassadeur wilden hebben, die zich actief en 
enthousiast inzet voor een energiezuinige Vogelwijk. 

 

In overleg met de gemeente Leiden hebben we inmiddels een geschikte 
vervanger gevonden: Yung Lie. Hij is ook wijkambassadeur in het Morsdistrict 

en heeft dus de nodige ervaring. Hij heeft laten weten er heel veel zin in te 
hebben.  

  

https://leiden.vogelwijk.nl/energiezuinig/
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Bijeenkomst Vogelwijk Energiezuinig: Duur en nog Koud ook 
Dinsdag 2 april 2019 hadden we voor alle wijkbewoners een bijeenkomst in het 

kader van het project Vogelwijk Energiezuinig. We kijken terug op een 
informatieve avond, die met zo’n vijftig belangstellenden goed is bezocht.  

 
Gijs Santen, die de avond in goede banen moest leiden, introduceerde als 

eerste onze nieuwe wijkambassadeur Yung Lie. Iedereen wil graag zijn woning 
verbeteren, maar heeft geen zin al het uitzoekwerk en geregel dat erbij komt 

kijken. Yung ziet hier een rol voor zichzelf en wil graag de samenwerking tussen 
bewoners stimuleren.  

 
Isoleren, Isoleren, Isoleren 

Ongeveer een jaar geleden werd duidelijk dat ‘van het gas af’ een serieuze zaak 
zou worden. Gosse Jensma schetst in grote lijnen dat dit een belangrijke 

aanleiding was om een werkgroep Vogelwijk Energiezuinig in het leven te 

roepen. Gaandeweg groeide de werkgroep en ook het aantal activiteiten. Denk 
bijvoorbeeld aan de energiebezoeken en de nieuwsbrief. Bij een energiebezoek 

wordt je huis onder meer met een infraroodcamera op warmtelekken 
doorgelicht. Dat aanbod is een doorslaand succes gebleken. De werkgroep heeft 

namelijk nog wel even tijd nodig om alle aanvragen te verwerken. 
 

Bij de bouw van de eerste huizen in onze wijk, was isolatie helemaal niet aan 
de orde. Bij de oudbouw gaat het dus vooral om isoleren voordat je überhaupt 

kunt nadenken over een alternatieve warmtevoorziening.  
 

Er zijn heel veel tips waarmee je zelf aan de slag kunt gaan. Het is echter aan 
de individuele bewoner om te bepalen wat zij of hij met die tips doet. “Iedereen 

staat zelf aan het roer van zijn eigen portemonnee”, zegt Gosse.  
 

Zelf Anticiperen op Ontwikkelingen 

Omdat de huizen en dus ook de aanpak heel verschillend zijn, werd de 
werkgroep gesplitst in een Oudbouw- en een Nieuwbouwwerkgroep. 

 
Tanja Verstelle, die samen met Joke Ouwehand namens de werkgroep 

Nieuwbouw aanwezig was, vertelde over de energiescans die het Duurzaam 
Bouwloket van de gemeente in een aantal huizen heeft uitgevoerd. Deze scans 

levert veel kleine maatregelen op, die je zelf meteen kunt uitvoeren. Maar ook 
zijn diverse alternatieve warmtevoorzieningen op een rijtje gezet: van 

individueel naar collectief. Deze tips worden met de bewoners van vergelijkbare 
huizen gedeeld. De werkgroep heeft als motto samen op te trekken en zelf te 

willen beslissen hoe je op toekomstige ontwikkelingen anticipeert, in plaats van 
dat er voor jou wordt beslist.  

 
Binnenkort praten beide werkgroepen met de gemeente over de mogelijkheden 

die de vervanging van de riolering in 2023 ons biedt. De straat gaat maar 

eenmaal in de twintig jaar open en dat moet je benutten voor bijvoorbeeld de 
aanleg van leidingen. 
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Energieladder 
Carlijn van der Sande presenteerde vervolgens een speels en interactief 

programmaonderdeel, waarin een aantal mensen uit de zaal op een 
‘energieladder’ konden aangeven wat ze zoal in hun huis hadden gedaan. Dit 

leverde soms stof tot discussie, maar was ook leerzaam door ervaringen met 
elkaar uit te wisselen. Cor uit de Leeuwerikstraat won, want hij had de meeste 

energiemaatregelen genomen. Arjen uit diezelfde Leeuwerikstraat had de 
meeste ambitieuze plannen voor de komende jaren.  

 
Nu nog in het Speelkwartier 

Marc Koene, wijkambassadeur van de Merenwijk, heeft in zijn wijk heel veel 
geleerd over het verduurzamen van huizen en heeft daar veel over verteld. Ook 

in de Merenwijk zijn de huizen heel verschillend, en ook de bewoners. Dat is in 
de Vogelwijk niet anders.  

 

Marc licht ook nog kort de Warmtevisie van de gemeente Leiden toe. Het doel 
is om alle Leidse huizen in 2050 niet meer met aardgas te verwarmen; een 

enorme opgave.  
https://overmorgen.nl/case/warmtevisie-leiden/ 

We zitten nu nog in het ‘speelkwartier’ en kunnen we van alles uitproberen. 
Volgens Marc moeten we in 2028 als wijk echt weten wat we willen. De 

gemeente wil ons hierin ondersteunen. Zijn conclusie is: alleen ga je sneller, 
maar samen kom je verder! 

 
Tot Slot 

Gosse zegt tot slot een groot fan te zijn van het Duurzaam Bouwloket: 
www.duurzaambouwloket.nl.  

Je kunt hier voor grote en kleine vragen terecht op het gebied van 
duurzaamheid. En ook van Ga Goed, de duurzaamheidscampagne van de 

gemeente Leiden:  

www.gagoed.nl 
Beide bieden een schat aan informatie.  

 
“Denk niet of/of, maar doe en/en! Wacht ook niet tot er ‘morgen’ iets beters op 

de markt komt om je huis energiezuiniger te maken, maar ga nú aan de slag” 
Dank zij Yung, was er een geweldige hoeveelheid leesvoer beschikbaar, dat 

gretig aftrek vond en iedereen mee naar huis kon nemen in een linnen tasje 
van GaGoed.  

 
Informatie 

De sheets van de presentaties kun je aanvragen via  
secretaris@vogelwijk.nl   

Het meest recente nieuws over Vogelwijk Energiezuinig vind je in de 
Nieuwsbrief. Schrijf je in en je wordt via de mail op de hoogte gehouden 

https://leiden.vogelwijk.nl/energiezuinig/    

https://overmorgen.nl/case/warmtevisie-leiden/
http://www.duurzaambouwloket.nl/
http://www.gagoed.nl/
mailto:secretaris@vogelwijk.nl
https://leiden.vogelwijk.nl/energiezuinig/
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Nieuws van de Geesten 
Mark Peerdeman 

 

Herinrichting van de gebieden Overgeest en Endegeest 
De eigenaren van de gebieden Endegeest en Overgeest willen deze gebieden 

gaan herontwikkelen. Hun plannen passen niet binnen het bestaande 
bestemmingsplan ‘Wilhelminapark en Geesten 2020’. Ze hebben daarom aan 

de gemeente Oegstgeest 
gevraagd de bestemming van de 

gebieden te wijzigen in ‘wonen’ 

en dit ook zo vast te leggen in 
het nieuwe bestemmingsplan 

dat staat gepland voor februari 
2020. 

 
Gebiedsvisies 

Het college van burgemeester en 
wethouders van Oegstgeest wil 

in principe wel meewerken aan 
deze bestemmingswijziging. Dat 

betekent dat de gemeente onderzoekt of, en en op welke manier, de 
bestemming gewijzigd kan worden. De analyse, resultaten en conclusies van 

dit onderzoek komen terecht in een ‘gebiedsvisie’ voor zowel Overgeest als 
Endegeest. Deze gebiedsvisies kunnen dan leiden tot de gevraagde aanpassing 

van het bestemmingsplan. 

Nota van uitgangspunten 
De gemeenteraad wil echter niet over een enkele nacht ijs gaan en heeft het 

college opgedragen om voor de gebieden eerst een ‘nota van uitgangspunten’ 
op te stellen, voordat er een gebiedsvisie kan worden vastgesteld. Deze nota 

moet duidelijk beschrijven wat de uitgangspunten voor ontwikkelingen en 
behoud zijn en wat de samenhang tussen de gebieden inhoudt. De nota van 

uitgangspunten speelt daarom een zeer belangrijke rol in de uiteindelijke 
vormgeving van de gebieden. 

Plan van aanpak 
De gemeente heeft samen met de GGZ Rivierduinen en Centrum ‘45 

specialistische hulp ingeroepen voor het opstellen van de nota. Op het moment 
werkt men samen met landschapsontwikkelaars aan het concept en de 

definitieve nota zal in mei 2019 aan de gemeenteraad ter bespreking worden 
aangeboden. Er is een uitgebreid informatie- en participatietraject opgesteld 

waarin alle betrokken partijen invloed kunnen uitoefenen op de inhoud van de 

nota. Er zijn inmiddels diverse bijeenkomsten en voorlichtingsavonden geweest 
om de standpunten en voorkeuren van de belanghebbenden te verzamelen. 

Participatiebijeenkomst 
Wat er precies in de nota zal komen te staan is nog onbekend, maar aan de 

hand van de presentaties gegeven op de meest recente bijeenkomst op 27 
maart 2019, lijkt het er op dat het zal gaan om meer dan zeventig woningen 

op Overgeest.  
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Ook op Endegeest, op zowel het grasveld als op het terrein naast het kasteel 
rust een bouwrecht. Van dit recht zal de eigenaar zeker gebruik willen maken. 

Deze bebouwing voor Endegeest zal echter mogelijk toegespitst worden op 
bijzondere doelgroepen of ouderen. Er zou echter ook sprake kunnen zijn van 

recreatie, horeca en eventueel parkeren.  
 

Op de bijeenkomst konden 
geïnteresseerden in 

dialoog met de 
landschapsontwikkelaars 

en hun mening en 
inzichten geven. Deze 

worden meegewogen in de 
nota. Vanuit de Vogelwijk 

is erop gewezen dat een 

fietspad naast de volkstuinen niet wenselijk is. Dit gezien de verstoring die dit 
geeft op het gebied en het toenemende sluipverkeer door onze wijk. Het 

wandelpad langs de Speeltuin en het beschermde Landje van Bremmer lijken 
te blijven zoals het nu is. Er is echter nog veel onduidelijk van wat de 

ontwikkelaar nu wil gaan doen met het terrein.Tegelijk zie je dat er weinig 
speelruimte is door het bestemmingsplan en de eigenaar van de grond. We zijn 

benieuwd hoe dit verder gaat en zijn van plan de ontwikkelingen te volgen.  
 

Uit de gesprekken met de aanwezigen werden de volgende woonbehoeften 
herhaaldelijk gehoord: zo laag mogelijk bouwen, duurzaam bouwen, bouwen 

voor diverse groepen, zo dicht mogelijk bij elkaar bouwen, zoveel mogelijk 
bestaande gebouwen hergebruiken, het hoefijzergebouw laten staan, geen 

hoogbouw in Overgeest dicht op de bestaande bebouwing, uitruilen met nog te 
bebouwen plekken binnen de gemeente Oegstgeest voor zover dit mogelijk is. 

Onduidelijk 

Het is op dit moment onduidelijk wanneer het concept van de nota beschikbaar 
is, dit concept staat niet vermeld op de tijdlijn van de gemeente 

https://www.oegstgeest.nl/gemeente/inwoners/wonen-verbouw-en-
leefomgeving/gebiedsvisie-endegeestovergeest/ maar de verwachting is dat de 

gemeenteraad nog voor de zomer een besluit zal nemen over de nota. Daarna 
zal deze in detail worden uitgewerkt en uiteindelijk dienen als basis voor de 

realisatie. 
Belangen van bewoners en directe omgeving 

Stichting behoud Wilhelminapark en Geesten is opgericht om de belangen van 
individuele bewoners en belangenorganisaties te bundelen en een krachtiger 

stem te kunnen hebben in het proces. Inmiddels groeit deze groep flink. Er zijn 
van vele verschillende straten mensen actief in de stichting, onder meer de 

Rhijnzichtweg, Dirk van Swietenlaan, Rhijngeesterstraatweg, Wilhelminapark 
en ook de Vogelwijk. 

Meer informatie 

Gebiedsvisie Engegeest/Overgeest: 
https://www.oegstgeest.nl/gemeente/inwoners/wonen-verbouw-en-

leefomgeving/gebiedsvisie-endegeestovergeest/  

  

https://www.oegstgeest.nl/gemeente/inwoners/wonen-verbouw-en-leefomgeving/gebiedsvisie-endegeestovergeest/
https://www.oegstgeest.nl/gemeente/inwoners/wonen-verbouw-en-leefomgeving/gebiedsvisie-endegeestovergeest/
https://www.oegstgeest.nl/gemeente/inwoners/wonen-verbouw-en-leefomgeving/gebiedsvisie-endegeestovergeest/
https://www.oegstgeest.nl/gemeente/inwoners/wonen-verbouw-en-leefomgeving/gebiedsvisie-endegeestovergeest/
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Genot in ‘t Groen 
Eveline Kamstra 

 

’s Morgens rond zes uur tref je een prachtig verstilde lentesfeer aan in de Leidse 
Hout: vogels kwinkeleren, zonnestralen strijken laag over de grond en over de 

fraaie bomen; de Leidse Hout op z’n best. Maar het park heeft vele gezichten: 
een paar uur later zal er muziek klinken vanuit de Waterlelie en zullen kinderen 

rennen en klimmen op het speelplaatsje voor het theehuis, hardlopers werken 
er aan hun loopvermogen en wandelaars laten zichzelf en de hond uit, ’s avonds 

zitten de jongeren op de bankjes. Allemaal prima, want daar is dit Volkspark 

immers voor bedoeld.  
 

De groenmannen van de gemeente werken samen met de Groengroep om het 
park zo goed mogelijk te onderhouden. Zo zijn banken vervangen, zijn extra 

sluisjes aangebracht die het fietsen over voetpaden bemoeilijken en is de 
aanplant in de ‘coulissen’ van het openluchttheater aangevuld.  

De Groengroep is een initiatief van de Vereniging van 
Vrienden van de Leidse Hout (VVLH), opgericht in 

1986. Deze vereniging zet zich in voor het behoud 
en de verbetering van het park, en zorgde voor 

mooie banken in het park; voor het planten van de 
ANWB boom en de ‘Juliana eik’, en voor het 

terugplaatsen van het drinkwaterbekken uit 1932. 
Op initiatief van de VVLH werden de fontein in de 

grote vijver en ook het ooievaarsnest op de dierenweide geplaatst. Tevens 

organiseert deze vereniging jaarlijks de zomerconcerten in muziektent de 
Waterlelie. 

In goed overleg tussen de gemeente, de organisatoren en de Vereniging van 
Vrienden van de Leidse Hout zijn er de laatste jaren goede afspraken gemaakt 

over grote evenementen zoals Werfpop en de beoogde opvolger van 
SummerJazz. Verder is vastgelegd dat in het openluchttheater maximaal twaalf 

kleine voorstellingen gaan plaatsvinden en in het gebied van de Waterlelie en 
het theehuis maximaal 40 optredens per jaar.  

De Leidse Hout, dat prachtige park, om te wandelen, om lekker te sporten, of 
met de kinderen te spelen. Of bij het theehuis met een drankje te genieten van 

de zon.  
 

2019 een feestelijk moment 
In 2009 is het hele volkspark aangewezen als gemeentelijk monument, alweer 

10 jaar geleden en dat gaan we vieren! Er komt een aantrekkelijk symposium. 

En er is een feestelijk moment met een hapje en een drankje, gratis 
toegankelijk voor leden, in juli. Ook ontvangen alle leden het eerste boekje van 

de nieuwe serie Leidse Houtboekjes.  
Leden ontvangen de digitale nieuwsbrief zodat zij goed op de hoogte blijven 

van het laatste nieuws over het park; krijgen exclusieve uitnodigingen voor 
lezingen, rondleidingen en andere activiteiten, en leren een netwerk van 

liefhebbers van De Leidse Hout kennen. Het lidmaatschap kost slechts € 15,00 
per jaar. Zie voor nadere informatie: www.vriendenvandeleidsehout.nl  

http://www.vriendenvandeleidsehout.nl/
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Jaarvergadering Vogelwijk 
Cees Meijer, Secretaris Wijkcomité 

 

Verslag Jaarvergadering Vogelwijk 2019 
Dinsdag 5 maart 2019 in het Vogelnest 

 
Aanwezig: 34 personen 

 
1. Opening en welkom 

Door de voorzitter, Els de Hullu 

 
2. Het verslag van de vorige jaarvergadering 

Het verslag van 6 maart 2018 wordt goedgekeurd.  
 

3. Vaste activiteiten  
Els gaat in op activiteiten die onder meer door het Wijkcomité worden 

georganiseerd en die van belang zijn voor de sociale cohesie, leefbaarheid, 
duurzaamheid en cultuur. Maar er zijn ook activiteiten die niet rechtstreeks 

onder de verantwoordelijkheid van het Wijkcomité vallen: de koffieochtenden, 
het kerstdiner, de AED en, niet te vergeten, het project Vogelwijk Energiezuinig. 

 
Ook stelt Els de financiële positie van het Wijkcomité aan de orde. Doordat het 

concept van het Wijkfeest is veranderd, waarbij wijkbewoners zelf hun 
maaltijden verzorgen, blijven alleen de barinkomsten over ter aanvulling van 

de wijkkas. Doordat er minder inkomsten zijn, drukt ook de Praatvogel 

zwaarder op het budget. Het Wijkcomité is daarom al overgegaan naar een 
andere, goedkopere, drukker, waarbij niet is gekozen voor een online-

printshop, maar voor een drukker met een eerlijke prijs in onze eigen stad.  
 

a. Wijkfeest 
Iedereen is het erover eens dat het Wijkfeest met ruim 180 bezoekers geslaagd 

was en we danken Birte Kristian dan ook voor haar inspanningen als 
coördinator. Het was Kees van den Aarsen die tijdens de vorige jaarvergadering 

voorstelde om het Wijkfeest in de speeltuin te organiseren. Dat was een slimme 
zet, want dat heeft veel werk gescheeld. De speeltuin is natuurlijk een paradijs 

voor de vele kinderen en kleinkinderen die er waren, maar het is ook voor de 
volwassenen een geweldige locatie, zeker met het mooie weer dat we hadden. 

We waren erg blij met alle spontane hulp die we hebben gekregen en met het 
geweldige buffet dat dankzij heel veel mensen op tafel kwam. 

 

De volgende editie van het Wijkfeest is op 28 september 2019 (tevens 
Burendag) We hebben de speeltuin al besproken en houden het concept van 

vorig jaar vast, maar kijken nog wel naar de nadere invulling en het nog beter 
maken van de opzet. 
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c. Nieuwjaarsborrel 
Deze werd weer goed bezocht en heel gezellig. Ook dit jaar hadden we het 

achterdeel van de zaal voor de kinderen open, die met veel enthousiasme van 
het springkussen gebruik hebben gemaakt.  

 
d. Opruimen Bos van Bosman 

Het lijkt raar, maar het Bos van Bosman wordt steeds schoner (door acties van 
de gemeente). Er valt minder dan vroeger op te ruimen. Er is nog even 

overwogen om het concept te veranderen, maar het wijkcomité heeft besloten 
dit te laten zoals het is, want het is een erg mooie en vrolijke traditie vanuit de 

wijk. 
Het is heel leuk om te weten dat de mannen van de gemeente erg enthousiast 

over ons zijn. Wij zijn de enige wijk waar de bewoners niet alleen toekijken, 
maar meedoen! 

  

e. Kerstdiner 
Dit diner is nu voor het vierde jaar georganiseerd en het was weer een 

geanimeerde en zeer geslaagde bijenkomst. Er waren heerlijke gerechten en 
zelfs bewoners die niet aanwezig waren, hadden hun steentje bijgedragen. Met 

dank aan degenen die het hebben georganiseerd en aan het wijkkoor Vogel 
Vocaal dat zong na het voorgerecht.  

 
f. Vogelnetwerk  

De koffieochtenden van he Vogelnetwerk lopen goed en er zijn regelmatig 
boeiende sprekers. 

 
4. Financieel jaarverslag  

Gosse, onze penningmeester licht de financiële stukken toe.  
 

Els zei het al, we hebben minder inkomsten, door een ander concept van het 

Wijkfeest. Maar het is wel een geslaagd concept! 
 

Het Wijkcomité stelt voor dat we, zo nodig,  aan de bewoners een vrijwillige 
bijdrage kunnen vragen voor de activiteiten. Er komt daarvoor een oproep in 

de Praatvogel, Nextdoor en de Facebookpagina van de wijk. Ook plaatsen we 
een oproep om in de Praatvogel te adverteren. De eerste adverteerder is 

overigens al binnen. 
 

Voor het Wijkfeest proberen we sponsorgeld bij het Oranjefonds binnenhalen. 
Verder bespreken we met de Wijkregisseur de mogelijk of de bewoners van 

Nieuweroord voor heel jaar subsidie mogen meetellen, ook als het pand 
halverwege het jaar wordt opgeleverd. (€ 0,87 per inwoner) 

 
5. Kascontrolecommissie 

De kascommissie is van oordeel dat de financiële administratie correct is 

bijgehouden en dat de jaarstukken een getrouwe weergave zijn van inkomsten, 
uitgaven en vermogenspositie. De commissie stelt de vergadering voor het 

bestuur decharge te verlenen voor het in 2018 gevoerde beleid. De vergadering 
gaat akkoord. 
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7. Bestuurswissel 
Els de Hullu treedt af als voorzitter van het comité en zal ook geen lid meer 

blijven. Zij neemt daarom afscheid tijdens deze jaarvergadering en draagt de 
voorzittershamer symbolisch over aan Birte Kristiansen. Els is zes jaar lid 

geweest van het Wijkcomité, waarvan één jaar als voorzitter. Els zegt altijd in 
een leuk team te hebben gewerkt en kijkt tevreden terug op wat er toe n u toe 

allemaal is gedaan. 
Birte bedankt Els voor alles wat ze voor de wijk heeft gedaan en in de Praatvogel 

heeft geschreven. 
 Als nieuw lid treedt Mark Peerdeman aan. Het wijkcomité bestaat nu uit.  

• Birte Kristiansen, voorzitter 
• Cees Meijer, secretaris 

• Gosse Jensma, penningmeester 
En als gewoon lid: 

• Thera Stam 

• Dick de Vos  
• Mark Peerdeman 

 
8. Ontwikkelingen rond Endegeest 

Alle informatie en inspraak wordt vanuit de gemeente Oegstgeest geregeld. 
Daarom was het Wijkcomité relatief laat betrokken. Intussen houden we de 

vinger aan de pols en we hopen dat ook de wijkbewoners dat doen. Thera heeft 
een bijeenkomst over de herontwikkeling van het gebied de Geesten, in het 

bijzonder Endegeest en Overgeest, bezocht. De opbrengsten van de avond 
worden gebruikt voor het opstellen de Nota van Uitgangspunten voor beide 

gebieden. De ‘richting’ wordt gepresenteerd tijdens een vervolgbijeenkomst op 
27 maart. We zullen hierover in de Praatvogel verslag doen. 

 
9. Clean Sweep 

De Clean Sweep is een actie in de weken 12 en 13 waarin de gemeente Leiden 

extra handhaaft op de APV in de Leidse parken, waaronder het Bos van Bosman. 
Het gaat dan om fietsen op de voetpaden, loslopende honden en bij 

hondenuitlaters wordt gecontroleerd of ze het verplichte poepzakje bij zich 
hebben. Voorafgaand aan deze vergadering heeft Thera hierover nog gesproken 

met de Bijzondere Opsporingsambtenaar (BOA) die daar over gaat. Er is 
afgesproken dat bij een eerste overtreding word gewaarschuwd, maar dat 

gegevens wel worden genoteerd. Bij de tweede overtreding wordt een boete 
opgelegd. Overigens werd er ooit gedoogd, maar dat is nu niet meer aan de 

orde. De meningen over dit gemeentelijk standpunt waren nogal verdeeld, wat 
aanleiding gaf tot discussies in de zaal. 

 
10. Vogelwijk Energiezuinig 

Een aantal bewoners is intussen enthousiast bezig en er zijn al belangrijke 
stappen gezet. Omdat de woningen en dus ook de maatregelen heel 

verschillend zijn, zijn er twee werkgroepen in het leven geroepen: één voor de 

oudbouw-, en één voor de nieuwbouwwoningen. De twee werkgroepen 
hanteren voor de verschillende typen huizen een andere, passende aanpak. 

Wil je op de hoogte blijven, meld je dan aan voor de Nieuwsbrief 
https://leiden.vogelwijk.nl/energiezuinig/  

 
  

https://leiden.vogelwijk.nl/energiezuinig/
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12. Rondvraag 
• Na de pauze kan er één op één worden gesproken over initiatieven die 

lopen of ontwikkelingen die ons raken. Een aantal aanwezigen zag liever 
dat, zoals in het verleden, alles plenair wordt behandeld. Het Wijkcomité 

zal de huidige formule heroverwegen, maar wijst ook op de agenda die 
iedereen heeft gekregen. Daarin staat dat men opmerkingen, of het 

toevoegen van een agendapunt, vooraf naar de secretaris kon 
doormailen. 

• De vergadering is bijzonder verontwaardigd over de vele bomen die zijn 
gekapt in het Bos van Bosman. Navraag leert dat de afdeling beheer van 

de gemeente hierin wel erg op eigen houtje heeft geopereerd. Sterker 
nog: de kap blijkt hier en daar zelfs illegaal te zijn. We hebben het 

onderwerp intussen via verschillende (politieke) kanalen aan de orde 
gesteld en er zijn al raadsvragen gesteld. 

• Nadat de speelboom op het veld bij de Bosuilstraat was verwijderd omdat 

hij door een instantie voor het keuren van speeltoestellen was afgekeurd, 
hebben we onmiddellijk actie ondernomen. De gemeente heeft 

toegegeven dat de boom ten onrechte is weggehaald en er komt 
binnenkort een nieuwe. (Naar aanleiding van de kapwerkzaamheden en 

het weghalen van de speelboom wordt er binnenkort met de 
Wijkregisseur o.m. kritisch gesproken over de communicatie tussen de 

gemeente en het Wijkcomité) 
• De actie door jonge mensen voor een basketbalveldje in onze wijk, heeft 

een positief resultaat opgeleverd. De paal met basket wordt binnenkort 
geplaatst. 

• Jeanet Matze meldt de slechte bestrating en verlichting aan de 
Bosuilstraat. Dat onderwerp wordt door het Wijkcomité meegenomen in 

het gesprek met de Wijkregisseur, waar ook de resultaten van de 
Wijkschouw van 2018 aan de orde komen. Overigens kan iedereen dit 

soort zaken zelf (ook via een WhatsApp) aan de gemeente melden. 

• Verder was er de vraag of er in het Bos van Bosman geen vaste opstelling 
kan komen voor een barbecue met picknicktafel. Daar zijn de meningen 

over verdeeld. 
• Herman van der Kooij en Trudi Kraan doen weer een oproep alert te 

blijven op meeuwenoverlast.  
• Naar aanleiding van de suggestie met betrekking tot het Bos van Bosman, 

samen op te trekken met de Vrienden van het Leidse Hout, zal het 
wijkcomité in overweging nemen.  

 
 

NB zie colofon deze Praatvogel wanneer u mij opmerkzaam wilt maken 
op onjuistheden in dit verslag.  
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Slimme Vogels 
Frits Hüsken, Vinkenstraat 2 

 
Vogelwijk Energieneutraal 

In deze rubriek presenteert telkens één van onze buurtgenoten wat zij 
op het gebied van energiebesparende maatregelen aan hun huis hebben 
gedaan. Dit kan als voorbeeld dienen en is ter inspiratie voor andere 

bewoners in de wijk. Zo zijn we samen op weg naar een energieneutrale 
wijk. Deze keer Frits Hüsken. 

 

 
Duurzaam duurt het langst 

Vinkenstraat 2: van energielabel G naar energielabel C (?) 
Op de dag dat Shell vol op het groene orgel ging om haar steentje bij te dragen 

aan de CO2 reductie (“beste klant, geef a.u.b. één cent per liter voor ons 
boomaanplantproject”), werd mij gevraagd een stukje te schrijven over hoe wij 

op de Vinkenstraat 2, niet uit het veld geslagen door deze adembenemende PR-

stunt van Shell, onverminderd ons best doen om onze eigen CO2 uitstoot (annex 
energierekening) verder omlaag te krijgen. 

 
Wat hebben we zoal gedaan in de afgelopen tien jaar om ons huis, dat zoals 

veel Vogelwijkhuizen gebouwd is rond 1928 en daardoor standaard een 
donkerrood energielabel G is toegekend, energiezuiniger en comfortabeler te 

maken? 
 

In 2010 is spouwisolatie aangebracht met supafil (R-waarde 2,4) in 90 m² 
buitenmuur voor een prijs van €1700, inclusief verwijderen spouwvervuiling en 

het aanbrengen van drie ventilatieroosters. Omdat wij een “breed” huis hebben, 
hebben de meeste huizen in de Vogelwijk minder oppervlakte aan buitenmuur 

oppervlak en valt de spouwisolatie naar alle waarschijnlijkheid goedkoper uit. 
Als u van plan bent spouwisolatie te laten aanbrengen, is het uiteraard wel 

belangrijk te weten of uw huis geheel, gedeeltelijk of helemaal niet 

dubbelmuurs gebouwd is: er is niet uniform gebouwd in onze wijk en 
dubbelmuurs bouwen is pas in de jaren twintig van de vorige eeuw in zwang 

geraakt. 
 

In datzelfde jaar is in het hele huis isolatieglas HR+ met een U-waarde van 1.6 
geplaatst. Tegenwoordig allang niet meer het neusje van de zalm voor 

isolatieglas, maar het is wel goed voor je portemonnee als nieuw en beter 
isolatieglas in je huidige kozijnen past. Vanwege hetzelfde “brede” huis hebben 

wij veel raamoppervlak, dus kan onze prijs van € 2400, ook al gezien het 
vervangingsjaar 2010 en de huidige duurdere soorten isolatieglas, amper als 

referentiebedrag gezien worden. 
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Kopen of Huren 
In 2014 is onze CV-ketel van eind vorige eeuw vervangen door een hoog 

rendement Remeha Avanta 28c combiketel. Ook al functioneerde de oude ketel 
rimpelloos - volgens de onderhoudsmonteur was het ook “de Mercedes van de 

CV-ketels uit de jaren negentig”-, we hebben hem toch vervangen door een 
modern en veel energiezuiniger type, vooral op advies van diezelfde 

onderhoudsmonteur, die me jaarlijks meedeelde dat ik “voor de kraaien aan 
het stoken was”.  Het jaar daarop zag ik op de jaarafrekening dat we zo’n 30% 

aan gas (en CO2 uitstoot) bespaard hadden,  dus zeker een tip voor mensen 
die nu met een verouderde CV-ketel zitten en lopen te dubben over vervangen 

of niet.  Vervangen dus, maar dan de actuele vervolgvraag: de nieuwe zuinige 
ketel kopen of huren, gezien de energietransitie die er zit aan te komen?  Bij 

langer dan vijf jaar huren ben je hiermee duurder uit dan bij het kopen van een 
nieuwe CV-ketel en ik denk niet dat de Vogelwijk binnen vijf jaar van het gas 

af is. De CV-ketel heb ik met behulp van de gebruikershandleiding van de bijna 

altijd veel te hoge  fabrieksinstelling afgehaald: namelijk van 80 naar 60 graden 
aanvoertemperatuur en het blijft aangenaam toeven in onze woonkamer….. 

behalve wellicht bij  – 10 graden overdag, maar dan gaat, mocht dat nog eens 
gebeuren, gewoon de aanvoertemperatuur van het water naar de radiatoren 

weer even omhoog. 
 

Eind mei 2015 zijn bij ons acht zonnepanelen (Yingli 275 Wp Mono) geplaatst, 
mooi uit het zicht vanaf de straatkant en in een bijna ideale opstelling voor 

maximale stroomopbrengst. Met een gemiddelde jaaropbrengst van 2000 Kwh 
komt bijna 2/3 van ons energieverbruik van ons eigen dak en zijn we na vier 

jaar stroomproductie ongeveer halfweg met het terugverdienen van deze 
investering van € 3600. 

 
In de herfst van 2018 

zijn wij, omdat de 

keuken toch vernieuwd 
moest worden, 

overgegaan van het 
koken op gas naar 

koken met inductie.  
 

Naar verluidt scheelt dit 
zo’n 10% in je totale 

gasconsumptie, waar-
voor in de plaats na-

tuurlijk wel de stroom-
afname stijgt.  

Maar bij je energie-
rekening wordt het gas 

een stuk duurder be-

taald dan de elektri-
citeit, plus, je bent weer 

een stapje “schoner” 
bezig! 
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En dan, tot besluit van de grotere huisprojecten, is in januari van dit jaar 
Tonzon Vloerisolatie aangebracht onder de woonkamer, waarbij we gratis en 

voor niks een soort mini-vloerverwarming rijker zijn geworden. De isolerende 
folielagen zijn namelijk zo optimaal mogelijk om de verwarmingsbuizen onder 

de vloer opgehangen, waardoor èn de kou uit de vloer wegblijft èn de buizen 
warmte afgeven aan de onderkant van de vloer. Totale kosten: € 1700 voor 

45m² vloerisolatie. Door voor en na het aanbrengen van de vloerisolatie met 
een infrarood thermometer de vloertemperatuur te meten, bleek dat onze 

vloertemperatuur ongeveer 1,5 graden omhoog is gegaan: geen garantie voor 
nooit meer koude voeten, maar wel degelijk meer comfort en minder 

gasverbruik! 
 

Nog Kleine Dingetjes “To Do” 
Misschien mist u nog de dakisolatie in deze lange rij: ondanks het feit dat 

gezegd wordt dat dit een van de best renderende isolatiemaatregelen is, 

hebben wij hier tot nu toe van afgezien. De twee dakkapellen zullen altijd 
tochtgaten blijven, de zolder is met schrootjes afgetimmerd en, misschien wel 

het belangrijkste, we hebben maar één vertrek op de eerste en tweede 
verdieping dat regelmatig verwarmd wordt en houden de deur van de 

woonkamer naar de hal met een dranger altijd dicht. 
 

Kleine dingetjes staan nog op de 
to do lijst voor komende winter: 

tochtstrips vervangen, een 
deurdranger op de haldeur achter 

de voordeur, radiatorfolie tegen de 
muren achter de radiatoren en 

zuiniger lampen daar waar je vaak 
licht aan hebt. 

 

Tot slot, en ter vergelijking met uw 
eigen energienota: ons 

elektriciteits- en gasverbruik van 
augustus 2017 – augustus 2018 

was respectievelijk 3000 Kwh en 
1500 m³ gas. Naast het meer of 

minder energiezuinig maken van 
uw huis, is natuurlijk de 

“intensiteit van het huisgebruik” een heel belangrijke variabele in de hoogte 
van de energierekening. 
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Verenigingen van de Vogelwijk 
Rutger Hagen 

 

Vogelwijkers sporten, musiceren en spelen wat af, vaak in verenigingsverband. 
Maar bij welke verenigingen doen zij dat precies, en hoe zien die eruit? Deze 

rubriek behandelt elke keer één bepaalde tak. We vervolgen met één van de 
populairste sporten van Nederland: Tennis. 

 
Met de bouw van Nieuweroord zijn ook de twee verwaarloosde tennisbanen in 

het Bos van Bosman gesneuveld. Banen met historie, want ze hoorden bij de 

villa Nieuweroord en de toenmalige prinses Juliana schijnt er nog wel eens een 
balletje geslagen te hebben in haar studententijd. Maar niet getreurd! Gelukkig 

kan er nog steeds in de buurt worden getennist. 
 

In Leiden en haar buurgemeenten zijn diverse tennisclubs aanwezig waar op 
verschillende ondergronden: gravel, (kunst)gras en hardcourt, gespeeld kan 

worden. De dichtstbijzijnde tennisvereniging van de Vogelwijk 
is meteen ook de oudste van Leiden. TC de Leidse Hout is net 

na afloop van de Tweede Wereldoorlog opgericht in 1946. De 
club is met vier gravelbanen, gelegen aan de Beuningenlaan 1 

kleinschalig maar kent een bloeiend verenigingsleven. 
 

Tennislessen 
Tennislessen worden verzorgd door I’M Tennis een organisatie 

die ook op andere verenigingen trainingen aanbiedt. I’M Tennis 

komt voort uit een fusie van diverse tennisscholen en biedt 
trainingen aan voor elke leeftijd en elk niveau. Om de lessen te mogen volgen 

moet je wel lid zijn van de desbetreffende vereniging 
Jeugd 

In de jeugd wordt gewerkt met het KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn 
Tennis Bond) programma Tenniskids. Dit programma zorgt ervoor dat kinderen 

zowel op leeftijd als op vaardigheden worden ingedeeld, zodat iedereen op zijn 
of haar niveau kan spelen. De kleinere kinderen spelen ook met kleinere rackets 

op kleinere banen en met zachtere ballen. 
Senioren 

De senioren doen mee in de najaars- en voorjaarscompetities die worden 
georganiseerd door de KNLTB. De wedstrijden worden op vaste dagdelen 

gedurende de gehele week gespeeld. Hierdoor kun je dus enigszins flexibel een 
competitie kiezen die in je eigen tijdschema past. Op maandagavond speelt 

men op de vereniging het rackettrekken. Racketrekken is eigenlijk niets anders 

dan korte wedstrijdjes tennissen van circa een half uurtje met steeds 
wisselende spelers. Het leuke aan rackettrekken is dat het voor alle sterktes is 

en dat je alleen kunt komen en je verzekerd bent van spelen. 
Toernooien 

Er worden door TC de Leidse Hout ook jaarlijks toernooien georganiseerd. Het 
Onderlinge toernooi voor senioren op 23 juni is het eerstvolgende en wellicht 

een mooi moment om eens een kijkje te nemen of om een buurtgenoot aan te 
moedigen!  
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Preventie Meeuwenoverlast  
Trudi Kraan & Herman van der Kooij 

 

Ook dit jaar hebben we ons met enkele buurtgenoten gebogen over de vraag 
hoe we overlast door meeuwen kunnen tegengaan. Daartoe was er op 3 april 

jl. een bijeenkomst ten huize van Trudi Kraan en Arnold Oostveen.  
 

Belangrijkste preventieve maatregel is om meeuwen te verstoren die een nest 
willen bouwen op één van de aantrekkelijke platte daken in de wijk of tussen 

schoorstenen en schuine daken. Dit kunnen we bereiken door tussen nu en 

begin juni regelmatig het dak op te gaan. En weer een tweede periode begin 
juli. Om dit uit te voeren is er sinds enkele jaren per straatdeel een 

contactpersoon die of zelf het dak op gaat of ervoor zorgt dat een ander uit dat 
straatdeel het dak op gaat.Het is hierbij de bedoeling te voorkomen dat er 

meeuwen gaan broeden. De afgelopen jaren heeft dit duidelijk geleid tot minder 
overlast van schreeuwende en agressieve meeuwen. 

 
We hebben op 3 april de lijst met contactpersonen besproken, gecorrigeerd en 

aangevuld. Ook is afgesproken dat de contactpersonen even langs gaan bij 
mensen die nieuw in hun straatdeel zijn om toestemming te vragen om op hun 

dak te lopen. En dat ze een ‘vervanger’ regelen als ze de komende tijd met 
vakantie gaan. De lijst met contactpersonen wordt elders in deze Praatvogel 

gepubliceerd en komt te hangen in het kastje bij de brievenbus aan het begin 
van de Lijsterstraat.  

 

Oproep: houd a.u.b. elkaars daken in de gaten! Ziet u op op een dak meeuwen, 
wilt u dan de contactpersoon inschakelen? 

 
Als u andere vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met 

Herman van der Kooij via het e-mailadres: h.v.d.kooij5@kpnplanet.nl.  
 

Laten we er met elkaar voor zorgen dat onze wijk ook deze zomer leefbaar 
blijft! 

 

Ter informatie: 

- Meeuwen bouwen in april hun nesten en leggen in mei hun eieren, 
2-3 stuks 

- Soms hebben ze een ‘tweede leg’ in juli. 
- Ze broeden ongeveer 21 dagen. Tijdens deze broedperiode zijn ze 

rustig. Als je dan niets hoort, is dat niet geruststellend, maar 
verdacht! 

- Wanneer de kuikens eenmaal geboren zijn, worden de ouders heel 
waakzaam en luidruchtig. 

- Naarmate de kuikens groter worden, worden de ouders steeds 
agressiever.  

- Meeuwen keren graag naar hun oude nest terug. 
- Bovendien kunnen ze 30 jaar oud worden.  

 

mailto:h.v.d.kooij5@kpnplanet.nl
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Meeuwen Kiezen Eieren voor hun Geld 

Meeuwen broeden van oorsprong in kolonies in duingebieden. Omdat vossen 

de nesten daar vaak leegroven neemt de zilvermeeuw steeds meer zijn 
toevlucht tot daken in steden, zoals ook in onze wijk. Meeuwenoverlast is in 

Leiden een groot probleem. Ze poepen alles onder, slopen vuilniszakken en 
als ze jongen hebben, zijn ze ook nog eens behoorlijk agressief. Maar de grote 

zwarte roofvogel die de afgelopen twee jaar boven de IJsvogelhof zweefde, 
blijkt te hebben gewerkt. De prachtige vlieger heeft geruisloos, simpel en 

doeltreffend alle meeuwen op een afstand gehouden.  
 

Het dak van het appartementencomplex aan de IJsvogelhof is ongeveer 
tachtig meter breed en twintig meter diep. Deze oppervlakte wordt door één 

vlieger bewaakt. Het is dus wellicht een idee om met meerdere buren 
gezamenlijk zo’n meeuwenverschrikker te kopen. Je vindt ze op internet, 

maar ze worden ook 
verkocht in de Vliegershop 

in de Haarlemmerstraat 

192 in Leiden. De vlieger 
heeft een spanwijdte van 

ongeveer een meter en 
kost bij de Vliegershop € 

39,95. Heb je geen ouwe 
hengel staan om de vogel 

aan te bevestigen, dan 
verkopen ze ook een 

telescopische stok van 
glasfiber voor € 49.- 

 
 

 
Als je zegt dat je uit de Vogelwijk in Leiden komt, geeft de Vliegershop 15% 

korting op deze bedragen. 

 
Cees Meijer 
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Overzicht contactpersonen Meeuwenalert Vogelwijk 2019  
 

Hieronder ziet u een overzicht van de contactpersonen per straat. 
De lange straten liggen vanaf de Rijnsburgerweg de wijk binnenkomend rechts, 

de korte links. Wat de Lijsterstraat en de Nachtegaallaan betreft wordt ook 
geteld vanaf de Rijnsburgerweg. Mocht u dus meeuwenactiviteit signaleren op 

een dak, wilt u dan de contactpersoon of mij waarschuwen? 
 

Herman van der Kooij   071 5175115 / 06 20463311 , Vinkenstraat 6 
 
Blauwe Vogelweg   Gosse Jensma   Vinkenstraat 8 

 
Bosuilstraat    Jan van Doggenaar   Bosuilstraat 1  

 
Groene Spechthof   Barend Truijen    Bosuilstraat 5 
 

IJsvogelhof    Cees Meijer    IJsvogelhof 13 
 

Leeuwerikstraat, lang oneven  Mick Oorthuyzen    Leeuwerikstraat 27 
   lang even  Mick Oorthuyzen    Leeuwerikstraat 27 

kort oneven  Ellen de Groot    Leeuwerikstraat 1 

kort even  Jaap Mels    Leeuwerikstraat 2 
 

Lijsterstraat,  1ste stuk  Betty Lever   Lijsterstraat 4 
2e stuk even  Herman van Klaveren   Lijsterstraat 16 

   2e stuk oneven Jan van Campen   Lijsterstraat 19 

3e stuk even  Arjan te Pas    Lijsterstraat 30 
3e stuk oneven  Louis Zwager    Lijsterstraat 29 

 
Merelstraat,  lang oneven  Lex Rijkers      Merelstraat 15 

lang even  Lex Rijkers   Merelstraat 15 

   kort oneven   
   kort even  

 
Mezenstraat, nieuw oneven Cees Meijer    IJsvogelhof 13  

nieuw even  Jan van Doggenaar   Bosuilstraat 1 

   oud   Ben Schippers    Mezenstraat 7 
 

Nachtegaallaan,  1ste en 2e stuk Friso van der Meulen  Nachtegaallaan 5 
3e stuk   Freek Bleeker    Nachtegaallaan 12 

 

Roodborststraat, lang oneven   Theo Veld    Roodborststraat 41 
lang even  Arie Andeweg   Roodborststraat 28 

kort oneven  Jan Minjon   Roodborststraat 9  
   kort even  Yavuz Ariyurek    Roodborststraat 4 

 
Vinkenstraat,  oud   Gosse Jensma   Vinkenstraat 8 
   nieuw   Marcel Dénis   Vinkenstraat 9   

 
Mytylschool en     Els de Hullu    Leeuwerikstraat 35 

Revalidatie- 
centrum  
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De Sinte Pieterskerck Deel II 

Theo Gijzenij 
 

De mogelijkheden om alles te financieren waren dus legio, maar vaak riskant 
en onvoldoende. Voorbeeld: in 1398 kocht rentenier Pieter Heerman een 

lijfrente voor 100 Nobel3 op twee levens, tegen een jaarlijkse uitkering van: de 
penning 10, wat een gebruikelijk percentage was op basis van 2 levens4. Het 

break-even-point was dus 10 jaar; korter was voordeel voor de lijfrentegever, 
in dit geval de kerk, langer dan 10 jaar was nadeel voor de lijfrentegever en 

voordeel voor de rentenier. In het geval van Pieter Heerman betaalde de kerk 

na 30 jaar nog steeds de jaarlijkse 10% rente, een flinke strop dus.  
 

In 1547 kocht het college van huiszittenmeesters van de St. Pieterskerk de 
kapel van het St. Jacobsgasthuis. Na de Beeldenstorm, 20 jaren later, verkocht 

de kerk dit weer gauw aan de gemeente5. Na de Beeldenstorm viel het 
voorvoegsel ’St’ van de Pieterskerk af, omdat het toen een Calvinistische of 

Protestantse kerk was geworden. Het was ook dé kerk die, meer dan de andere 
kerken, het symbool was van onze strijd tijdens het beleg van 15746. Logisch 

dat bij het ontzet van Leiden op 3 oktober 1574 nog diezelfde dag een overvolle 
dankdienst juist in de Pieterskerk werd gehouden. Deze dankdienst in de 

Pieterskerk hebben we in Leiden sindsdien in ere gehouden7. 
 

Als dank voor ons dappere uithoudingsvermogen in 1574 kregen we de eerste 
universiteit van de Noordelijke Nederlanden, en die werd plechtig op 8 februari 

1575, uiteraard ook weer in de Pieterskerk, voor het eerst geopend; de 

jaarlijkse opening van het nieuwe ‘schooljaar’ vindt ook nu nog steeds in de 
Pieterskerk plaats.  

 
Soms wordt de Pieterskerk ook gebruikt voor speciale gelegenheden. Zo kreeg 

Sir Winston Churchill in 1946 z’n eredoctoraat  rechtswetenschappen in de 
Pieterskerk uitgereikt, een eer die  ook Nelson Mandela in 1999 te beurt viel1. 

Onder ‘speciale gebeurtenissen’ kunnen we ook vatten het maandenlang in de 
kerk tentoonstellen van de op de Spaanse vloot buitgemaakte immense 

admiraalsvlag door Jan van der Does 2.  
 

Tegenwoordig wordt de Pieterskerk niet meer voor reguliere kerkdiensten 
gebruikt in tegenstelling tot die andere kruiskerk, de Hooglandse kerk.  

 
De kerk kan tegenwoordig voor allerlei activiteiten en evenementen worden 

gehuurd, en dat zorgt voor de broodnodige inkomsten. Ook een mooi initiatief 

om wat extra inkomsten te genereren is de ‘verkoop van ramen’. Iedereen die 
er voor wil betalen kan een ‘raam’ kopen, keurig verzorgd, goed passend in 

zo’n oude kerk, én voorzien van je naam; dus een goed doel steunen, en je 
eigen (familie)naam vereeuwigen, mooier kan toch niet? 
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Natuurlijk mag niet ongenoemd blijven de klok: de bonaventura, inclusief 
wijkruizen vervaardigd in 1490 door Willem Moor. De uit 1532 daterende 

preekstoel mag er trouwens ook zijn. 
 

In de noordwest hoek vinden we nog twee originele grafmonumenten, voor 

vader Gerard (✝1771)  en zoon Johan (✝1820) Meerman.  

Ook even aandacht voor twee andere bijzondere grafzerken. Dat zijn twee 

zogenaamde ‘trapeze grafzerken’, gemaakt van ‘Bremer’ rode zandsteen te zien 
in stedelijk museum de Lakenhal. De eerste heeft een lengte van 2.10m, boven 

breed 87 cm en onder breed 76 cm. De ander is 2,12 lang, en heeft een breedte 
boven van 94 cm en onder 67 cm. In een 16e eeuws memorieboek wordt 

melding gemaakt van maar liefst 25 van deze ‘rode zerken’; nu is er geen één 
meer behalve die 2 in de Lakenhal, maar we vinden in de kerk wel een aantal, 

van rode tufsteen gemaakte traptreden in de naar het dak leidende 
traptorentjes. Zijn die traptreden uit die andere grafzerken gehouwen? En 

mochten die rode zerken zo maar verzaagd worden?  

 
Oorspronkelijk was in de Pieterskerk ook ‘het laatste oordeel’ van Lucas van 

Leyden (1494-1533) te zien. Het is een befaamd drieluik daterend uit 1526/27 
voorstellende hoe de doden uit hun graven opstaan en naar hun 

lotsbestemming gaan hetzij met duiveltjes hetzij met engeltjes. Op de 
buitenpanelen, tevoorschijn komend wanneer je het drieluik ‘sluit’, staan de 

heiligen Petrus en Paulus afgebeeld, en laten dat nou net de twee heiligen zijn 
waar in 1121 de kerk naar werd gewijd. Toen men in 1566 bang was dat de 

beeldenstormers ook Leiden zouden aandoen, heeft ‘men’ als de wiedeweerga 
dit schilderij, van 

onschatbare waarde, 
uit de kerk gehaald en 

verstopt. Ook dit 
meesterstuk is meestal 

in de Lakenhal te zien, 

maar het wordt ook wel 
eens aan andere musea 

uitgeleend. 
 In het decennium vóór 

de franse inval in 1795 
mocht de Leidse 

Patriottische beweging 
‘Pro Pallade et 

Libertate’  in de koude 
winters binnen in de 

kerk hun exercities 
doen. 

 
 

 

Uiteraard bevat dit artikel voetnoten. Deze kunt u opvragen bij de redactie 
 

 
Het vervolg van deze geschiedenis van de Pieterskerk vind je in de tweede 

Praatvogel van 2019  

 



29 

Algemeen Beschaafd Leids 

Theo Gijzenij 
 

Leids       ABN  
 

’t tranenkleed antrekke.    trouwen 

 

Hij heb geen luis om dood    geen geld hebben 

te drukken. 

 

Hij heb model gestaan bij    hij ziet er slecht uit (v.d.Luit is de 

v.d. Luit.      begrafenisondernemer) 

 

Hij loop van jou      hij heeft een uitkering 

 

‘k ben Leipe Loetje niet    ik ben niet gek 

 

‘k ben paard schijtgeld niet   het geld groeit me niet op de rug 

 

‘k peer ‘m       ik ga er vandoor 

 

Jij komt zeker uit de Bouwelouwesteeg? iemand met slecht gedrag ( de 

Bouwelouwesteeg tussen 

Haarlemmerstraat en v.d.Werf- 

        straat stond symbool voor armoede e.d. 

 

brood van de LBF, altijd klef wie brood van de Leidse Brood Fabriek 

(LBF) niet lekker vond. (hun echte 

reclameleus was: brood van LBF: 

voedzaam, smakelijk en niet klef) 

 

jûh, hek wat van je an dan? zeg je tegen iemand die jou lang 

aanstaart   

 
Leidse Broodfabriek  
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Wist u dat... 
 
❖ Ramses Shaffy opgroeide in Leiden, aan het Terweepark, aan de achterkant 

van ons station? 

❖ op de plek van Ramses’ jeugd het 5 meter hoge kunstwerk ‘Hoog Sammy’ 

zal verrijzen? 

❖ u hieraan kunt bijdragen door mee te doen aan crowdfunding voor dit 

kunstwerk? 

❖ een muntplant in de keuken fruitvliegjes en andere insecten weghoudt 

vanwege zijn sterke aroma? En dat vleesetende plantjes hetzelfde doen? 

❖ de gemeente Leiden de bestaande riolering in de Vogelwijk binnen 10 jaar 

wil vervangen door een gescheiden rioolstelsel (scheiding tussen afvalwater 

en regenwater)? 

❖ op het BioScience Park de komende jaren een nieuwe, technologisch 
hoogwaardige faciliteit zal verrijzen (NEtherlands centre for the Clinical 

advancement of Stemcell Therapies) voor onderzoek naar de ontwikkeling 

van stamcel- en gentherapieproducten? 

❖ 90% van alle zeevogels plastic in zijn maag heeft? 

❖ de Commissie Groen Erfgoed van de Nederlandse Tuinenstichting als 
speerpunt heeft: de bescherming van kostbaar groen erfgoed zoals de 

bescherming, instandhouding en ontwikkeling van groen erfgoed in de 
breedste zin van het woord, en ook het signaleren en agenderen van 

problemen in het behoud en beheer van historische en actuele tuinen, 

parken en cultuurhistorische landschappen? 

❖ u een bericht kunt sturen naar de Commissie Groen Erfgoed als groen 

erfgoed wordt bedreigd? Stuur dan een mail naar info@tuinenstichting.nl 

❖ Theater de Generator een nieuw en ‘eigenwijs doch professioneel’ klein 

vlakke-vloertheater in Leiden is met ruimte voor onconventioneel theater? 

❖ de zaal van Theater de Generator is bij de Vrijplaats aan de Middelstegracht? 

❖ rond 1900 westerse reizigers zeer gecharmeerd waren van de exotische 

tuinen in Japan? En dat we tegenwoordig de tuinen in Japanse stijl ook wel 

‘Japonaiserie tuinen’ noemen? 

❖ er in Nederland maar één zo’n Japanse tuin, uit 1910, is; op Landgoed 

Clingendael in Wassenaar? 

❖ de ‘Clingendaelse’ Japanse Tuin slechts een aantal weken per jaar geopend 

is? Namelijk 27 april tot en met 9 juni, 9-20 uur en 12 oktober tot en met 

27 oktober, 10-16 uur. 

❖ in de Leidse Hortus botanicus een Japanse tuin is aangelegd, met de naam: 
de Von Siebold Gedenktuin, die het hele jaar te bezoeken is? Dinsdag t/m 

zondag, 10-16 uur. 

❖ thrillerschrijver Stephen King als advies heeft: ‘De weg naar de hel is 

geplaveid met bijwoorden’?  

mailto:info@tuinenstichting.nl
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❖ de zakken potgrond van een tuincentrum niet zo goed zijn voor ons milieu, 
omdat voor het winnen van die potgrond enorm veel veengebied wordt 

vernield in Ierland, Rusland en Oost-Europa, een van de meest unieke en 

kwetsbare habitats in Europa? 

❖ in de meters dikke veenlagen een enorme hoeveelheid koolstof zit 
opgeslagen die als CO2 vrijkomt bij de ontginning en vertering ervan? En 

dat de venen, net als fossiele brandstoffen, reserves zijn die ooit opraken? 

❖ kokossubstraat (kokos-potgrond) ook zeer geschikt is voor de meeste 

planten? 

❖ Marijke van Dobben-de Bruijn – ons vooral bekend als oprichtster en actief 

lid van de werkgroep Nieuweroord – benoemd is tot lid in de Orde van 
Oranje-Nassau toen zij na 12 jaar lidmaatschap van de Provinciale Staten 

afscheid nam? 

❖ als je binnen zes minuten bij een hartstilstand reanimeert de 

overlevingskans 50 tot 70% is? En dat elke minuut later de overlevingskans 

afneemt met 10%? 

❖ de aanrijtijd van een ambulance 8 minuten is? 

❖ zonder reanimatie mensen bij een hartstilstand mensen binnen tien minuten 

overlijden? 

❖ als de burgerhulpverlener bij iemand met een hartstilstand een tatoeage op 
de borst ziet met ‘niet reanimeren’ of een niet-reanimeerpenning rond de 

hals aantreft, deze burger zijn reanimatiepoging mag staken, maar ook mag 

besluiten dit besluit over te laten aan de professionele hulpverlening? 

❖ de professional in een dergelijk geval verplicht is het reanimeren te staken, 

op grond van de Wet op geneeskundige behandelovereenkomst? 

❖ speciaal ter ere van haar 444e verjaardag de Leidse universiteit een 
fietsroute heeft gemaakt van precies 44,4 kilometer tussen Leiden en Den 

Haag (door de duinen), zie www.universiteitleiden.nl/444/fiets 

❖ gewone witte azijn heel goed is voor de was omdat azijn het wasgoed zacht 

maakt terwijl het wasgoed niet ernaar ruikt? 

❖ azijn ook goed is om de wasmachine schoon te houden? 

❖ de gietijzeren pandragers van het fornuis het best 30 minuten kunnen weken 

in kokend water met een flinke schep soda? 

❖ insecten eigenlijk uw tuinpersoneel zijn? Dat mieren, pissebedden, 

regenwormen, rupsen, vogels, bijen, wespen en bacteriën uw tuin opruimen, 

omzetten en bevruchten? 

❖ tuingrond gezond wordt als je bladeren en takjes laat liggen zodat wormen 
ze kunnen vermalen en de bodem verrijkt wordt met (gratis) 

voedingsstoffen? 

❖ het revalidatiecentrum aan de Wassenaarseweg, dat wij kennen als RCC, 

tegenwoordig de naam ‘Basalt’ draagt? En dat dit een fusie is tussen Sophia 
Revalidatie en Rijnlands Revalidatie Centrum, met 10 vestigingen voor 

revalidatiegeneeskunde in Den Haag, Leiden, Alphen aan den Rijn, 

Zoetermeer, Leiderdorp, Gouda en Delft? 

❖ de wijk in 2023 op de schop gaat omdat de riolering wordt vervangen? 

http://www.universiteitleiden.nl/444/fiets
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Agenda 

 
❖ 8 juli    Deadline Praatvogel 

 
❖ Elke 3e donderdag van de maand in het Speeltuingebouw:  

Vogelnetwerkcafé: 10:30 – 12:00 
 

 
 

Praatvogel Poëzie 
 
 
 

Aan een boom in het Vondelpark 

 
Er is een boom geveld met lange groene lokken. 

Hij zuchtte ruisend als een kind 
terwijl hij viel, nog vol van zomerwind. 

Ik heb de kar gezien, die hem heeft weggetrokken. 
O, als een jonge man, als Hector aan de zegewagen, 

met slepend haar en met de geur van jeugd 

stromend uit zijn schone wonden, 
het jonge hoofd nog ongeschonden, 

de trotse romp nog onverslagen.  
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