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Voorwoord
Nu het erop begint te lijken dat we het gewone leven weer min of meer op
kunnen gaan starten merk je gelijk dat de wijk ook weer een stuk levendiger
wordt. Overal begint men zich te roeren en zijn wijkbewoners bezig met het
weer opstarten van initiatieven. Zo hebben we in de herfstvakantie de
opruimactie voor kinderen in het Bos van Bosman, met aansluitend
pannenkoeken in de speeltuin. We denken hard na over een kerstdiner en komt
de nieuwjaarsborrel ook alweer in zicht. Er zijn zelfs twee nieuwe leden in het
wijkcomité: Rosanne Snieders en Michelle Kruishaar. Ze gaan zich bezig houden
met het bedenken van leuke nieuwe activiteiten binnen de wijk. Verwacht dus
een flinke uitbreiding van initiatieven van, en voor de wijkbewoners. Michelle
en Rosanne stellen zich in dit nummer van de Praatvogel aan u voor.
Graag wil ik - namens het wijkcomité en de redactie van de Praatvogel - Eveline
Kamstra hartelijk bedanken voor alle wist-u-datjes die ze de afgelopen jaren
voor de Praatvogel heeft geschreven. We zullen natuurlijk ons best doen de
traditie van deze rubriek in stand te houden en een poging doen de bijzondere
combinatie van wetenswaardigheid en humor die de teksten van Eveline
kenmerkte te behouden. Het wijkcomité zal haar een leuk bedankje sturen voor
haar inzet voor het wijkblad.
Verder in deze Praatvogel natuurlijk informatie over het boek “Leiden'sweg” dat
door Theo Gijzenij werd uitgebracht, een interview met de oudste bewoonster
van de Vogelwijk, Gabrielle Walter, die onlangs negentig werd. Daarnaast
nieuws over de fotowedstrijd, verkamering, het groenplan en definief ontwerp
voor de herinrichting van de wijk en een leuk stuk over de bosuil van Dick de
Vos.
Eigenlijk wil ik afsluiten met een directe vraag aan u. In het afgelopen jaar
hebben we enkele keren een papieren nieuwsbrief huis-aan-huis moeten
verspreiden om alle wijkbewoners te kunnen bereiken. Dit was bijvoorbeeld het
geval bij de enquête over de kruising Nachtegaallaan/Rijnsburgerweg. Liever
doen we dit niet; het kost erg veel papier dat na lezing direct de papierbak
ingaat en is niet milieuvriendelijk. Ik wil u daarom vragen of u zich wilt
abonneren op de nieuwsbrief zodat we u papierloos kunnen bereiken?
Abonneren is makkelijk via leiden.vogelwijk.nl/email-wijkcomite of stuur een
mailtje naar secretaris@vogelwijk.nl.
Mark Peerdeman
Voorzitter Stichting Wijkcomité Vogelwijk
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Mededelingen en Oproepjes
Enthousiastelingen Gezocht
Het Wijkcomité organiseert jaarlijks een aantal leuke activiteiten zoals de
nieuwjaarsborrel, het wijkfeest en natuurlijk de schoonmaakactie van het Bos van
Bosman. Daarnaast hebben we ook andere leuke ideeën over activiteiten die we in de
wijk willen organiseren. We denken bijvoorbeeld aan een leuke speurtocht met
Sinterklaas of een activiteit aan het eind van het jaar, om 2021 af te sluiten.
Natuurlijk kunnen we dit niet alleen. Als je het leuk lijkt om (af en toe) mee te helpen
bij het organiseren van een activiteit neem dan contact op met Rosanne Snieders:
rosannesnieders@gmail.com
Ook als je zelf leuke ideeën hebt over activiteitr horen we die natuurlijk ook graag!
Wijkcomité

Herdenken in Licht
Herdenken in Licht biedt gelegenheid om dierbare overledenen te herdenken op een
manier die aansluit bij de samenleving van nu. Het is een niet-religieuze herdenking, die
voortkomt uit de traditie van Allerzielen.
Iedereen is welkom
Herdenken in Licht is er voor iedereen die een overleden dierbare wil gedenken.
Het maakt niet uit, of het overlijden nog maar pas is gebeurd of al heel lang geleden.
Misschien heb je tijdens de pandemie iemand verloren en kon je niet bij de uitvaart zijn.
Mogelijk geeft deze herdenking dan troost en steun…
Herdenken in Licht zal dit jaar plaatsvinden op
zondag 31 oktober tussen 17.00 en 19.00 uur op het terrein van Cultuurhuis De Paulus,
Warmonderweg 2, Oegstgeest (op de grens met Leiden)
Licht - Namen noemen - Muziek - Gedichten - Licht
Aanmelden vooraf
Wij vragen iedereen die wil komen, om zich vooraf aan te melden.
Dat kan met een berichtje naar: eke.devries@yarden.nl
Vermeld in de mail met hoeveel personen je wilt komen.
Wil je dat de naam van de overledene(n) wordt voorgelezen?
Vermeld dan ook zijn/haar naam: voor- en/of achternaam (en de uitspraak ervan, bv.
Joey spreek je uit als ‘Djoowie’)
Deelname en kosten
Je bent van harte welkom. Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage stellen we op
prijs.
Eke de Vries
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Overlast?

Heeft u overlast? Meld het bij de gemeente!
Soms zijn het feestende studenten, soms zijn het loslopende honden of te hard rijdende
auto’s, soms herrie van de buren of vreselijke verbouwingsplannen die uw uitzicht weg
dreigen te nemen.
In een stadswijk kan het voorkomen dat u last heeft van het gedrag van uw
medewijkbewoners of andere mensen in de wijk. Daar staat natuurlijk tegenover dat
mensen best wel af en toe uit de band mogen springen of iets mogen doen wat eigenlijk
niet mag. Het is geven en nemen. Dit laatste is de reden dat het wijkcomité vaak niet
direct in staat is u te helpen met eventuele klachten en geschillen die u heeft. Dat hoeft
ook niet, want de gemeente is voor het verzamelen en verwerken van dit soort klachten
goed ingericht. Bovendien krijgt de gemeente op deze manier zicht op wat er speelt in
de wijk, op welke schaal, en kan ze daarmee aan de slag. Mocht u dus overlast hebben,
doe een melding bij de gemeente zodat u zeker weet dat deze geregistreerd en
behandeld wordt:
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/melding-doen-klachten-enoverlast/
Wijkcomité

Kerstdiner
Dit jaar wordt naar verwachting weer een kerstdiner in ons buurthuis georganiseerd
onder het ‘motto: door elkaar, voor elkaar’. Datum en tijd zijn helaas nog niet bekend
bij het ter perse gaan van deze editie van de Praatvogel. Houd de berichten op Nextdoor
in de gaten over de datum en overige informatie.
Wijkcomité

7

Nieuwe Leden Wijkcomité
Wijkcomité

Michelle Kruijshaar
Ik ben Michelle. Samen met mijn man Oscar en zoon Rafael ben ik twee jaar
geleden in de wijk komen wonen. Ik werk in het onderzoek bij het Sophia
kinderziekenhuis. Eerder woonden we in Rotterdam, Engeland en Zwitserland.

De Vogelwijk voelde meteen als thuis. Het was fijn om te zien dat de wijk zo
actief was, zowel in het organiseren van leuke activiteiten als in het reageren
op plannen van de gemeente. Daar wil ik ook graag mijn steentje aan bijdragen.
Ik hoop dat ik als lid van het wijkcomité een bijdrage kan leveren aan het
woonplezier in onze wijk!
PS Vergeet niet je pompoen buiten te zetten dit jaar!
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Rosanne Snieders
Ik ben Rosanne (36). Samen met mijn man, Bas, en 2 kinderen, Lisa (5 jaar)
en Luca (2 jaar) woon ik nu ruim een jaar op de Lijsterstraat 21.

Wij hebben dit huis gekocht van Rob en Paula Berends en zijn er erg blij mee!
We genieten erg van de wijk; het groen in de omgeving en de mooie speeltuin.
Oorspronkelijk kom ik uit Oosterhout (Brabant), maar na vele omzwervingen
zijn Bas en ik in 2011 in Leiden komen wonen (op de Oude Rijn). We hebben
tussendoor nog een tijdje in Australië gewoond, maar zijn van plan om vele
jaren in de Vogelwijk te blijven wonen. Er is ook een derde kindje op komst en
we vinden het fijn om onze kinderen in deze wijk op te laten groeien. Daarnaast
genieten we ook erg van de historie die Leiden biedt. Het is een heerlijke stad!
Ik werk bij de NS als expert op het gebied van Kwaliteit. Momenteel werk ik
vooral veel bij het onderhouden, servicen en moderniseren van de treinen.
Binnen het wijkcomité wil ik me graag richten op de kleine, leuke activiteiten
die we als wijk samen kunnen doen. Speurtochten, wandelingen door de wijk,
kleine lezingen over de wijk, etcetera. Mocht je hier graag mee over nadenken
en iets willen organiseren, voel je welkom om contact met me op te nemen!
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Lente voor de Bosuil
Dick de Vos

Voor de Bosuil begint de lente in september
De Vogelwijk is gezegend met een bosuil. Elk najaar en een groot deel van de
winter horen we zijn zang in de wijk. Vanaf het Bos van Bosman, of vanuit het
Pomonapad, bij de Nachtegaallaan en boven Endegeest. (Misschien ook in de
achtertuinen van de Rijnsburgerweg? Ik ben eigenlijk wel benieuwd). U kent
het geluid van wel van TV. Filmmakers gebruiken het om sfeer te scheppen bij
een nachtelijke filmscene. U weet wel: de heldin is verdwaald in het bos, het
wordt donker en daar prompt klinkt daar de roep van het mannetje bosuil: eerst
een langgerekt, helder dalend oe, dan een paar seconden pauze, en dan
dezelfde oe-klank maar dan iets bibberender. Soms geeft er een vrouwtje
antwoord: een luid en opgewekt ke-wiek. Het vrouwtje heeft trouwens ook een
zang, die erg op die van het mannetje lijkt. Deze klinkt alleen een stuk schorder.
Een schorre bosuilzang is dus hoogstwaarschijnlijk een vrouwtje.
Ik heb één keer een heel duet opgenomen van twee bosuilen die elkaar al
roepend tegemoet vlogen, precies onder de boom waar ik met de
paraboolmicrofoon verborgen zat. Helaas kwam er een auto met
rampestampmuziek parkeren op de Blauwe Vogelweg, waardoor de opname
grotendeels verpest is.

Foto: Dick de Vos
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Op zoek naar nieuwe nestplaats
Bosuilen krijgen in de nazomer en herfst al lentekriebels en beginnen zeer vroeg
met broeden - vaak zitten ze al in februari op de eieren. Ze broeden bij voorkeur
in holle bomen, maar nemen ook genoegen met een nestkast. Ze hebben tot
2010 in het Bos van Bosman gebroed, tot de gemeente de holle boom bij het
tennisveld weghaalde zonder te weten dat het hun vaste broedboom was. Ter
compensatie is een nestkast opgehangen op het eilandje in het Bos van Bosman
maar daarin hebben tot nu toe alleen kauwen gebroed. We moeten maar eens
met de stadsecoloog op zoek naar een nieuwe nestplaats.

De bosuilen die we hier horen, broeden waarschijnlijk in de Leidse Hout.
Bosuilen hebben een groot territorium: 25-40 hectare (zeg maar 17-27
voetbalvelden). Een paartje blijft elkaar levenslang trouw en verdedigt het
territorium fel tegen andere bosuilen. Een bosuil zonder territorium sterft de
hongerdood.
Dankzij braakballenonderzoek
Bosuilen zijn een van de meest nachtelijke uilen. Met hun zwarte pupillen
kunnen ze uitstekend in het donker zien. Overdag zitten ze, in volmaakte
schutkleuren, dicht tegen de stam aan, maar vanaf de late schemering gaan ze
stil op jacht. Door haartjes op de vleugels kunnen ze geluidloos vliegen. En dan
hebben ze ook nog eens hun feilloze gehoor. Hun oogkassen zijn gevormd als
een soort telescoopantennes, zodat het minste geluid wordt versterkt en
precies op de gehooringangen terecht komt.
Met een vrij hoge, rechte jachtvlucht proberen ze muizen, vogels, kevers,
kikkers, wormen of zelfs jonge konijnen te vangen. Dat weten we allemaal
dankzij braakballenonderzoek. Bosuilen slikken hun prooien met huid en haar
op en braken de onverteerde resten er dagelijks uit. De braakballen heb ik hier
helaas nooit gevonden, anders zouden we weten welke dieren er allemaal nog
meer in de wijk leven.
11

Advertorial
De stichting Vogelwijk Energiezuinig plaatst in iedere editie van de Praatvogel een
advertorial. Dit is een betaalde advertentie in de vorm van een redactioneel artikel. Hiermee
hoopt Vogelwijk Energiezuinig alle bewoners in de wijk te bereiken. Deze advertentie is
mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de provincie Zuid-Holland.

Wil je meer weten, abonneer je dan op onze digitale nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar:
energiezuinig@vogelwijk.nl. De nieuwsbrief verschijnt circa 6x per jaar.
Of breng eens een bezoekje aan onze website: https://energiezuinig.vogelwijk.nl. Daarin staat meer
nieuws, vind je heel veel tips en wetenswaardigheden over de energietransitie in onze wijk en de
energiebesparende maatregelen die je als bewoner kunt nemen.

Wijkgesprek energietransitie gemeente Leiden
Op dinsdag 21 september was er voor de Vogelwijk een wijkgesprek georganiseerd om samen met de
gemeente Leiden van gedachten te wisselen over de energietransitie. Er waren zo'n 30 geïnteresseerde
bewoners aanwezig. Er worden in september en oktober in alle Leidse wijken dergelijke gesprekken
georganiseerd. Begin volgend jaar moet de gemeente Leiden - zoals iedere gemeente in Nederland - een
warmtetransitie-visie opleveren. Veel van de input die uit de wijken komt, wordt daarin meegenomen.
Een uitgelezen kans dus om onze stem te laten horen: willen we stadswarmte, of toch een lokale
oplossing, individueel of collectief?
Youri Haasbroek, procesregisseur energietransitie bij de gemeente Leiden, gaf een uitgebreide toelichting
op de warmtetransitie in Leiden en de Vogelwijk. Achtereenvolgens kwamen aan bod: de huidige stand
van zaken, de mogelijke oplossingen en de vervolgstappen. De PowerPoint-presentatie is te vinden op
onze website: www.energiezuinig.vogelwijk.nl. Na deze introductie raakte de zaal op stoom en kwamen
de vragen los.
In drie groepen zijn vervolgens enthousiaste gesprekken gevoerd en zijn er veel vragen gesteld, die aan de
gemeente worden meegegeven. Voor de beantwoording van deze vragen heeft de gemeente nog even de
tijd nodig en komt daar zo spoedig mogelijk op terug. De gemeente sluit af met te zeggen: "We willen
vaker gesprekken als deze organiseren over de energietransitie en wat dat betekent voor u en uw wijk.
Wat dat betreft hopen we u weer spoedig te mogen ontmoeten".
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Het verslag van de avond is te vinden op:
https://magazine-on-thespot.nl/leiden/wijkgesprekken-tvw/vogelwijk
Voor vragen kun je contact opnemen met
Ansâr Ahmadali, Communicatieadviseur
Energietransitie gemeente Leiden: e-mail:
a.ahmadali@leiden.nl
De onderstaande websites kunnen interessant
zijn voor advies, ondersteuning, meer informatie en tips om aan de slag te gaan. Als je naar onze website
gaat (www.energiezuinig.vogelwijk.nl), dan kun je de links aanklikken en word je meteen doorgeleid naar
de betreffende webpagina:
Erfgoed Leiden (kosteloos advies voor verduurzaming
van vooroorlogse woningen)

Homepage (erfgoedleiden.nl)

Vogelwijk Energiezuinig (het bewonersinitiatief uit uw
wijk dat zich inzet voor verduurzaming van de wijk)

www.energiezuinig@vogelwijk.nl

Uw wijkambassadeur duurzaamheid (voor advies,
aanspreekpunt in de wijk, duurzaamheidsacties,
initiatieven in de wijk en contacten met bijvoorbeeld
energiecoaches)

Wijkambassadeurs | GaGoed Leiden / Yung Lie

Informatie van de gemeente (beleidsstukken, nieuws,
onderzoeken en studies) waaronder de studie van
Fakton waar een aantal keer in de presentatie naar
verwezen werd

Energietransitie in Leiden - Gemeente Leiden

Subsidie Lokale Initiatieven (financiële ondersteuning
voor acties die leiden tot verduurzaming van de wijk)

Subsidie Lokale energie-initiatieven Leiden Gemeente Leiden

Duurzaam Bouwloket (advies verduurzamen van
specifieke types woningen, m.n. na-oorlogs en
energiescans)

Duurzaam Bouwloket | Leiden

GaGoed-website (inspiratie, duurzaamheidstips en
verhalen van anderen. Ook over circulaire economie,
biodiversiteit en klimaatadaptatie)

GaGoed Leiden

Wat gaat Vogelwijk Energiezuinig doen na de zomerstop
Nu de zomer achter de rug is en de herfst al voorzichtig haar intrede heeft gedaan, is het tijd om na te
denken hoe we een doorstart kunnen maken met ons bewonersinitiatief Vogelwijk Energiezuinig.
De provincie Zuid-Holland heeft de looptijd van de toegekende subsidie met een jaar verlengd. Dat
betekent dat we in ieder geval tot oktober 2022 kunnen doorgaan met onze activiteiten. De kerngroep,
bestaande uit Els de Hullu, Gosse Jensma, Joke Ouwehand, Gijs Santen, Cees Meijer en onze
wijkambassadeur Yung Lie gaan daarom een dag ‘de hei op’ om nieuwe creatieve ideeën te ontwikkelen
of om lopende initiatieven nieuw leven in te blazen.
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Maar vooral ook om na te denken hoe we dit kunnen uitvoeren en daar zoveel mogelijk wijkbewoners
actief bij te betrekken. Want dat kunnen wij – als kleine groep vrijwilligers – niet alleen. Daarom hierbij
een oproep en hartenkreet:

Wil je op één of andere manier actief meedoen of
meedenken? Heb je zelf goede ideeën of suggesties?
We horen het graag via energiezuinig@vogelwijk.nl.
Je bijdrage – groot of klein – wordt zeer gewaardeerd!

Dit zijn een paar ideeën en vraagstukken waar we aan denken en die we nog verder willen uitwerken:
-

-

-

-

-

Hoe gaan we invulling geven aan het participatieproces met de gemeente Leiden over de
warmtetransitie? Als we nu niet zelf meedenken en meepraten over alternatieve
warmtevoorzieningen, dan wordt er door anderen over jouw woning beslist en de maatregelen die je
moet toepassen. En dat wil toch niemand, want keuzevrijheid vinden we allemaal belangrijk.
In navolging van eerdere successen, gaan we proberen nog meer bewoners te enthousiasmeren om
samen aan de slag te gaan in buur- of themagroepjes.
Samen met de energiecoaches gaan we nadenken over een actieve wijkaanpak.
Het geplande Wijkfeest annex VogelWIJKENERGIEmarkt op 4 september hebben we helaas moeten
afblazen. Gelukkig kunnen we het subsidiebedrag, dat we van de gemeente Leiden hadden gekregen,
voorlopig behouden. Het geld is beschikbaar, de plannen en het draaiboek liggen klaar, er staat dus
niets in de weg om volgend jaar – onder betere omstandigheden – een spetterend evenement te
organiseren.
De Provincie Zuid-Holland heeft Vogelwijk Energiezuinig subsidie gegeven onder andere voor pilots.
Een pilot moet passen bij de doelstellingen van Vogelwijk Energiezuinig en bijdragen aan
energiebesparing of verduurzaming. Een pilot moet vernieuwend zijn, het moet voor meer mensen in
de wijk interessant zijn en toepasbaar voor meerdere huizen. Een thema waar belangstelling voor is
(ook vanuit de gemeente), is energieopslag (warmte en stroom). Wat voor creatieve mogelijkheden
zijn er om energie op te slaan in huis of in de buurt? Waar denken wij aan, maar vooral welke ideeën
hebben jullie? Op onze website vind je meer informatie hierover.

We willen met elkaar aan de slag voor een klimaatbestendige en duurzame wijk. Belangrijke opgave is:
hoe komen we beter met elkaar in contact, hoe krijgen we zoveel mogelijk wijkbewoners in
beweging en hoe houden we iedereen betrokken. Wij gaan die uitdaging graag aan samen met jullie!
Enzovoorts, enzovoorts, …
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Behaalde successen in 2021
Ondanks alle beperkingen, hebben we de afgelopen maanden veel gedaan. Naast allerlei reguliere zaken,
zetten we een aantal wapenfeiten nog even op een rijtje:
- In samenwerking met Erfgoed Leiden en omstreken, het Duurzaam Bouwloket Leiden en onze
wijkambassadeur hebben we vier geslaagde straat-Webinars georganiseerd voor alle huizen in de
wijk, zowel voor de oudbouw als nieuwbouw. In de Webinars stond de verduurzaming van de
woningen centraal. Op basis van referentiewoningen in de wijk zijn realistische opties aangegeven
voor energiebesparing en -opwekking. De Webinars zijn terug te kijken op onze website.
- In mei heeft Greenvis het rapport ‘Duurzame warmte voor de Vogelwijk’ opgeleverd en
gepresenteerd aan de wijk. De opkomst was jammer genoeg niet heel groot: er waren ongeveer 20
deelnemers. De gemeente Leiden gebruikt de resultaten van dit onderzoek als input bij het opstellen
van een wijkgerichte warmtetransitie-visie.
-

Er zijn vier energiecoaches actief in de wijk:
Mirte van Daalen (Merelstraat), Frits Hüsken
(Vinkenstraat), Tim Spruijt (Van Eijsingapark) en
Gosse Jensma (Vinkenstraat) als coördinator. Zij
hebben kennis van zaken en kunnen samen met
jullie het stroom- en gasverbruik doorlichten en
kijken welke mogelijkheden er zijn om te
besparen op je energiekosten. Een goed idee,
zeker nu de gasprijzen de pan uitrijzen! Je kunt
een energiecoach boeken via:
https://www.energiekleiden.nl/energiecoachenergiek-leiden/ of een mailtje sturen naar
energiezuinig@vogelwijk.nl, dan nemen wij
contact op voor een afspraak.

Vogelwijk Energiezuinig is en blijft actief! Meedoen? Graag!
Je kunt niet meer rustig achteroverleunen: participatie is cruciaal bij energietransitie. Het gaat immers
over jouw woning, jouw comfort, jouw portemonnee. Het gaat ook over keuzevrijheid of niet, collectieve
of individuele warmteoplossingen. Er wordt van de burgers
verwacht dat ze ook zelf investeren. Vroeg of laat wil je
gehoord worden en moet je hier dus wat van vinden. Je
kunt nu meedenken en meepraten. Als je een goed idee
hebt, of actief wilt meedoen: we horen het graag; je
bijdrage wordt zeer gewaardeerd! Je kunt je aanmelden
via: energiezuinig@vogelwijk.nl
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Definitief ontwerp herinrichting
Wijkcomité

Van 11 tot 24 oktober kunt u reageren op het definitieve ontwerp voor de
herinrichting van de wijk. Dit kan via de website Doemee:
https://doemee.leiden.nl/nl-NL/folders/vogelwijk-en-raadsherenbuurt
Hier kunt u ook alle details inzien. Vanuit de participatie is dit alleen
informeren en worden geen wijzigingen meer aangebracht. Wel is de
mogelijkheid voor vragen en opmerkingen als deze nog niet zijn opgenomen
in de ontwerptoelichting.
College van B&W
Naar verwachting wordt eind november het uitvoeringsbesluit behandeld in
het college. Vanaf dit moment weten we of de keuze van de wethouder voor
de varianten met betrekking tot de kruising Nachtegaallaan en het Rozenplein
als advies aan de raad door het college wordt overgenomen. Zodra dit bekend
is delen we deze informatie met beide werkgroepen. De stukken zijn na
behandeling in het college ook openbaar.
Data voor de behandeling in de Commissie Leefbaarheid en
Bereikbaarheid.
•
16 december 2021
Horen insprekers. Bewoners en belanghebbende worden in de gelegenheid
gesteld om in te spreken bij de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. En
kunnen hun belang of zienswijze over het Definitief Ontwerp en/of over het
Rozenplein en/of de kruising Nachtegaallaan – Rijnsburgerweg aan de
commissieleden voordragen. U kunt zich aanmelden via
https://gemeenteraad.leiden.nl/denk-mee/inspreken/ en aangeven dat u hier
gebruik van wil maken.
•
20 januari 2022
Inhoudelijke behandeling uitvoeringsbesluit
Gemeenteraad
•
27 januari 2022
Behandeling uitvoeringsbesluit in de gemeenteraad.
Let op! De commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid en de gemeenteraad
hebben de komende maanden een erg drukke agenda, de mogelijkheid
bestaat dat de behandeldatums wijzigen. Mocht dit het geval zijn dan
informeren wij u hier uiteraard over.
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Verkameringsnieuws
Wijkcomité

Op 22 september heeft het college B&W van Leiden een brief gestuurd aan de
Leidse wijk- en buurtverenigingen die een interessante wending geeft aan het
verkamerings- en woningsvormingsdossier:

Geachte heer, mevrouw,
Onlangs heeft het college van Burgemeester en Wethouders een voorgenomen besluit genomen
voor een tijdelijke stop bij het verlenen van vergunningen voor het omzetten van woningen
naar kleinere woonruimten zoals bij verkamering of woningvorming. Hiertoe verzoekt het de
gemeenteraad om de Huisvestingsverordening aan te passen. In deze brief willen we u hier een
korte nadere uitleg over geven.
Nederlandse gemeenten zijn de afgelopen periode geconfronteerd met problemen rondom de
vergunningsplicht die in de huisvestingsverordening is opgenomen. Vooral studentensteden
lopen tegen juridische knelpunten aan bij de regels rond verkamering. De rechter heeft naar
verschillende gemeenten reeds uitgesproken, dat de huisvestingsverordening (gedeeltelijk)
onverbindend is. Daarmee hoeft er in die gemeenten niet langer een vergunning aangevraagd
te worden voor verkamering. In Leiden willen we een dergelijke situatie voorkomen. Er kan dan
zonder vergunning verkamerd worden of woningvorming plaats vinden. Dan kunnen er geen
aanvullende voorwaarden gesteld worden om de leefbaarheid te waarborgen.
Het college heeft daarom het voornemen om een Tijdelijke beleidsregel woningomzetting en
woningvorming Leiden 2021 in te stellen en heeft de raad voorgesteld om dit besluit te
bekrachtigen. Dit beperkt het risico dat de Leidse huisvestingsverordening onverbindend wordt
verklaard door een rechter. Juridisch is het instellen van de vergunningsplicht mogelijk op basis
van schaarste van woningen. De rechter heeft echter uitgesproken dat het niet is toegestaan
leefbaarheid te gebruiken als grondslag voor de vergunningplicht.
Naar aanleiding van deze problemen werkt het ministerie aan aanpassing van de wetgeving.
Naar verwachting wordt later dit jaar een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. De
verwachting is dat ook leefbaarheid, naast schaarste, wordt opgenomen als grondslag voor een
vergunningsplicht.
Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen met het voorgenomen besluit van het college voor
het instellen van de Tijdelijke beleidsregel en daartoe een nieuwe (tijdelijke)
huisvestingsverordening vast te stellen. Na vaststelling van beide geldt op het omzetten van
woningen naar onzelfstandige woonruimte of woningvorming een tijdelijke vergunningstop.
Nieuwe vergunningaanvragen worden dan geweigerd. Deze pauzeknop is nodig om tot
aangepaste nieuwe regels te komen en te voorkomen dat de huidige vergunningplicht komt te
vervallen. In die situatie kan zonder vergunning verkamerd worden of woningvorming plaats
vinden. Er kunnen dan geen aanvullende voorwaarden gesteld worden om de leefbaarheid te
waarborgen.
Verkamering is een vorm van huisvesting waar met name studenten gebruik van maken. Het
college zet dan ook tevens in op nieuwbouw van studentenwoningen. De komende jaren zullen
ruim 2200 nieuwe studentenwoningen worden opgeleverd.
Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Leiden
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Gabriëlle Walter: 90!
Cees Meijer

Gabrielle Walter oudste inwoonster Vogelwijk 90 jaar geworden
Er zijn weinig wijkbewoners die haar niet zullen kennen, Gabrielle Walter de
oudste inwoonster van onze wijk die je nog dagelijks met haar hondje ziet
wandelen. Ze is op 28 augustus 1931
geboren en dus onlangs 90 jaar
geworden. Wie is deze ontzettend fitte en
opgeruimde dame, die altijd in is voor een
praatje?
Haar wieg stond welswaar in de Leidse
Wasstraat, maar ze woont al sinds jaar en
dag in het huis met de beelden aan de
Leeuwerikstraat.
Vlak voordat de oorlog uitbrak, verhuisde
ze met haar ouders naar de Houtlaan in
Leiden. Dat was dicht bij het werk van
vader, die leraar Frans was aan het
Bonaventura
College
in
de
Mariënpoelstraat.
Discipline was vanzelfsprekend
Aan de Houtlaan heeft Gabrielle de meest
levendige herinneringen. Het was eind
1939 een nieuwbouwwijk. De straat
mondde uit in het Leidse Hout. Daarachter
was weiland: “Je kon kijken tot aan de
Kaag.”
Het
ziekenhuis
[eerst
Diaconessen, nu Alrijne] was er nog niet.
De kinderen speelden tikkertje en
verstoppertje op straat, maar Gabrielle
had ook al een paar taken. Haar vader had
vlakbij huis een stukje land gehuurd, waar
hij groenten en aardappels verbouwde.
Als de kolen rijp waren, kreeg zij de
opdracht om daar duizenden rupsen weg
te halen. En de 42 konijnen werden
gevoerd, met gras dat dagelijks door Gabrielle werd gesneden in het weiland
achter het huis.
Maar er was ook tijd voor vertier. Zij vertelt dat het (natuur)zwembad Poelmeer
werd aangelegd, niet het huidige zwembad, maar langs het kanaal. Daar werd
een stukje van het water afgesplitst. Van zwemles was geen sprake: “Ik heb
mezelf leren zwemmen, maar ik heb wel drie diploma’s. In de grote vakantie
gingen we er met een groep kinderen naar toe. Er waren van die houten
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verkleedhokjes. Ik was de oudste; als we teruggingen, keek ik of iedereen zijn
spulletjes weer bij zich had.”
Vanuit de Houtlaan ging Gabrielle naar de Mariaschool in de Haarlemmerstraat,
waar de Zusters van Liefde uit Tilburg de scepter zwaaiden. De weg naar school
werd met een hele groep meisjes lopend afgelegd. Klassen van meer dan vijftig
kinderen waren niet ongebruikelijk, maar de discipline was vanzelfsprekend:
“Als de bel ging was iedereen stil. Je marcheerde naar je lokaal.”
Met leerlingen naar Parijs
Vanaf 1943 bezocht Gabrielle het Stedelijk Gymnasium. Ze vond het leuk om
onderwijs te krijgen en later om onderwijs te geven. Ze trad in de voetsporen
van haar vader en ging Franse les geven. De liefde voor die taal was ontstaan
toen ze als 17-jarige toestemming kreeg om een vriend van haar vader in Parijs
te bezoeken. Na haar eindexamen ging ze eerst naar de kweekschool, die ze in
anderhalf jaar afrondde. Ze wilde geld verdienen en werd onderwijzeres op de
“Finse school” aan de Lorentzkade. Tegelijkertijd volgde ze de opleiding Frans
aan de school voor Taal en Letteren in Den Haag aan de Laan van Meerdervoort.
Toen ze die opleiding had afgerond, werd ze lerares Frans aan het Adelbert
College in Wassenaar. Daar heeft ze gewerkt tot ze met pensioen ging. Ze vond
het een heerlijke school. Nog steeds heeft ze contact met haar oud-collega’s.
De manier van lesgeven van Gabrielle was zeker in die tijd onorthodox. Ze ging
met leerlingen op reis naar Parijs; de rector vond dat prima. Als er ergens een
mooie tentoonstelling was, dan werden de boeken dichtgeslagen en ging de
klas op excursie. En als ze hoorde dat kinderen bepaalde kleding niet meer aan
wilden trekken, omdat die niet meer in de mode was, vroeg zij hen om de kleren
bij haar in te leveren. Zij bracht vervolgens op een vrije zaterdag zakken
kleding naar Memisa in Rotterdam, waar zij ook haar man heeft ontmoet.
Gabrielle heeft na haar pensionering nog lang les gegeven en ook
minderbedeelden geholpen. Ze heeft daarover een duidelijke filosofie: “Taal is
contact hebben. Als je een taal spreekt, kun je contact hebben met mensen. Ik
merkte dat ook met de vluchtelingen, die in Nieuweroord, de voormalige
zusterflat, waren ondergebracht. Ik heb daar Nederlandse les gegeven. Ik heb
zoveel met die mensen meegemaakt. Helaas herhaalt de geschiedenis zich. Er
zijn altijd oorlogen en er zijn altijd vluchtelingen.”
Het
hele
verhaal
van
Gabrielle
Walter
https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/uw-verhalen/uwverhalen/verhaal/id/809

vind

je

op

Het is één van de ruim honderd verhalen n.a.v. de interviews met oudere
Leidenaars door de commissie De Stem van Leiden, een Oral history project
dat onderdeel is van de Historische Vereniging Oud Leiden en samenwerkt
met Erfgoed Leiden en Omstreken en de Opleiding Geschiedenis van de
Universiteit Leiden.
Meer informatie over dit project:
Secretaris Stem van Leiden, Cees Meijer, destemvanleiden@oudleiden.nl
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Leidse Hout Boekjes
Cees Meijer

De Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout (VVLH) zet zich niet alleen in
voor behoud en verfraaiing van het park, maar is ook gestart met een serie
boekjes. Deze boekjes behandelen telkens een bepaald thema in de Leidse
Hout. In 2019 verscheen het boekje over Bomen en het tweede gaat over
Dieren in de Leidse Hout. Het eerste exemplaar van Dieren werd 30 juni, op
de 90e verjaardag van Volkspark De Leidse Hout, uitgereikt aan Wethouder
Fleur Spijker van de Gemeente Leiden.
Het boekje Dieren in de Leidse Hout is mooi vormgegeven en rijk geïllustreerd.
Er werkten veel auteurs aan mee en stond onder redactie van Lieke van Boven,
Huub Frencken en Eveline Kamstra.
Het boekje is te koop voor 10 euro bij de VVLH, bij boekhandel De Kler in Leiden
en Oegstgeest en bij de Rijnlandse Boekhandel in Oegstgeest. Je ontvangt het
gratis als je lid wordt.
Er is nu een boekje over Vogels in voorbereiding en het is bedoeling dat ook
‘planten en paddenstoelen’, ‘personen die van grote betekenis zijn geweest
voor de Leidse Hout’ en ten slotte ‘bodem, water en lucht’ aan bod komen.

foto Emile van Aelst
Het eerste exemplaar van Dieren in De Leidse Hout werd uitgereikt aan
Wethouder Fleur Spijker.
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Winnaar Fotowedstrijd 2021
Redactie

Afgelopen editie vroegen we u een foto in te sturen van de Vogelwijk of de
directe omgeving en daar is massaal gehoor aan gegeven. Na lang beraad was
de jury het erover eens dat Ruth den Hartog uit de Roodborststraat de mooiste
foto heeft ingestuurd. De jury was unaniem van mening dat deze foto een plaats
in deze Praatvogel verdient en siert de voorkant van deze editie.
Hieronder het juryrapport:
Een sterk beeld van een t-splitsing van een sloot, met daarin de zwanen en
hun jongen. Vooral de laaghangende streep grondmist maakt deze foto
bijzonder, omdat daardoor het beeld uit twee componenten lijkt te bestaan
en de sloot wordt begrensd. Het gezin zwemt in een intieme setting, terwijl
je aan het landschap boven de mist de weidsheid van de omgeving kunt zien.
Runner up
De inzending van Xueyan Xing gooide ook hoge ogen. In zijn foto is de stilte
van het winterse landschap prachtig vastgelegd. Uiteraard willen wij u deze foto
ook niet onthouden:

Ook uw foto of stukje in de Praatvogel?
Stuur deze op naar redactie@vogelwijk.nl
Wij stellen inzendingen altijd enorm op prijs!
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Laatste: Ons Leiden
Theo Gijzenij

De laatste bijdrage over de geschiedenis van ons Leiden
Lieve, beste Vogelbuurters,
In deze Praatvogel nog één klein stukje over de geschiedenis van Leiden. Sinds
begin 2015 heeft de redactie steeds een los stukje van mijn hand geplaatst. Bij
een wat groter hoofdstuk opgesplitst en verdeeld over een paar Praatvogels,
maar alles bij elkaar toch best wel een hele hoop (interessante) onderwerpen.
Totaal is deze bijdrage maar even 26 maal verschenen.
De reden dat dit een laatste bijdrage is, ligt in het eindelijk gereedkomen van
het boek waarin echt alles staat. Dit boek, met de pakkende titel:
‘LEIDEN’SWEG’ bestaat uit niet minder dan 35 hoofdstukken, dus echt alles:
Leiden in de Franse tijd, de zes Rijksmusea die we rijk zijn, een ander hoofdstuk
met de andere tien musea! De geschiedenis van de Leidse Joodse - en Waalse
gemeenschap. Natuurlijk een degelijke blik op Leidens Gouden Eeuw en welke
winnaars van de Nobelprijs er uit Leiden kwamen.
Het is een pil van ruim 400 pagina’s geworden, uiteraard ook rijkelijk
geïllustreerd.
‘Leidse’ spreekwoorden
Natuurlijk ben ikzelf (niet helemaal - helemaal niet) objectief, maar zeker weten
dat het lezen van zo’n totaalbeeld over Leiden veel meer tot z’n recht komt dan
steeds per kwartaal een losse flodder, hoe fijn, leuk en goed bedoeld ook. In
het boek staan ook onderaan elke pagina de voetnoten (daar waar juist meestal
het grapje in verstopt zit). Natuurlijk heb ik het woord ‘voetnoten’ wél vertaald
in ’t Leids’.
En wat u misschien nog nooit eerder heeft aangetroffen als u een boek kocht,
is een ‘toegift’ ,ná het laatste hoofdstuk. Welaan LEIDEN’SWEG heeft wél zo’n
toegift.
Deze laatste bijdrage betreft de landelijk bekende spreekwoorden/gezegdes die
uit Leiden afkomstig zijn, en dat zijn er best veel.
Hoeveel kunt er eigenlijk bedenken? In hoofdstuk 35 worden ze allemaal
behandeld. Niet opveren en roepen: há ik weet er één: ‘je ergens met een
Jantje van Leiden van afmaken’, want dat gezegde is al in de Praatvogel van
juli 2016 aan de orde geweest.
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Ik heb voor deze Praatvogel gekozen voor het gezegde/uitroep: ‘’t is hier net
een huishouden van Jan Steen’, één van de kortere spreekwoorden uit het
hoofdstuk.
Een huishouden van Jan Steen
Als iemand zegt: ‘het lijkt hier wel een huishouden van Jan Steen’, dan bedoelt
hij of zij dat het daar een janboel is, dat er nodig moet worden opgeruimd, of
dat het eruit ziet als of er maar op los wordt geleefd. Kortom een rommelige,
slordige of chaotische situatie, maar toch ook vaak beschouwd in het licht van
de troep rommel of zooitje, als uitkomst van een lekker goed groot feest. Een
zodanige uitspatting dat men direct na afloop niet meer de puf heeft alles weer
netjes op orde te brengen, en dat dan maar tot de volgende dag uitstelt, ook
al heeft ‘de kater dan nog koppijn’.
De uitdrukking is ontleend aan deze in Leiden geboren en getogen, katholieke,
beroemde 17e-eeuwse schilder, die - met een kleine werkonderbreking in
Warmond – zijn hele leven in onze stad woonde. Niet alleen is de uitdrukking
af te leiden uit z’n vele schilderijen, maar ook hoe hij zelf leefde en tegen het
leven aankeek. Veel karakteriseringen zouden op Jan Steen van toepassing
kunnen zijn: vrolijk, liederlijk, vrijgevochten, balorig, levensgenieter en
vrijbuiter. Vertaald naar de 20e eeuw zou de typering: NOZEM*hem zeker niet
misstaan. Zo runde hij op de Breestraat een taveerne, een eeterij en tapperij,
vlakbij de, nu nog aanwezige,’ Gekroonde Liefdespoort’, waar paartjes ná
sluitingstijd (meestal als de zon bijna weer opkwam) nog even liefdevol afscheid
konden nemen.
Typisch Jan Steen is ook zijn huwelijk met Grietje, de dochter van zijn collega
en landschapsschilder Jan van Goyen. Hij dwong af dat dit huwelijk voltrokken
zou worden, juist! op 3 oktober, louter zodat een paar ambtenaren dat jaar niet
aan het 3 oktoberfeest konden deelnemen. Misschien wilde Jan zo ook een paar
bruiloftsgasten pesten, wie weet.

*De afkorting NOZEM staat voor: Nederlands Onderdaan Zonder Enig Moraal.
Tot slot daarna nog in ’t kort ‘het’ gedicht op Leiden. Joost van den Vondel heeft
er ooit zo’n gedicht gemaakt, met als criterium dat van elke rijmregel de laatste
twee woorden hetzelfde moesten zijn. Omdat Leiden toch niet helemaal goed
uit de verf kwam heb ik het gedicht herschreven. Het handelt over Joost die
langs de kant van de weg staat te liften richting Leiden. Beide gedichten vindt
u natuurlijk in het boek.
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Het gedicht op Leiden, met dus de laatste 2 woorden van elke regel hetzelfde:
zal ik mij in uw wagen wagen
en met uw rijden rijden,
en saâm met u gaan de weg weg
die ons naar Leiden leide.
Zaterdag 9 september was er een heuse boeksigneersessie. Onthoudt daarbij:
‘Ook Rembrandt stierf als een gemiddelde armoedzaaier, en zie hoeveel
miljoenen zijn kunstuiting(en) ná z’n dood waard zijn geworden, mits
gesigneerd’. Ik wil maar zeggen.
Wilt u ook een exemplaar?
Stuur een mailtje naar theo.mar@ziggo.nl
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Opruimen Bos van Bosman
Wijkcomité

Help mee het Bos van Bosman schoon te maken!
In de herfstvakantie zijn we op woensdag 20 oktober samen met de kinderen
uit de wijk weer actief in het Bos van Bosman.
Net als vorige jaren
geven we het bos een
goede schoonmaakbeurt
en plukken we lege
flessen,
verpakkingen,
papiertjes en alle andere
rommel uit de struiken.
De medewerkers van
Cluster Groen en Beheer
van de gemeente Leiden
komen ook meehelpen
met een veegwagen en
allerlei
spullen
zoals
handschoenen,
afvalzakken en grijpers. Het is
niet alleen erg leuk om
met elkaar op te ruimen,
maar het is het ook nog
eens erg leerzaam om te
zien wat afval met de
natuur doet. Ben je ook
benieuwd wat we dit jaar
gaan vinden...?
Natuurlijk hebben we de
hulp van alle kinderen uit
de buurt nodig. Dus trek
op 20 oktober je laarzen
aan, stroop je mouwen op en kom om 10:00 uur naar de totempaal op het
grasveld bij de hoek Lijsterstraat/Leeuwerikstraat.
Mocht je zelf
tuinhandschoenen hebben, dan is het natuurlijk altijd handig om deze mee te
nemen.
Na afloop eten we met zijn allen pannenkoeken in de speeltuin. En om 12:30
uur kan iedereen weer naar huis en is het bos weer tip-top in orde.
We zoeken nog een enkele ouders of vrijwilligers die willen helpen met het
bakken van deze pannenkoeken. Wil je een pak pannenkoekenmix voor de
kinderen bakken? Laat het dan even weten aan:
secretaris@vogelwijk.nl
Voor pannenkoekenmix en lekkere dingen voor op de pannenkoeken wordt
gezorgd!
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Wist u dat...
 de Leidse marathon dit jaar weer ‘gewoon’ van start ging?
 deze editie zo’n 7.500 deelnemers kende?
 de marathon haar oorsprong kent uit een slag in de eerste Perzische Oorlog?
 deze slag bij Marathon plaatsvond in 490 voor Christus?
 een Griekse soldaat van Marathon naar Athene rende om van de overwinning
te vertellen?
 de Leidse marathon sinds 1991 wordt georganiseerd?
 er nu voor het eerst ook een Leidse winnaar is: Maikel Stolwijk?
 bij koud weer autoruiten weer gaan bevriezen?
 u een plantenspuit kunt vullen met wat antivries of spiritus en dit op de ruit
kunt spuiten?
 vastgevroren autoportieren kunnen worden voorkomen door het insmeren
van de portieren met babyolie?
 olie of vaseline ook werkt tegen het dichtvriezen van een kliko?
 droogbloemen langer mooi blijven als u er een beetje haarlak op spuit?
 er door een uit de hand gelopen chemische reactie onlangs een deel van de
Hogeschool Leiden is ontruimd?
 er gelukkig niemand naar het ziekenhuis hoefde te worden gebracht?
 de Hogeschool ook negatief in het nieuws kwam omdat zij niet gesloten was
tijdens het vieren van het Leids ontzet?
 dit ongetwijfeld door een groot aantal studenten en docenten niet in dank
werd afgenomen?
 de directie bakzeil heeft moeten halen en beloofd heeft voortaan wel dicht
te blijven?
 De boeklancering van Theo Gijzenij een groot succes was?
 ook burgemeester
bemachtigen?

Henri

Lenferink

een

exemplaar

heeft

weten

te

 het boek een mooi cadeau is voor een ieder die in Leiden geïnteresseerd is?
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 de wist-u-datjes vroeger werden gevuld door oud-hoofdredacteur Eveline
Kamstra?
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Agenda



20 Oktober
6 December

Opruimactie Bos van Bosman
Deadline Praatvogel

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

Praatvogel Poëzie
Voor de Kat
de wereld staat in brand en ik speel viool
met wat men in mijn hoed smijt
financier ik de fabriek
die violen maakt
de wereld staat in brand en ik speel viool
ik geef je geen roosje mijn roosje
ik geef je een viooltje mijn viool
want de wereld staat in brand
de wereld staat in brand en ik speel viool
ik plant geen bloem
in de loop van je geweer
ik geef je een viool
de wereld staat in brand en ik speel viool
ik bak de viool
ik frituur de viool
ik flambeer de viool
de viool staat in brand en ik speel viool
© Tsead Bruinja, 2010
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