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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: 

29 juni 2020 
 

Wilt u een advertentie plaatsen? De kosten bedragen €85,- per editie voor een 
pagina en €250,- voor een gehele jaargang. Verdere informatie valt in te 

winnen bij de penningmeester van het Wijkcomité: hetgos68@gmail.com 

 
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  Mark Peerdeman  markpeerdeman@hotmail.com 

Secretaris  Cees Meijer   secretaris@vogelwijk.nl  06-50262835 
Penningmeester Gosse Jensma  hetgos68@gmail.com  06-41491761 

   Thera Stam   fam.r.d.stam@casema.nl  071-5153040 
   Dick de Vos   dickdevos@me.com  06-22247597 
   Edward Iemenschot eiemenschot@yahoo.com 06-29536107 

 

Belangrijke contactgegevens 
❖ Wijkagent Harold Kroep 
 0900-8844  

 harold.kroep@politie.nl 
❖ buitengewoon opsporingsambtenaar Leiden Noord, Afdeling Handhaving 

Openbare Ruimte Maurits Schouwenaar 
www.leiden.nl/melding 

❖ 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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Advertentie 
 

 

 
Wethouder blij met Bewonersinitiatief Vogelwijk Energiezuinig 
 
Donderdag 16 april noemt Fleur Spijker (wethouder Duurzame Stedelijke 
Ontwikkeling) het bewonersinitiatief Vogelwijk Energiezuinig een 
voorbeeld in de aanpak van de energietransitie. Ook had ze nog een 
verrassing in petto en overhandigde ze de wijk virtueel een Energiebox 
boordevol handige meetapparatuur en isolatiematerialen. Hiermee kunnen 
bewoners zelf kijken op welke wijze zij hun huis het beste kunnen isoleren. 
 
Fleur Spijker noemt in een filmpje het bewonersinitiatief Vogelwijk Energiezuinig hét 
voorbeeld van hoe je de energietransitie gezamenlijk kunt oppakken. De bewoners 
hebben zelf subsidie bij de provincie aangevraagd waarmee zij onder meer onderzoek 
laten doen naar alternatieve warmtevoorzieningen om op termijn van het gas los te 
komen. Aanvankelijk was de Vogelwijk nog een ‘witte vlek’ voor de gemeente en niet in 
beeld om als pilot te dienen voor de gemeentelijke energiemaatregelen. Door het eigen 
initiatief heeft de wijk zich bij de gemeente op de kaart gezet. Fleur Spijker zegt daarvan 
dat de wijk intussen een belangrijke partij voor de gemeente is. De gemeente wil daarom 
helpen met kennis en cofinanciering. ‘’Het goed komt ook goed uit dat de oude riolering 
in de wijk moet worden vervangen”, aldus de 
wethouder. “Het zou mooi zijn als verschillende 
maatregelen kunnen worden gekoppeld. Ik wacht de 
uitkomsten van het onderzoek met belangstelling af!’’ 
 
Verrassing 
De wethouder biedt Vogelwijk Energiezuinig 
namens de gemeente Leiden ook nog een verrassing 
aan, uiteraard virtueel. Een Energiebox, waar de wijk erg blij mee is, want die stond op 
het verlanglijstje. Met de Energiebox wil het bewonersinitiatief Vogelwijk Energiezuinig 
de wijkbewoners stimuleren om hun energieverbruik te verminderen en hen een eindje 
op weg helpen om zelf maatregelen te treffen. De Energiebox zit boordevol handige 
meetapparatuur en isolatiematerialen. Bewoners kunnen zelf aan de slag door met de 
bijgeleverde apparatuur het stroomverbruik te meten, koude muren op te sporen of het 
vocht te meten. Dit geeft inzicht in de manier waarop zij in huis het beste kunnen isoleren 
en energie besparen. Maar dat niet alleen, ze heeft ook tegoedbonnen ter waarde van €70 
voor individuele Leidse bewoners. Daarmee kunnen zij bijvoorbeeld Ledverlichting of 
isolatiemateriaal aanschaffen. Hoe je die kunt krijgen, maakt de gemeente later bekend. 
 
Het liep een beetje anders 
De wethouder zou eigenlijk aanwezig zijn tijdens een bewonersavond van Vogelwijk 
Energiezuinig op 17 april. Maar, zoals zoveel bijeenkomsten, kon ook deze helaas niet 
doorgaan door de maatregelen rondom het bestrijden van het coronavirus. “Van uitstel 
komt geen afstel”, zegt Fleur Spijker, “zodra de situatie het toelaat gaan we elkaar in 
levenden lijve ontmoeten en kan ik alle vragen beantwoorden”. 
Kijk voor het filmpje https://energiezuinig.vogelwijk.nl/wethouder-fleur-spijker/ 
 
Energiebox lenen 
Wil je de Energiebox zelf voor een week lenen, dan kan dat bij Gosse Jensma. Stuur een 
berichtje naar:  
Energiezuinig@vogelwijk.nl 

https://energiezuinig.vogelwijk.nl/wethouder-fleur-spijker/
mailto:Energiezuinig@vogelwijk.nl
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Voorwoord 

 
Het is lente in de Vogelwijk. De bloesem hangt in de bomen en het zonnetje 

laat zich steeds meer zien. Toch kan ik geen echt vrolijk en enthousiast 
lentevoorwoord uit mijn pen krijgen. We zitten nu al een week of zes met zijn 

allen binnen. Ondanks dat het erop lijkt dat de snelheid waarmee het 
Coronavirus om zich heen slaat wat aan het afvlakken is, zal het nog wel even 

duren voordat we het normale leven weer op kunnen pakken. En of dat als 
vanouds ‘normaal’ is, is nog maar afwachten, de ziekte laat diepe sporen achter 

in onze maatschappij en niemand kan weten hoe dit zich ontwikkelt. We zullen 
elkaar wellicht allemaal een beetje moeten helpen, of een zetje geven waar dat 

mogelijk is. Gelukkig wonen we in een fantastische wijk waar dat ook als 
vanzelfsprekend gebeurt, er zijn al diverse enthousiaste voedselbank-, 

boodschappen- en oppasinitiatieven gestart. We komen er wel met zijn allen. 
 

Door de snelle verspreiding van de ziekte besloot het wijkcomité de 

jaarvergadering van 17 maart af te lasten. Erg jammer, want dit zou toch een 
van de belangrijke momenten zijn voor de wijk om bij elkaar te komen. We 

vonden de risico’s te groot. We proberen in deze Praatvogel zoveel mogelijk 
nieuws te stoppen om dit goed te maken, maar natuurlijk kan dat nooit een 

echte bijeenkomst vervangen. Zullen we proberen na de zomer op het wijkfeest 
met een drankje en hapje bij te praten? 

 
De gemeente heeft enkele weken geleden een brief verspreid over de plannen 

om het riool in de wijk te vervangen - dit groot onderhoud is echt nodig. Naast 
deze brief had de gemeente op de jaarvergadering persoonlijk toelichting willen 

geven en was er een bewonersbijeenkomst gepland om vragen te 
beantwoorden en ideeën te presenteren. Helaas werden beide gelegenheden 

afgelast. De gemeente vind dit ook erg vervelend en het ziet ernaar uit dat het 
actieve voorlichtings- en inspraaktraject weer opgepakt wordt zodra dit weer 

mogelijk is. Er is inmiddels wel een nota van uitgangspunten verschenen die u 

kunt lezen op:  
https://tinyurl.com/nota-vogelwijk 

 
Er is gelukkig ook heel goed nieuws; er is nieuw bloed in het wijkcomité. Edward 

Iemenschot komt het bestuur versterken - welkom Edward! We zijn hierdoor 
nu bijna compleet, we zoeken nog één bestuurslid. Zelf vervang ik Birte als 

voorzitter. Birte heeft zich een groot aantal jaren zeer actief ingespannen voor 
het comité - We zullen je aanstekelijke enthousiasme missen, heel erg bedankt 

Birte! Ik ga proberen je voorbeeld te volgen en het net zo goed te doen.  
 

Tot ziens, 
 

 
Mark Peerdeman 

 

Voorzitter Stichting Wijkcomité Vogelwijk  

https://tinyurl.com/nota-vogelwijk
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Mededelingen en Oproepjes 

 

Jouw Advertentie in de Praatvogel? 
 

Weet je dat het mogelijk is om tegen een heel gunstig tarief in de Praatvogel te 
adverteren? 

Een advertentie op een hele pagina kost voor een jaargang € 250.  
Per editie betaal je € 85. 
 

Meer informatie kun je krijgen bij de penningmeester van het Wijkcomité: Gosse Jensma 
hetgos68@gmail.com 

 
De Praatvogel wordt huis-aan-huis bij meer dan driehonderd woningen bezorgd en 

bereikt in principe ruim duizend bewoners. 
 
Wijkcomité 

 

Gebiedsvisie De Geesten Beschikbaar 
 

Gebiedsvisie De Geesten beschikbaar 
Op 23 april 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest de 
nieuwe gebiedsvisie “De Geesten” aan de gemeenteraad verzonden. Deze gebiedsvisie 

beschrijft de waarden van het gebied, zoals groen en historie, en vormt de basis voor 
het concept bestemmingsplan. Je kunt de visie digitaal bekijken bij de vergaderstukken 

op de website van de gemeenteraad. 
Het proces bevindt zich in een stroomversnelling want de gemeente Oegstgeest heeft 
haast. Voor half juni moet bij voorkeur alles afgehandeld zijn. Op 7 mei wordt de visie 

daarom behandeld in de commissie Ruimte. De besluitvorming vindt plaats in de raad 
van 20 mei.  

Presentatie en gelegenheid voor vragen 
De gemeente Oegstgeest wil proberen op korte termijn, in ieder geval voor 7 mei, een 
gelegenheid creëren om vragen te stellen via digitale kanalen. Via de website van de 

gemeente Oegstgeest kun je hierover de meest recente informatie vinden. 
Vervolgstappen 

De gebiedsvisie vormt de basis voor het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied. Dit 
is een juridisch stuk waarin onder andere staat voorgeschreven hoe je de grond of een 

gebouw mag gebruiken, of je mag bouwen en zo ja, hoe hoog. Het concept 
bestemmingsplan ligt in juni ter inzage liggen. 
Invloed op onze wijk 

Mensen uit onze wijk hebben bij diverse gelegenheden aangegeven dat een verbinding 
tussen het project en de Vogelwijk, via het herinrichten van het voetpad tussen de 

speeltuin en het landje van Bremmer, zou kunnen leiden tot extra en ongewenst 
sluipverkeer door de Vogelwijk en gevaarlijke situaties voor kinderen bij de uitgang van 
de speeltuin. Toch is deze route, in tegenstelling tot eerdere mondelinge toezegging, 

tóch gemarkeerd met het woord ‘verbinden’ in diverse overzichtskaarten in het 
visiedocument. Het is onduidelijk wat precies de bedoeling is want dit staat verder 

nergens uitgelegd in het document. 
We houden de vinger aan de pols. 
 

Mark Peerdeman 

https://gemeenteraad.oegstgeest.nl/raadsinformatie/vergaderingen_3787/agenda/oordeelsvorming-ruimte_32755
https://gemeenteraad.oegstgeest.nl/raadsinformatie/vergaderingen_3787/agenda/oordeelsvorming-ruimte_32755
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Nieuw Lid Wijkcomité 
 

Edward Iemenschot is sinds kort lid van het 

Wijkcomité Vogelwijk. Hij had zich graag 
voorgesteld tijdens de jaarvergadering, maar 

zoals zoveel in deze tijd was dat niet mogelijk. 
 
“Ik ben 39, business developer bij AEB Amsterdam 

(verantwoord oplossen van afvalvraagstukken) en 
opgegroeid in Voorschoten Vroeger kende ik de 

Vogelwijk alleen van het inparkeren dat ik hier 
leerde van rijleraar Ed. De Vogelwijk drong pas 

echt tot me door toen we ruim 8 jaar geleden 
vanuit Amsterdam weer naar Leiden wilden. 

 

Sinds het voorjaar van 2012 wonen Maartje, Jessie, Fosse, Hidde en ik in de Lijsterstraat. 
Voor het eerst zagen we de bloesem in de lente en nog even maakten we groenteboer 

Wetselaar mee. Huizen aan het eind van de Merelstraat werden gebouwd en de zusterflat 
gesloopt. Het eerste wijkfeest, het eerste kampeerweekend. Zonsondergang bij het 
weiland. Picknick op het veldje, koffie in de voortuin.  

 
Het werd tijd om wat terug te doen voor de wijk. Mooi dat ik het Vogelwijkcomité kan 

komen versterken! 

 

Voedselbank Actie  
 
Nienke de Kuijer uit de Bosuilstraat is eind april een voedselactie gestart voor de 
Voedselbank in Leiden. Door de Coronacrisis worden veel gezinnen hard getroffen door 

een teruglopend inkomen. De Voedselbank helpt mensen die tijdelijk niet in hun eigen 
levensonderhoud kunnen voorzien. Hulp wordt aangeboden aan mensen die netto te 

weinig overhouden voor voedsel en 
kleding.  
 

Nienke heeft bij haar actie waarvoor ze 
door de hele Vogelwijk briefjes in de bus 

heeft gedaan met een oproep om te helpen 
meer dan 20 kratten met eten opgehaald! 
 

Omdat de actie zo’n groot succes was wil 
Nienke vanaf nu elke week naar de 

Voedselbank gaan om iets te doneren. Om 
met haar actie mee te doen is het al 

genoeg om elke week bij de wekelijkse 
boodschappen twee extra producten mee 
te nemen. Vaak is er behoefte aan pasta, 

pastasaus, rijst of groente in blik. 
 

Meedoen? 
Wil je graag meedoen? Stuur Nienke dan een privéberichtje via Nextdoor of e-mail haar 
op: 

nienkelisadekuijer@gmail.com 
Nienke zal je dan vertellen waar precies de meeste behoefte aan is en wil zelfs wekelijks 

de boodschappen bij je thuis ophalen. 

mailto:nienkelisadekuijer@gmail.com
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Afscheid van Rietje de Wolf 
Herman van der Kooij & Bert Leeuwe 

 

Het is mei 1989, en we hebben net ons huis; Vinkenstraat 6, gekocht. We zijn 
aan het klussen en het zijraampje naast de voordeur staat open. Opeens horen 

we:  
‘Dag lieve schatten, ik hou van jullie. Asjeblief.’ 

Dit kregen we: een schelp. ‘Ja,’ zei Rietje, ‘daar kun je altijd de zee in horen 

ruisen.’ Dit was onze eerste kennismaking met Rietje. Op dat moment wisten 
we nog niet hoe belangrijk zijraampjes in ons contact met haar zouden worden. 

 
Rietje Sierag werd op 19 oktober 1930 geboren in het huis in Leeuwerikstraat 

17. Haar ouders waren daar in 1928 als eerste bewoners komen wonen. Rietje 
heeft daar haar hele leven gewoond. Ze is er ingetrouwd met haar man Roel de 

Wolf. Daar is ook haar zoon Wim geboren. Nadat Roel en later ook Wim waren 
overleden, bleef Rietje wonen in haar huis. Ze zat altijd op haar ‘troon’ in de 

voorkamer, sigaretje in de hand en de televisie afgestemd op een Duitse 
zender. En je moest altijd naar haar zwaaien als je langs fietste.  

 
We zijn nu ruim dertig jaar verder en Rietje is er niet meer. De schelp wel en 

de Vogelwijk ook. Er is geen betere wijk, want heel veel Vogelwijkers kijken 

naar elkaar om en dat heeft Rietje tot ’t laatst toe ervaren. Nu liet Rietje ook 
graag naar zich omkijken. Als er iemand het netwerken heeft uitgevonden, is 

het Rietje wel. Overal had ze iemand voor: voor haar sigaretjes, voor haar 
wijntje, voor een bloemetje op tafel en ga zo maar door. Alles vaak door dat 

zijraampje.  
 

Genoeg mensen om haar heen die zich om haar bekommerden. Vooral Nijnke 
van den Bosch, William Berix en Frits Hüsken hebben op ’t laatst heel veel voor 

haar betekend. Dat is waardevol en goed. Die gemeenschapszin in de wijk 
moeten we koesteren. 

 
Rietje is in haar eigen huis overleden in de nacht van maandag 21 op dinsdag 

22 oktober. 
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Adopteer een Spiegel 
Cees Meijer 

 

Heb je zin om een stukje gemeentegrond 
te beplanten en te onderhouden, zodat 

onze wijk nog mooier wordt? Er is een 
nieuwe mogelijkheid: Samen aan de slag; 

samen betekent in dit geval 
samenwerking tussen de bewoners en de 

gemeente. Bijvoorbeeld: als er in de buurt 

van je huis een boom staat, kun je de 
ruimte daar omheen – in jargon: de 

boomspiegel – adopteren om te beplanten 
en te onderhouden. Dat doe je in overleg 

met de gemeente, die daarvoor een 
speciaal afsprakenformulier (convenant) 

heeft gemaakt, waarin de afspraken 
tussen jou en de gemeente worden 

vastgelegd. Het convenant staat op de 
Vogelwijk-website bij Samen aan de Slag 

zodat je zelf actie kunt ondernemen: 
https://leiden.vogelwijk.nl  

 
Wat doet de gemeente? De gemeente zorgt voor het verwijderen van de tegels, 

het aanleggen van de rand en het aanbrengen van een vruchtbare laag aarde 

waarin je de planten en bloemen kunt planten. Als de ruimte rond de boom kan 
worden vergroot, wordt dit direct meegenomen. En er komt een mooie 

roesvrijstalen rand omheen met het logo met de Leidse sleutels, zodat de 
schoffelploegen je mooie planten niet weg-schoffelen. Wat doe je zelf? Je kiest 

en koopt zelf de planten en bloemen voor de boomspiegel. En je zorgt voor het 
onderhoud en dat de boomspiegel er netjes bij ligt. De onderhoudscoach van 

de gemeente kan je daarbij adviseren. 
 

 

https://leiden.vogelwijk.nl/
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Exoten in de Vogelwijk 
Dick de Vos, met dank aan Udo de Haes 

 

In onze wijk leven veel soorten planten en dieren. Sommige daarvan komen 
van oorsprong niet uit West-Europa. In het Bos van Bosman broeden 

halsbandparkieten.  
U kent ze wel: het zijn die 

groene papegaaien die door de 
hele wijk vliegen, achter 

elkaar, met oorverdovend 

gekrijs. Op het landje van 
Bremmer zien we, naast veel 

andere vogels, ook Nijlganzen 
(grote ganzen met prachtige 

kleuren en een oogmaskertje), 
en een stuk of acht Canadese 

ganzen (van die grote 
zwartwitte).  

 

En aan het eind van de 

Nachtegaallaan, bij de 
Rijnsburgerweg, groeit de 

verschrikkelijke Japanse 

Duizendknoop. Het zijn 
allemaal ‘exoten’: soorten die 

ooit door mensen vanuit een 
andere biologische regio 

hierheen zijn gehaald en nu 
in Nederland overleven. 

 
 

 
 

Wanneer noemen we een soort eigenlijk een exoot? IJkpunt daarvoor is het 
jaar 1492. Soorten die vóór de reis van Columbus hier al voorkwamen, noemen 

we geen exoten meer. Een plantje als Ganzenvoet kwam mee als zaadje onder 
de laarzen van Romeinse soldaten. Diezelfde Romeinse soldaten verbouwden 

ook het beruchte Zevenblad – ze aten het als sla. Het konijn bijvoorbeeld komt 

oorspronkelijk uit Spanje en Portugal, maar werd al in de vroege Middeleeuwen 
geïmporteerd.  

 
Aan de andere kant is de Turkse tortel, afkomstig uit de Balkan in Turkije, weer 

geen exoot omdat hij hier op eigen kracht is gekomen. In de 20e eeuw heeft 
hij zijn broedgebied steeds uitgebreid; in 1950 was het eerste broedgeval in 

Nederland.  
 

Foto: Herman Berkhoudt 

Foto: Herman Berkhoudt 
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Sommige exoten zijn ‘invasief’, dat wil zeggen, ze kunnen zich vrijwel 
ongeremd verspreiden, omdat ze geen natuurlijke vijanden hebben, en richten 

daardoor schade aan. Een berucht voorbeeld is de Amerikaanse Vogelkers, die 
de duinen teistert. Omgekeerd zijn de meeste landbouwgewassen wel exoten, 

maar niet invasief; ze moeten juist beschermd worden tegen vraat.  
 

Om ons heen zien we veel voorbeelden van exoten die schade aanrichten. 
Esdoorns worden belaagd door aziatische boktorren. Deze zijn op tijd 

uitgeroeid. Buxussen (overigens zelf een exoot) worden kaalgevreten door de 
uit Azië geïntroduceerde buxusmot. In Frankrijk verwoest hij zelfs hele bossen 

met inheemse buxussoorten. Voor het uitroeien van die soorten is het te laat. 
Bovendien zijn chemische bestrijdingsmiddelen ook schadelijk, voor onze 

tuinvogels bijvoorbeeld, die de buxusrupsen opeten. Dat stelt ons wel voor een 
dilemma. Moeten we invasieve exoten bestrijden, of vinden we dat ze 

thuishoren in ons altijd veranderende landschap? Onder de biologen woedt een 

richtingenstrijd tussen liberalen en protectionisten. Kortweg: doen we de 
grenzen open of de grenzen dicht?  

 
Als we alles maar toelaten, vinden de protectionisten, wordt de hele wereld één 

grote uniforme brei aan soorten, met een groot verlies aan biodiversiteit en een 
paar soorten die sterk overheersen: een ‘Planet of Weeds’. Dus je moet de 

exoten bestrijden en zo mogelijk uitroeien om de inheemse soorten te 
beschermen.  

 
Maar, zeggen de liberalen, kán dat eigenlijk wel, uitroeien? Hoe zou je 

bijvoorbeeld alle halsbandparkieten kunnen vangen en doden? En er is ook een 
meer ethische vraag: hebben die soorten zich niet al lang gevestigd en daarmee 

inburgeringsrechten verworven? En het blijkt dat voor ecologische functies 
zoals erosiebestrijding, bestuiving en biologische bestrijding juist exoten erg 

belangrijk zijn. Bovendien, ons landschap verandert voortdurend. Soorten 

komen en gaan. Waarom zou je de ontwikkeling op één moment in de tijd willen 
bevriezen? 

 
Een centraal begrip in deze discussie is het voorzorgprincipe, bestaande uit drie 

uitgangspunten: preventie (bewuste import van riskante soorten niet in 
Nederland toestaan), bestrijding (in een vroeg stadium uitroeien) en beheersing 

(afschot en een kweek- en een handelsverbod). Verder is het niet zozeer van 
belang of een soort inheems of exotisch is, maar of die schade veroorzaakt. 

Bestrijden van schadelijke soorten moet effectief zijn en proportioneel. Geen 
torenhoge kosten dus om het allerlaatste exemplaar van een exoot te doden.  

 
Laten we als voorbeeld de halsbandparkieten nemen. Ze komen oorspronkelijk 

uit India en Oost-Afrika, en zijn in de jaren 60 losgelaten in Amsterdam en 
Antwerpen en zitten nu in alle steden van West-Nederland. Ze maken veel 

kabaal, eten aan de bloesems van de sierappels en de prunussen en 

concurreren om nestholen met kauwen, spechten, boomklevers en 
vleermuizen. Maar zijn ze wel schadelijk? Landelijk gaan die soorten namelijk 

niet achteruit. Wel of niet schadelijk is toch belangrijker dan exoot of inheems. 
En, trouwens, hoe zou je ze willen bestrijden? En ten slotte: ze zijn hier nu 

eenmaal. Het zijn levende wezens met bestaansrecht: ook een exoot wil niet 
dood. 
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Preventie Meeuwenoverlast 2020 
Trudi Kraan & Herman van der Kooij 

 

Ook dit jaar is het weer van belang om de overlast door meeuwen tegen te 
gaan.  

De 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. Begin juli is er weer een tweede 

periode.  

 
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. 

 
Het is belangrijk 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. Daarnaast komt deze lijst op de website van de Vogelwijk te staan. 
 

Oproep:  

houd a.u.b. elkaars daken in de gaten! Ziet u op een dak meeuwen, wilt u dan 
alstublieft 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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Overzicht contactpersonen Meeuwenalert Vogelwijk 2020 
 

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 even waarschuwen? 
 

Herman van der Kooij 071 5175115 / 06 20463311 , Vinkenstraat 6 
 

 
Blauwe Vogelweg   Gosse Jensma   Vinkenstraat 8 
 

Bosuilstraat    Dick de Vos    Bosuilstraat 7  
 
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  Joep Prein    Bosuilstraat 2 
   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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TeGOEDbonnen iets later… 

Yung Lie, Wijkambassadeur Vogelwijk 
 

Startdatum doorgeschoven 
De gemeente heeft teGOEDbonnen ter waarde van €70 voor individuele Leidse 

bewoners. Daarmee kunnen zij bijvoorbeeld Ledverlichting of isolatiemateriaal 
aanschaffen.  

 
Omdat de besluitvorming op dit moment net een beetje anders gaat dan we 

begin van het jaar nog gewend waren, start de gemeente Leiden later met het 

uitgeven van de teGOEDbonnen voor kleine energiebesparende maatregelen. 
De verordening stond voor in april op de agenda van de gemeenteraad en had 

in principe nog net vóór de geplande datum van 1 mei goedgekeurd kunnen 
worden. Maar op dit moment leek het toch handiger om nog even te wachten 

met de uitvoering van de actie. 
 

Gemeentes beslissen samen 
Door het Rijk is toegezegd dat het projectplan nu flexibeler uitgevoerd mag 

worden, dus bijvoorbeeld meer via de post communiceren dan via reguliere 
bijeenkomsten. 

Liever benadert de gemeente de woningeigenaren natuurlijk persoonlijk op 
deze bijeenkomsten, bij markten of sportclubs. En dat gaat wanneer dat weer 

kan ook gebeuren. Maar tot dat weer mogelijk is heeft de gemeente nu dus ook 
de mogelijkheid om per post voor de actie te werven.  

 

Verschillende gemeenten hebben het Rijk gevraagd om een half jaar uitstel te 
verlenen op de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) waar de vouchers uit 

voortkomen. En omdat de teGOEDbonnen een gezamenlijke actie met een 
aantal omliggende gemeenten is, willen zij ook samen erover beslissen of 

Omgevingsdienst West-Holland een formeel verzoek bij het Rijk zal indienen 
voor uitstel. 

 
Streefdatum 

De gemeente hoopt al op 1 juni kunnen beginnen de vouchers uit te geven. Als 
er nog uitstel verleend wordt, dan streeft de gemeente er toch naar om uiterlijk 

1 juli het startsein te geven. 
 

 
 

Houd de website: 

www.gagoed.nl 
en publicaties in de stadskrant of de gemeentelijke 

nieuwsbrief in de gaten! 

http://www.gagoed.nl/
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Vervanging Rioolstelsel 
Cees Meijer 

 

Grote delen van de riolering in de Vogelwijk en Raadsherenbuurt zijn ongeveer 
45 jaar oud en moeten als gevolg van de slechte kwaliteit worden vervangen. 

In plaats van het huidige gemengde rioolstelsel komt er een gescheiden stelsel, 
zodat het regenwater direct wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater. De 

rioolvervanging is een goede aanleiding om ook meteen de straten, trottoirs en 
het groen op te knappen. In de “Nota van Uitgangspunten rioolvervanging en 

herinrichting openbare ruimte Vogelwijk-Raadsherenbuurt”, zijn de ontwerp- 

en beleidsuitgangspunten geformuleerd die de basis vormen voor het voorlopig- 
en definitief ontwerp. Deze Nota wordt samen met het bijbehorende 

schetsontwerp als kaderbesluit aan de raad ter vaststelling aangeboden en 
dient als start van de definitie- en ontwerpfase.  

 
Het kaderbesluit is op 21 april jl. behandeld in de raadscommissie Leefbaarheid 

en Bereikbaarheid. Zowel Vogelwijk Energiezuinig als het Wijkcomité werden 
nogal verrast door deze bijeenkomst, vooral omdat de geplande 

voorlichtingsavond van de gemeente voor de bewoners in maart door de 
coronacrisis was vervallen. Desondanks hebben wij inspraaknotities naar de 

raadscommissie gestuurd. Het kaderbesluit is op 23 april in de gemeenteraad 
behandeld. 

 
Aanleg fietsstraat 

Er staan positieve zaken in de Nota: meer groen, klimaatadaptatie en meer 

watervang. Maar er zijn ook aandachtspunten, zoals de plannen voor de 
Nachtegaallaan. De Nachtegaallaan is onderdeel van een hoofdfietsroute, maar 

is daar nu niet op toegerust. Het idee is om het comfort op deze snelfietsroutes 
zo groot mogelijk te maken, zodat fietsers die routes kiezen.  

 
‘Voor de Nachtegaallaan wordt gestudeerd om die in te richten als fietsstraat 

met een breedte van 4,80 meter. Het uitgangspunt hierbij is dat in de 
bestaande klinkerverharding een baan van 4 meter breed rood asfalt komt. Het 

gaat hierbij om het deel van de Wassenaarseweg tot het Pomonapad. Dit deel 
heeft door de bebouwing met grotere schaal een sfeer die past bij het Bio 

Science Park. Hier past een fietsstraat in. Ter hoogte van Nachtegaallaan 1 t/m 
17 komt geen fietsstraat.’ 

 
Dat is op zich natuurlijk een sympathiek plan, maar heeft wel invloed voor de 

wandelaars, de speeltuin en de rust ter plaatse, want het zal natuurlijk drukker 

worden. 
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Combineren met warmtenet 
Vogelwijk Energiezuinig laat momenteel onderzoek doen naar de haalbaarheid 

van de optie om de rioolvervanging te combineren met de aanleg van een 
warmtenet, op basis waarvan de gemeente kan besluiten de planning hierop 

aan te passen. De gemeente heeft zich bereid verklaard de planning met 1 tot 
2 jaar te willen uitstellen, mits daar voldoende onderbouwing voor is. Het is 

daarom verbazingwekkend en teleurstellend te zien, dat hierover in de Nota 
van uitgangspunten vrijwel niets over is terug te vinden, behalve dat het 

‘wenselijk is om rekening te houden met een ondergrondse ruimtereservering’.  

 

 

 

Reacties Wijkcomité Vogelwijk en Vogelwijk Energiezuinig in het kort 
  

 
Wijkcomité Vogelwijk  

 
“We zijn bang dat er onveilige situaties ontstaan door een toenemend aantal 

fietsers die in botsing komen met de wandelaars. Zeker als die fietsers tot hard 
rijden worden aangemoedigd door een brede strook rood asfalt. Ook de uitgang 

van speeltuin de Vogelenwijk komt uit op het geplande fietspad, op dit moment 
is daar een voor fietsers snelheidsbeperkende paal neergezet ter bescherming 

van de kinderen die daar de weg moeten oversteken.  
 

Ons voorstel is dan ook deze fietsroute niet zoals gepland uit te voeren, maar 
te laten zoals die is. 

 
Ten tweede de vervanging van het riool. Dit zal onherroepelijk ten koste gaan 

van een aantal bomen. Door rioolwerkzaamheden kunnen de boomwortels 

worden beschadigd. In andere wijken heeft dit veel bomen gekost. Onze vraag 
is om hier in het bijzonder op te letten, zowel bij de herinrichting als bij de 

uitvoering. “  
 

 
 

Vogelwijk Energiezuinig 
 

Kansen om werk-met-werk te maken 
Vogelwijk Energiezuinig laat nu onderzoek doen naar duurzame 

warmtevoorzieningen als alternatief voor aardgas. In overleg met de gemeente 
is afgesproken bij het onderzoek nadrukkelijk ook de kansen mee te nemen, 

die de rioolvervanging biedt als het gaat om een combinatie met de aanleg van 
bijvoorbeeld een warmtenet. Dit zou veel overlast schelen, omdat de straat 

maar eenmaal opengaat, en bovendien ook kosten besparen; er kan dan 

immers werk-met-werk worden gemaakt. Er zijn hierover verschillende 
gesprekken gevoerd met de gemeente. 

 
Er is afgesproken dat we de resultaten van het onderzoek voor 1 augustus a.s. 

opleveren. 
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Dat de onderzoeksresultaten consequenties kunnen hebben voor (de planning 
van) de uitvoering van de werkzaamheden is evident. Het is daarom 

verbazingwekkend en teleurstellend te zien, dat hierover in de nota van 
uitgangspunten vrijwel niets terug te vinden is, behalve dat het ‘wenselijk is 

om rekening te houden met een ondergrondse ruimtereservering’. We gaan 
ervan uit dat het genoemde onderzoek relevante informatie oplevert, die moet 

worden meegewogen in de oordeelsvorming en besluitvorming over de 
rioolvervanging en herinrichting van de Vogelwijk-Raadsherenbuurt. Uiteraard 

onderschrijven ook wij het belang dat de riolering in onze wijk op orde blijft. 
 

Participatie 
Wij begrijpen uiteraard dat de geplande informatieavond op 26 maart over de 

rioleringswerkzaamheden geen doorgang kon vinden door de opgelegde 
maatregelen i.v.m. het coronavirus. Wij betreuren het echter wel dat de 

bewoners niet op een andere manier zijn geïnformeerd over deze uitgewerkte 

plannen van de gemeente en ook niet over de behandeling daarvan in de 
raadscommissie. De bewonersbrief die op 25 maart is verspreid zegt hier ook 

niets over. Ook de website van de gemeente geeft onvoldoende informatie.  
 

Omdat de gemeente participatie hoog in het vaandel heeft staan, verzoeken we 
met klem de bewoners in de toekomst nauw te betrekken bij alle fases van het 

(ontwerp)proces. Wij vertrouwen erop dat de planning en het verdere 
besluitvormingstraject daarvoor genoeg ruimte bieden, ook al moeten we 

rekening blijven houden met de gevolgen van het coronavirus. In de praktijk is 
gebleken dat er - ondanks de beperkingen - genoeg (creatieve en innovatieve) 

manieren zijn om met elkaar te communiceren.” 

 

 
 

De Gemeenteraad 
 

In de raadscommissie kondigde Martine van Schaik van de Partij van de Dieren 
een motie aan waarin ze vraagt de beslissing over het fietspad uit het 

kaderbesluit te halen. Deze motie wordt haar door alle andere partijen ontraden 
en wordt in de gemeenteraad afgewezen. Er komt dus een fietspad zoals in het 

kaderbesluit staat. 
 

Overigens werd er in de gemeenteraad uitdrukkelijk door alle partijen voor 
gepleit de bewoners in het verdere proces veel meer te betrekken dan tot nu 

toe het geval is geweest. Overigens deels veroorzaakt door de coronacrisis. De 
wethouder zegt daarvan zoveel mogelijk met de bewoners van de Vogelwijk te 

willen participeren. 
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Recensie van: Bomen in de Stad 
Cees Meijer 

 

Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in steden en bomen in de stad 
zijn cruciaal voor hun gezondheid en mentaal welzijn. Bomen bieden schaduw, 

temperen overstromingen, absorberen CO2, filteren vervuiling uit de lucht en 
bieden een habitat voor vogels, zoogdieren en andere planten.  

 
Dat was de eerste gedachte die bij mij 

opkwam toen ik “Bomen in de Stad” las. 

Een boekje geschreven door onze 
wijkgenoot Dick de Vos, dat in 2019 

verscheen. Het boekje bestaat uit 
verschillende verhalen, die eerder in het 

voormalige Witte Weekblad 
verschenen. Deze zijn nu met 

voetnoten bijeen gebracht. In elk 
verhaal speelt een markante boom uit 

Leiden en omstreken een hoofdrol. Dick 
schrijft mooi, maar niet alleen over de 

bomen: hij zet ze ook in de context van 
oude Germaanse en Keltische verhalen, 

Griekse mythologie en sprookjes. 
Natuurlijk komt ook het gebruik van de 

boom aan de orde. Zo weet ik nu dat 

Epke Zonderland zijn prestaties aan een 
essen rekstok verricht en dat de schors 

van de iep in tijden van 
voedselschaarste als vervanger van 

koren voor brood werd gebruikt. 
 

'Stadsbomen zijn eilandjes van biodiversiteit: op de bladeren leven bladluizen, 
achter de schors vind je spinnen en vogels bouwen er hun nest. In dit boekje 

zien we hoe iedere boom (groot of klein, in- of uitheems, breed uitwaaierend 
of ingeklemd) een ander soort eilandje vormt.' Zegt Menno Schilthuizen ervan. 

En hij kan het weten, want Menno is hoogleraar Kenmerkevolutie en 
Biodiversiteit aan de Universiteit Leiden  

 
“Bomen in de Stad” is de laatste in een reeks, die begon met Dieren in de Stad 

(2015) en Natuur in de stad (2016). De foto’s zijn gemaakt door de bekende 

Leidse bioloog en paddenstoelenkenner Hans Adema. 
 

Bomen in de Stad van Dick de Vos is uitgegeven door (eveneens) wijkgenoot 
Bert Lever van Uitgeverij Ginkgo Full color 96 pagina’s Hardcover. Gebonden 

met leeslintje en kost bij de uitgever € 9,95 
 

ISBN 978 90 71256 77 6 
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De Kloosters, Deel III 

Theo Gijzenij 
 

Dit is het derde deel van een artikel over kloosters. In de komende Praatvogels 
volgen er meer artikelen over deze oorden van bezinning. De voetnoten kunt u 

opvragen bij de redactie. 
 

St. Michiels 
Laten we eens een paar nonnenkloosters onder de loep nemen. Binnen de 

stadsmuren waren er twee concentraties: rond het Rapenburg en daarnaast de 

camp in het gebied wat als buurtschap Maredorp werd aangeduid. In Maredorp 
stond het St. Michielsklooster in de camp op de grond waar nu het Groot Sionhof 

staat. 
 

 
 
De nonnen van St. Michiels hadden toestemming tot het maken en het 

verkopen van ambachtsgoederen, maar let op!: ze waren vrijgesteld van de 
stedelijke belastingen, zoals dat gebruikelijk was bij de geestelijkheid, met 

uitzondering van de accijnzenbelasting. Onder vele poorters was er onderhuidse 
ontevredenheid over deze toch wat oneerlijke concurrentie. Het Michiels dat 

ook wel bekend stond als het St. Pietersbegijnhof werd als rijk klooster gezien. 
Een bron vermeld dat halverwege de 14e eeuw de 36 nonnen en 7 lekenzusters 

wel duizend gulden bezaten.  
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Abcoude en St. Agnes 
Het Abcoude, vermoedelijk gesticht in 1429 door Maria van Abcoude, lag net 

niet in de camp maar aan de andere kant van het riviertje de Mare, in de Jans 
Vossteghe aan de stadsveste. Dit klooster behoorde ook weer tot de 

Franciscanerorde. 
 

Ook in de camp, op een steenworp afstand van de Onze Lieve Vrouwe (OLV) 
kerk lag het klooster van St. Agnes opgericht rond 1400. Het Agnes was in het 

begin ook lid van de club van Franciscuskloosters, maar heeft zich later 
aangesloten onder de paraplu van de Moderne Devotie (de Broederschap des 

Gemenen Levens), onderdeel van de Windesheim congregatie. Er heerst 
verwarring over de mate waarin de nonnetjes echt verplicht waren om tot de 

nieuwe filosofie over te schakelen dan wel alleen oppervlakkig de richtlijnen 
ervan volgden. Dit klooster stond ook al bekend als rijk. Sommige zaken gingen 

er wellicht niet geheel volgens de regels. Enkele individuele nonnen zouden 

behoorlijk in de fout zijn gegaan. 
 

Cecilia en St. Catharina 
Nog steeds in de camp lag ook het Ceciliaklooster in de gelijknamige straat, 

gesticht in 1414 en genoemd naar een romeinse martelares. Het Ceciliaklooster 
had zich aangesloten bij de orde van St. Augustinus. Dit klooster, wat na een 

halve eeuw circa 50 nonnen telde, is later omgevormd tot een gasthuis. Het 
gebouw staat er nog steeds, maar nu als museum Boerhaave. 

 
Het volgende klooster waarvan de pastoor van de OLV kerk de biechtvader was, 

was het St. Catharina genaamd Schagen (Scaghen) wat ook weer ten oosten 
van de Mare lag. Zoals uit de naam valt af te leiden was dit een dochterklooster 

van het hoofdklooster uit het West-Friese Schagen. Het was ook een 
Franciscanerklooster en heeft bestaan van 1468 tot 1561. Hoewel het aan de 

Maredorpse Achtergracht lag mocht het klooster geen uitgang noch ‘ene 

spreekhuys’ aan die gracht hebben. Ook aan dit klooster kwam na de 
hervorming een einde en viel automatisch toe aan de stad Leiden. Na een paar 

jaar dubben wat er mee gedaan moest worden, besloot men in 1580 een deel 
van de grond te bestemmen voor de handel in koeien, en dat leeft nog voort in 

de namen van de Noord- en Zuidrundersteeg. 
 

St. Ursula en Nazareth 
We blijven nog steeds in de Maredorp, en komen bij het St. Ursulaklooster of 

St. Ursulaconvent. Volgens de legende wilde de Engelse koning dat deze schone 
Bretonse Ursula met zijn zoon zou huwen, maar Ursula bedong een drie jarige 

termijn om op pelgrimage naar Rome te gaan met in haar gevolg maar liefst 
elfduizend maagden. Op de terugweg, bij Keulen, werden zij overvallen door 

de Hunnen, en alleen Ursula bracht het er levend vanaf. Het klooster is tussen 
1566 en 1576 samengevoegd met het Elisabethgasthuis wat er naast lag. 

 

Iets meer ten oosten van de Mare dan het Abcoudeklooster lag het Nazareth, 
gesticht in 1429, soms aangeduid als het klooster van de ‘grauwe zusters’ of 

als de ‘barrevoet zusters’. Dit klooster volgde de 3e regel van St. Franciscus; 
armoede. Zij waren zelfs zo arm dat zij van de lokale overheid toestemming 

hebben gekregen om te bedelen. Zij hadden boven zich als visitator de gardiaan 
van de Minnebroeders.  
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In 1557 werd het Nazareth uitgebreid met een aantal nonnen uit Vlaardingen 
van het daar gevestigde klooster Caecilia, vanwege het daar ontbreken van o.a. 

een pater/biechtvader. Ook de nonnetjes uit Vlaardingen waren erg arm, dus 
een drijfveer om met deze samenvoeging de armoede in het Nazareth te 

bestrijden, ligt niet erg voor de hand. Weer tien jaar later sluit het convent een 
overeenkomst met de leprozenmeesters om de ‘onreinen’ in hun klooster op te 

nemen. Na de hervorming loopt ook dit klooster hard achteruit, maar toch 
verlaten de laatste nonnen hun domein pas einde 16e eeuw. Toen was een 

groot gedeelte al ontruimd en gesloopt. Op dat deel verrezen legio huisjes, 
nauwelijks meer dan hutjes, een verzameling schamele onderkomens die 

samen net op een mierenhoop leken, en daarom ook bekend stond als het 
Mierennest. De leprozen verhuisden in 1590 weer verder naar het 

Elisabethgasthuis. 
 

Hiëronymus, Margaretha en Maria Magdalena 

Resten nog een drietal nonnenkloosters die wel in Maredorp zijn begonnen maar 
later zijn verhuisd naar buiten Maredorp: Het Hiëronymus, het Margaretha en 

het Maria Magdalena. Na de stichting in 1429 en de opname in de orde van St. 
Augustinus in 1448 verliet het Hiëronymusklooster Maredorp in 1544 voor een 

nieuw onderkomen achter het Rapenburg in de hoek Doelengracht en 
Doelensteeg. Het was een redelijk rijk klooster dat in 1451 al 80 nonnen telde. 

Het door hen achtergelaten gebouw in Maredorp werd in gebruik genomen door 
de zustertjes van het St. Agnes.  

 
In 1398 begon in de parochie van de OLV kerk met slechts zes zustertjes het 

St. Margarethaklooster. Al na een half dozijn jaren verkaste deze, ook aan St. 
Franciscus gewijde orde, naar buiten de stadsmuren naar de stadsvrijheid aan 

de Steenstraat net buiten de (oude) Rijnsburgerpoort. De Margaretha zusters 
werden steeds welvarender en ze wilden weg van de locatie Steenstraat. Ze 

kochten in 1454 een groot stuk land in de Roomburger/Meerburgerpolder in 

Zoeterwoude, kerkelijk vallend onder Leiderdorp. Na een voortvarende 
bouwperiode betrokken ze, 149 lidmaten in getal, hun nieuwe onderkomen in 

de ‘heerlijkheid’ Zoeterwoude in 1464. Hun nieuwe onderkomen was een oud 
romeins gebeuren. Daar komt de naam Roomburg vandaan. De kuise maagden 

waren zeker niet gemakkelijk in de omgang, herhaaldelijk lagen ze overhoop 
met de gemeente over accijnzen en over de registratie van nieuwe en overleden 

zusters. Ze vergaarden inkomsten uit het weven en de verkoop van linnen en 
laken, wat voor gewone poorters als broodroof gold. Maar ook dit klooster kon 

niet op tegen de gruwelijke beeldenstorm, en ging vervolgens als een 
nachtkaars uit. De roerende goederen werden verbeurdverklaard en belanden 

na het Leids beleg in de nieuw opgerichte universiteit.  
 

Het laatste Maredorpse nonnenklooster: het Maria Magdalena. Een arm klooster 
verbonden aan St. Augustinus, dat probeerde het hoofd boven water te houden 

met handenarbeid. Zij verkasten in 1468 naar het onderkomen dat door de 

zusters van het Margaretha was verlaten. Maar zo net buiten de 
Rijnsburgerpoort was niet optimaal, want bij oorlogsdreiging paste Leiden de 

tactiek van de verschroeide aarde toe. In 1544 vertoefden er nog maar 21 
getrouwe zusters in het Maria Magdalena, waarop besloten werd alles maar te 

verkopen aan het St. Catharinagasthuis voor 700 carolusguldens, vermeerderd 
met een lijfrente van 6 gulden per zuster per jaar. 
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Wist u dat... 
 
❖ in 1590 de Hortus Botanicus van Leiden werd opgericht? 

 
❖ onze Hortus de oudste nog bestaande botanische tuin van Nederland is? 

 
❖ de gemeente Leiden het volkspark de Leidse Hout dit voorjaar een 

opknapbeurt heeft laten ondergaan waarbij de Van Waverenweg (het pad in 
het verlengde van de Johan de Wittstraat) en het wandelgedeelte van de 

Johan de Kosterweg (het pad evenwijdig aan de Van Slingelandtlaan) zijn 
aangepakt? 

 
❖ van alle Nederlandse steden men in onze stad de grootste kans loopt op het 

verwijderen van zijn fiets wanneer deze verkeerd geparkeerd staat? [Bron: 
Volkskrant 23-02-2020, p.7] 

 

❖ ook de gemeente Oegstgeest per 1 april 2020 plastic afval niet langer apart 
ophaalt omdat het apart inzamelen € 50.000,- per jaar kost?  

 
❖ bij apart inzamelen van plastic twee-derde bij het restafval gegooid en 

verbrand wordt? 
 

❖ indien er restafval terechtkomt in de bak voor gft (groente, fruit, tuinafval) 
dan de inhoud onbruikbaar is om te composteren en alsnog wordt gestort 

als restafval?  
 

❖ we in 2023 per persoon nog maar 100 kilo restafval per persoon dienen te 
produceren? 

 
❖ het Singelpark in Leiden, aan de ring van de buitensingels, dit voorjaar 

gereed zal zijn?  

 
❖ de stad Leiden nieuwe bruggen plaatst om de Singelpark-delen met elkaar 

te verbinden? 
 

❖ vrijwilligers honderden bloembollen en bijzondere planten in de grond 
hebben gezet en ervoor gaan zorgen dat de biodiversiteit in het Singelpark 

toeneemt? (zie ook www.singelpark.nl) 
 

❖ een spin wel 8 ogen heeft, maar toch niet goed kan zien? 
 

❖ begin maart op de grens tussen Leiden en Oegstgeest drie zeldzame 
Europese kanaries zijn gespot, die waarschijnlijk op doortocht waren?  

 
❖ deze bedreigde vogelsoort goed gedijt bij het eten van onkruidenvegetaties, 

en er dus bij gebaat is dat we niet alles wegmaaien (in de winter)? 

 
❖ de moestuinvereniging Het Zonneveld tot nader order gesloten is voor 

wandelaars, vogelspotters en andere niet-leden? 

http://www.singelpark.nl/
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❖ ook ‘onze’ speeltuin tot nader order dicht is? 
 

❖ gemeente Oegstgeest in de 10e eeuw werd aangeduid als “Ansger-es-gaist” 
ofwel "Osgeresgeest", welke betekende ‘akker op geestgrond, die 

toebehoort aan Osger’? 
 

❖ het gemeentehuis van Oegstgeest oorspronkelijk diende als het 
Hoofdgebouw van het Sanatorium voor Zenuwzieken 'Rhijngeest', opgericht 

op initiatief van G.J. Jelgersma?  
 

❖ deze Jelgersmakliniek de eerste universiteitskliniek was? En dat het pand 
werd gebouwd in chaletstijl met in de detaillering invloeden van de 

Jugendstil? [Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed] 
 

❖ het monumentale hoekpand en corpshuis 'Hôpital Wallon' in 1892 is 

gebouwd als ziekenhuis, in opdracht van de Waalse Gemeente? En dat in dit 
eerste protestantse ziekenhuis in Leiden tot 1925 patiënten werden 

behandeld, waarna het nog dienst heeft gedaan als zusterhuis van het 
Academisch Ziekenhuis en zelfs als nood-stadhuis na de stadhuisbrand in 

1929? 
 

❖ 'Hôpital Wallon' vanaf 1946 in gebruik is als studentenhuis voor 36 
mannelijke Minervanen? 

 
❖ een boomkikker in staat is een sprong van 7,5 meter te maken, en dat hij 

daarmee 150 keer zijn eigen lengte springt? 
 

❖ de Vogelwijk en de Raadsherenbuurt dit jaar een gescheiden rioolstelsel 
krijgen waarbij het regenwater direct wordt afgevoerd naar het 

oppervlaktewater? En dat tegelijk met deze rioolvervanging ook de straten, 

de trottoirs en het groen worden aangepakt? 
 

❖ Birte het wijkcomité heeft verlaten? 
 

❖ dat ze op 1 maart 2016 als nieuw lid op de jaarvergadering werd 
geïntroduceerd en zich dus meer dan vier jaar als vrijwilliger voor de wijk 

heeft ingezet?  
 

❖ en dat ze het laatste jaar voorzitter van het comité was? 
 

❖ De berenjachtactie waarbij kinderen (en volwassenen) op zoek gaan naar 
beren voor het raam ook in de Vogelwijk een groot succes is? 

 
❖ het nog onduidelijk is of die teddyberen ook moeten worden geclassificeerd 

als exoten? 

 
❖ de Amerikaanse president van Nederlandse komaf Theodore (Teddy) 

Roosevelt de reden is waarom wij nu over teddyberen spreken? 
 

❖ hij die bijnaam kreeg omdat hij bij een jachtpartij weigerde een berenjong 
te doden? 
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Agenda 

 
❖ 29 juni  Deadline Praatvogel 

❖ 5 september Wijkfeest (onder voorbehoud) 
 

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

Vogelnetwerkcafé: 10:30 – 12:00 
 

Heeft u burenhulp nodig? Mail naar: 
vogelnetwerk@vogelwijk.nl 

 
 

 

Praatvogel Poëzie 
 

Moet 
 

 
Als straks alles weer normaal 

en ik mijn hart ophaal 

aan dingen die ik nu zo mis, 
weet ik hoe speciaal het is, 

om zomaar in een klaslokaal 
mijn juf te mogen zien. 

 

Ik zal voor de wekker opstaan, 
met een snelle kus de deur uitgaan 

en met huppelende spoed, 
zo goed weten, die eerste dag,  

dat ik niet naar school toe moet, 
maar eindelijk weer mag. 

 

 
© Yanaika Zomer, 2020 
 

 
https://www.unicef.nl/samentegen-corona/elke-dag-een-gedicht 
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