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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: 
21 juni 2022 
 
Wilt u een advertentie plaatsen? Informatie valt in te winnen bij de 
penningmeester van het Wijkcomité: penningmeester@vogelwijk.nl 
 
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  Michelle Kruijshaar  michelle.kruijshaar@outlook.com 06-44921244  
Penningmeester Edward Iemenschot   penningmeester@vogelwijk.nl 06-29536107 
   Thera Stam   fam.r.d.stam@casema.nl  071-5153040 
   Rosanne Snieders  rosannesnieders@gmail.com 06-22251454 
    
 
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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Voorwoord 
 
Voor het eerst in jaren hadden we vorige maand weer een échte 
jaarvergadering van het Wijkcomité in het speeltuingebouw. Het was erg fijn 
om te zien dat flink wat wijkbewoners de weg naar het speeltuingebouw hadden 
weten te vinden, en om direct, met een hapje en een drankje, te horen wat er 
in de wijk speelt. Van onze kant waren we natuurlijk blij om te kunnen vertellen 
wat wij allemaal hebben gedaan in het afgelopen jaar en wat onze plannen zijn 
voor het komende jaar.  
 
Ook interessant was het om te zien dat een aantal lokale politici, waaronder 
enkele gemeenteraadsleden, de weg naar het speeltuingebouw hadden weten 
te vinden.  Of dat nu kwam omdat de vergadering de avond vóór de 
gemeenteraadsverkiezingen werd gehouden weten we niet, maar hun 
aanwezigheid werd wel bijzonder op prijs gesteld; de wijk kon op deze manier 
direct in gesprek met het stadsbestuur en van dit buitenkansje werd driftig 
gebruik gemaakt.  
 
In deze Praatvogel een uitgebreid verslag van deze vergadering voor de 
mensen die de vergadering hebben gemist. Natuurlijk ook te vinden op de 
website van de Vogelwijk (www.leiden.vogelwijk.nl).  
 
Verder wilde ik het in dit voorwoord vooral houden bij het doen van een oproep. 
In het afgelopen jaar hebben we diverse malen nieuwsbrieven in de bus moeten 
doen. Hier willen we eigenlijk het liefste vanaf. Het is duur, het is veel werk, 
het is niet duurzaam en het is bovendien niet nodig; er is immers een prima 
alternatief in de vorm van de digitale nieuwsbrief.  Ik zou jullie willen vragen je 
hierop te abbonneren. Dat kan met een emailtje naar secretaris@vogelwijk.nl 
of via de website hier: https://leiden.vogelwijk.nl/email-wijkcomite/ 
 
 
Mark Peerdeman 
 
Voorzitter Stichting Wijkcomité Vogelwijk  

http://www.leiden.vogelwijk.nl/
https://leiden.vogelwijk.nl/email-wijkcomite/
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Mededelingen en Oproepjes 
 

Aankondiging lentelunch en koffieochtenden 
 
In de afgelopen twee jaar konden het Vogelwijk-kerstdiner en de koffieochtenden niet 
doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Nu er geen maatregelen meer zijn, komt er 
een  Lentelunch en de koffieochtenden gaan weer beginnen in speeltuingebouw ‘Het 
Vogelnest’ aan de Nachtegaallaan. 
 
Lentelunch Vrijdag 22 april a.s. van 12.00 – 15.00 uur.  
Wilt u erbij zijn, dan wordt het op prijs gesteld dat u iets voor de lunch meeneemt, zoals 
lekkere broodjes, feestelijk beleg, een salade of wijn. Graag aan Marianne laten weten 
wat u van plan bent mee te nemen. Voor wie niets meeneemt, is de bijdrage voor de 
lunch vijf euro.  Daar kunnen wij de overige onkosten mee dekken.  
 
Meldt u aan vóór 11 april bij Marianne Kooijmans op tel. 06-42995833, 071-5172727 of 
per e-mail: m.c.kooijmans@planet.nl 
 
 
Koffieochtend donderdag 19 mei van 10.30 tot 12.00 uur. 
 
We komen gezellig bij elkaar, er is geen spreker 
Aanmelden is niet nodig. 
 

 

Zondagmiddag-concerten in de Waterlelie 
 
De concerten die traditiegetrouw op zondag in de muziektent in het Leidse Hout worden 
gehouden, gaan eindelijk weer beginnen. De aanvangstijd is 13:30. 
 

1 mei Leids zeemanskoor Rumor di Mare 
8 mei Klarinetensemble Lignum 

15 mei Blue Monday; Ierse traditionele muziek 
22 mei Harmoniekapel Werkmans Wilskracht 
29 mei Zanghuis 206 
5 juni Muziekvereniging Nieuw-Leven Leiden 

12 juni Frits Landesbergen Big Band 

19 juni Harmonie De Echo der Duinen 
Er welt een traan: smartlappen 

26 juni Dubbel blaaskwintet Divertimento  
Duo Noordvolk 

3 juli Koorschool Utopa  
Oost-Europakoor Mila 

10 juli Die Schlüsselstädter Musikanten   
Noyana: zingen voor je leven 

 

 

 

mailto:m.c.kooijmans@planet.nl
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Landelijke Opschoondag 
Annemiek van der Krogt 

 
“In het kader van Landelijke Opschoondag hebben +/- 15 bewoners van 
Nieuweroord op zaterdag 19 maart de handen uit de mouwen gestoken om het 
terrein rond Nieuweroord en het Bos van Bosman van zwerfvuil te ontdoen. 
Het zonnetje scheen volop en voorzien van door de gemeente Leiden ter 
beschikking gestelde grijpers en ringen voor de vuilniszak ging men aan de 
slag. 
 
De “buit” bestond uit vuilniszakken gevuld met plastic, mondkapjes, water-en 
bierflesjes etc. en zelfs een dode vogel! 
 
Al met al een geslaagde activiteit die voor herhaling vatbaar is. 
 
In de herfstvakantie zijn de kinderen uit de Vogelwijk weer aan de beurt! 
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Theo Gijzenij (7 juni 1950 – 20 januari 2022) 
Cees Meijer 

 

In januari van dit jaar overleed een markante wijkbewoner. Theo Gijzenij was 
al enige tijd ziek, maar heeft gelukkig zijn magnum opus nog kunnen voltooien. 
Er zullen weinig mensen in de Vogelwijk wonen, die hem niet hebben gekend. 
Sinds jaar en dag verzorgt Theo in de Praatvogel een veelgelezen rubriek met 
historische wetenwaardigheden. 

 
Als ik Margreet, de vrouw van Theo, vraag wat hem zo bijzonder maakt, hoeft 
ze niet lang na te denken. “Theo was anders dan anderen en prettig gestoord, 
een uniek exemplaar. Hij had altijd wel een verhaal. Het is niet voor niets dat 
we al 46 waren getrouwd en daarvoor ook nog een jaar hebben samengewoond. 
Ik zal hem vreselijk missen, maar tijdens zijn uitvaart hebben we zijn leven 
gevierd. Het zou hem goed hebben gedaan als hij had kunnen zien dat heel de 
Lijsterstraat die dag vol Leidse vlaggen hing.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Wouter Keuris Fotografie 
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Voor ‘zijn’ Leiden  
Theo was een betrokken mens, had van veel dingen verstand en stak zijn 
mening over veel zaken niet onder stoelen of banken. Natuurlijk was hij het 
niet altijd met iedereen eens, maar dat wist hij dan doorgaans op een vrolijke 
en ook respectvolle manier duidelijk te maken. Hij had een passie voor ‘zijn’ 
Leiden, waar hij echt alles van wist en wilde weten. Natuurlijk was hij lid van 
de Historische Vereniging Oud Leiden en ging hij ook naar vrijwel alle lezingen 
die deze vereniging organiseerde. Hij nam dan steevast een pen en een 
kladblok mee om aantekeningen te maken voor zijn boek of één van de vele 
artikelen in de Praatvogel.  
 

Theo werkte tot 2005 bij makelaarskantoor Eigen Haard. Eerst in de 
administratie, vervolgens als manager en later werd hij verantwoordelijk voor 
de internationale verhuur. Toen hij daar stopte had hij meer tijd voor zijn 
hobby’s.  
 
Hij was jaren coach bij Leiden Atletiek, ontstaan uit een fusie van de AV De 
Bataven en de Atletiek Vriendenkring Holland in Leiden. Beide verenigingen zijn 
altijd gehuisvest geweest op sportpark de Leidse Hout. En Theo was een 
verzamelaar. “Hij verzamelde verzamelingen”, zegt Margreet daarvan. 
Natuurlijk boeken, heel veel boeken. Vooral over historie. Maar ook 
schaakspellen, waarvan hij er wel zestig had. En bijzondere twee euromunten. 
Op de markt in Oegstgeest hielpen ze hem met zoeken. Bij groenteman 
Wetselaar, visboer Van der Plas, de kaasboer en nog een aantal anderen, 
hielden ze die voor hem apart. Hij kon ook hier uren over vertellen. 
 
Geluksvogels met elkaar 
Eén van zijn mooie momenten was toen hij burgemeester Henri Lenferink in de 
speeltuin het eerste exemplaar van zijn magnum opus over de geschiedenis 
van Leiden mocht overhandigen: Leiden’sweg. In het boek bespreekt hij in 
vijfendertig beeldende hoofdstukken alle facetten van de Leidse geschiedenis. 
In de vorige editie van de Praatvogel kon je daarover meer lezen. 
 
Margreet zit sinds jaar en dag in een rolstoel en hun huis aan de Lijsterstraat 
is daar bepaald niet op berekend. Ze vindt dat ze in een geweldige wijk en 
omgeving woont. Daarom wordt er binnenkort gekeken hoe het huis kan 
worden aangepast, zodat ze er kan blijven wonen.  
Margreet en Theo hebben een dochter en een zoon en een kleinkind. Ook 
hebben er nog twee dochters van haar broer bij hen ingewoond. Eén van die 
dochters heeft ook twee kinderen.  
 
Tot slot zegt Margreet:” Ik was een geluksvogel met Theo. Nee, we waren 
beiden geluksvogels met elkaar…”. 
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De Stem van Leiden 
Cees Meijer 

 
Zwemles in een kerk en op je elfde al aan het werk 
 
Nieuw boek over het Leiden van vroeger 
 
Vrijwilligers van De Stem van Leiden interviewen 
mensen van 75 jaar en ouder over het Leiden van 
vroeger. Hun levensgeschiedenissen worden 
opgetekend en zijn te raadplegen via de site van 
Erfgoed Leiden en Omstreken.  Afgelopen februari 
verscheen ook een boek met een selectie uit de 
ruim honderd levensverhalen. In korte verhalen 
vertellen vierentwintig Leidenaars over hun 
herinneringen, ook iemand uit onze Vogelwijk.  
 
De herinneringen zijn belangrijk om te bewaren 
voor volgende generaties, want zij zijn een 
waardevol onderdeel van de Leidse geschiedenis. 
Ieder verhaal is uniek. Plekken en gebeurtenissen 
uit vroegere tijden komen weer tot leven. Over de bakker die als elfjarig 
jongetje balancerend op een te grote fiets met brood in een mand de hele stad 
doorfietste. Of over de slager uit de Janvossensteeg met z’n vele winkels, die 
regelmatig eregast was tijdens studentenfeesten. En van de vele Leidenaars die 
hebben leren zwemmen in de Overdekte aan de Haarlemmersstraat, de oude 
Mon Pèrekerk. Maar ook over de directeur van een groot Leids aannemersbedrijf 
die ooit begon als timmermansleerling op de ambachtsschool aan de Haagweg. 
Verhalen over de trams in de stad en met een bledder midden op de rijweg 
kunnen voetballen. 
Leiden was in de jeugd van de geïnterviewden nog een echte industriestad en 
veel bewoners waren arm. Natuurlijk zijn ook oorlogsherinneringen 
opgeschreven. En er is aandacht voor de wederopbouwtijd, met woningnood en 
nieuwe wijken in aanbouw.  
 
Ik vond het erg leuk om aan het boekje te werken en de gemeente Leiden vindt 
het boekje heel geschikt als cadeau voor Leidenaars die een huwelijksjubileum 
vieren of honderd jaar zijn geworden. De burgemeester neemt het daarom mee 
als hij straks naar 50, 60, 70 of meerjarige bruiloften gaat.  
 
De Stem van Leiden – Vierentwintig levensverhalen. Uitgeverij Ginkgo / ISBN 
978-90-807009-0-1 / Het is in de Leidse en Oegstgeester boekhandel te koop 
voor € 15,00 (Voor leden van de Historische Vereniging Oud Leiden à € 12,50 
te verkrijgen via winkeltje@oudleiden.nl ) 
 
De Stem van Leiden maakt deel uit van de Historische Vereniging Oud Leiden 
en is altijd op zoek naar mensen hun Leidse herinneringen willen delen. 
Interesse? Neem dan contact met mij op via destemvanleiden@oudleiden.nl 

mailto:winkeltje@oudleiden.nl
mailto:destemvanleiden@oudleiden.nl
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Energiezuinig en Snel Koken 

Cor Roodbergen 
 
Vooral met de magnetron, maar ook met de inductiekookplaat, kun je heel 
zuinig en praktisch koken. Omdat de tijd instelbaar is, kun je iets anders gaan 
doen en vergeet je het “gas” nooit uit te doen. 
 
Voorbeeld: aardappels koken 
Doe 3 aardappels nat in een plastic zakje dat daarvoor speciaal geschikt is, in 
de magnetron, na 3 minuten op 800 watt zijn deze gaar.  
Totaal is er 3/60x0,8= 0,04 kw uur nodig!  
De schilletjes kun je er zo aftrekken. 

 
De 3 aardappelen in een pan met water op de inductiekookplaat, heeft 3 
minuten nodig om met 2000 watt aan de kook te raken. Er zijn nog 24 minuten 
met 400 watt nodig om de aardappels gaar te krijgen.  
Totaal 3/60x2,000 + 24/60x0,400=0,100 +0,160=0,260 kw uur. 
Dus is er 6 keer zoveel energie en 9 maal zoveel tijd nodig! 
 
Zou je het op het gas doen, dan verlies je nog meer energie door de warmte 
die rond de pan omhoog gaat. 
 
In zo’n plastic zakje, kun je in de magnetron, ook nat gemaakte spruiten 
wortels, rode bieten, broccoli en andere groenten snel prikgaar maken. 
Eventueel bij elkaar, maar niet teveel in één keer. Alle smaak blijft in de 
groente. 
Het plastic zakje en het natmaken is nodig om uitdrogen te voorkomen. Het 
kan eventueel ook in een magnetron bakje met een klontje boter erop. 
 
Vlees en olie kan niet in de magnetron! Vlees wordt taai en olie wordt vreselijk 
heet! Probeer eens een stroopwafel op een schoteltje in de magnetron, 8 tot 
10 seconden, brandt je niet aan de stroop. 
 
Ook een eitje kun je op 800 watt in een minuut koken daar het in een klein 
plastic bakje te breken. 
 
Denk eraan dat je alleen plastic gebruikt dat speciaal geschikt is voor de 
magnetron. Bij verwarming kan plastic dat niet geschikt is voor de magnetron 
giftige chemische stoffen in je voedsel verspreiden. 
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Een Geestrijke Excursie 
Cees Meijer 

 
Het Wijkcomité organiseerde zondag 3 april een wandeling door onze 
‘achtertuin’, het landgoed Endegeest. 
Onder de deskundige leiding van wijkgenoot Bram Luteyn leerden we in zo’n 
anderhalf uur van alles over de kenmerken van het landschap en wat er is te 
zien en te horen. Het voert te ver om hier uitgebreid verslag te doen van deze 
boeiende excursie, maar een kleine impressie wil ik jullie niet onthouden. 
 
Het is echt de moeite waard om regelmatig over het landgoed te lopen. Nu, in 
het voorjaar, zie je de stinzenplanten en ander groen opkomen en ook lopen 
de soms eeuwenoude bomen al uit. In het najaar is Endegeest een Eldorado 
voor paddenstoelen en ook in de winter is het fantastisch om er te zijn. Het is 
bijna ongelooflijk dat we deze enorme groene oase zo dicht bij huis hebben. Ik 
denk zelf dat we dit hebben te danken aan het feit dat het terrein ruim honderd 
jaar in gebruik was voor de geestelijke gezondheidszorg en niet beschikbaar 
voor, bijvoorbeeld, woningbouw. Laten we hopen dat dit landschap blijft zoals 
het is.  
 
Kasteel Endegeest 
De oudste vermelding van een kasteel Endegeest dateert van 1307, maar dit 
bouwwerk werd tijdens de tachtigjarige oorlog door de Spanjaarden gesloopt. 
Het huidige kasteel werd tussen 1647 en 1651 gebouwd. Vanaf 1641 verbleef 
de Franse filosoof René Descartes er drie jaar. Een borstbeeld, gemaakt door 
Erszébet Baerveldt, op het kasteelplein herinnert nog aan deze beroemde 
bewoner. Waarschijnlijk kennen jullie een van zijn uitspraken: ‘cogito ergo sum’ 
ofwel ‘ik denk dus ik ben’. 
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Het kasteel is – evenals onze Vogelwijk – gebouwd op een van de strandwallen 
die voorkomen in het kustgebied van Zuid-Holland, de geesten. Op deze relatief 
hooggelegen strandwallen werden kastelen en dorpen gebouwd. De naam van 
Oegstgeest en van het kasteel Oud-Poelgeest werden ook daarvan afgeleid. 
Kasteel Endegeest lag op het einde van zo'n strandwal en kreeg daarom de 
naam Eynde Geest of Ende Geest, dat later Endegeest werd. In 1830 werd het 
kasteel verkocht aan Dirck Cornelis Gevers van Endegeest. De naam Gevers 
kom je in Oegstgeest nog hier en daar tegen. 
 
Psychiatrische inrichting  
In 1895 werd Endegeest gekocht door de gemeente Leiden om het als 
psychiatrische inrichting in gebruik te nemen. Meer dan 100 jaar lang werden 
het kasteel, het omliggende park en het landgoed gebruikt voor de geestelijke 
gezondheidszorg. De raad van bestuur en de concernstaf van GGZ Rivierduinen 
zetelden tot november 2016 in het kasteel. In 2018 heeft de Oudendal Groep 
het landgoed en vervolgens ook het kasteel met de veel jongere (1907) 
bijgebouwen aangekocht. GGZ Rivierduinen heeft nog enkele paviljoens aan de 
rand van het terrein in gebruik.  
 
Strandwallen 
Strandwallen zijn langgerekte, uit zand gevormde verhogingen in het landschap 
van de kuststreek. Ze bestaan uit zand dat is aangevoerd door de zee en lopen 
min of meer evenwijdig aan de kustlijn. Ze zijn maximaal vijfhonderd meter 
breed en tien meter hoog en 
worden onderbroken door 
geulen en rivieren als de 
Oude Rijn. Omdat onze wijk 
op het zand van zo’n 
strandwal is gebouwd, zijn 
veel huizen niet onderheid 
omdat dit niet nodig is. 
Tussen de strandwallen 
liggen op veengronden 
graslanden en elzen- en 
essenhakhoutbossen. Veel 
van de strandwallen zijn in de 
laatste eeuwen afgegraven 
voor de winning van 
bouwzand.  
 
 
 
 
 
 
Vervolg 
We kijken nu of deze wandeling een vervolg kan krijgen. 
  

Endegeest vanuit de lucht met rechts onderin de Vogelwijk 
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80 jaar het Zonneveld 
Maaike van Soest 

 
Het Zonneveld: van noodzaak naar gezonde hobby 
Tuinvereniging Het Zonneveld begon 80 jaar geleden als 
oorlogstuin. Anno 1942 was aanvoer van voedsel uit het 
buitenland, vooral van overzee, vrijwel onmogelijk geworden. 
De bevolking van Leiden werd gestimuleerd om zelf groente 
en aardappelen te verbouwen. 
 
Op 10 maart 1942 schreef het Leidsch Dagblad: Gisteravond 
vond in ’t Schuttershof de oprichtingsvergadering plaats van 
de vereeniging van de bij de Nachtegaallaan gevestigde 
volkstuinliefhebbers. Het complex zal 110 tuintjes omvatten, 
elk ongeveer 250 vierkante meter groot. 
 
De gemeente stond de grond af. Voorzitter van de 
oprichtingsvergadering was de heer J.J. van Zonneveld, die 
ook voorzitter was van de overkoepelende Leidsche Bond van 

Volkstuinvereenigingen. Besloten werd de naam ‘Het Zonneveld’ te voeren. De 
heer Steensma werd gekozen als eerste voorzitter. 
 
Behalve aan de Nachtegaallaan verrezen ook op andere plekken in Leiden extra 
volkstuinen, zoals aan de Roomburgerweg, de Lage Morsweg en achter de Rijn-
en Schiekade. 
 
In de oorlog liepen de Zonneveld-tuinen tot aan de Leidsestraatweg, dus over 
het landje van Bremmer. Na de oorlog veranderde dat weer in grasland. Het 
huidige complex ligt nog steeds op dezelfde plek als vroeger. Dat is uniek voor 
Leiden. Een aantal jaren geleden kwamen er zelfs tuinen bij. Momenteel telt 
Het Zonneveld 143 tuinen. Moestuinieren is populairder dan ooit en geldt als 
een essentiële en gezonde hobby voor velen. Meer dan vroeger is er op de tuin 
aandacht voor biodiversiteit en natuurlijk tuinieren.  
 
Veel Vogelwijkbewoners tuinierden en 
tuinieren op het complex. Momenteel is ruim 
20 procent van de leden woonachtig in de 
wijk. Toen er nog een brandplek op Het 
Zonneveld was, klaagden bewoners weleens 
dat ze bij westenwind last hadden van rook.  
 
Afgelopen 12 maart is het startschot gegeven 
voor de viering van het jubileum met het 
hijsen van vlag en wimpel, het zingen van 
een lied en het proosten met een glaasje. De 
faunatrappetjes voor de sloten werden 
ingewijd. In de maand juni vinden meer 
feestelijkheden plaats. 

foto: Mirjana 
Pannekoek 

foto: Mirjana Pannekoek 
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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 over 
energiebesparende maatregelen die je als bewoner zelf kunt nemen.  

 
Uitslag enquête bewonersonderzoek 

Begin januari hebben we een enquête gehouden onder de wijkbewoners. Ten eerste omdat 
we ons afvroegen waar de wijkbewoners behoefte aan hebben. En ten tweede omdat we nu 
ruim drie jaar actief bezig zijn met de verduurzaming van onze wijk en we benieuwd waren 
wat de wijkbewoners van onze activiteiten vinden. Met andere woorden: zijn we op de goede 
weg, of moeten we dingen anders doen.  

Toelichting 
Er is voor gekozen om de enquête te sturen naar de 220 abonnees van onze digitale 
nieuwsbrief. Hierdoor hebben we papier bespaard en zijn we tegemoet gekomen aan 
bezwaren vanuit de wijk bij eerdere huis-aan-huisacties, waar we papieren flyers hebben 
verspreid. Om toch zoveel mogelijk wijkbewoners te bereiken, zijn er posters in de wijk 
opgehangen en was de enquête ook te vinden op onze website.  

De respons was boven verwachting: 97 respondenten. Dat is 44% van de 220 verzonden 
enquêtes, of 25% van het totaal aantal woningen in de wijk. 
Ben je nieuwsgierig naar onze bevindingen, kijk dan 
op onze website: energiezuinig.vogelwijk.nl. Daar 
vind je ook alle antwoorden op de gestelde vragen en 
meer toelichting op de resultaten van de enquête. 

Hoe nu verder  
De resultaten van de enquête bevestigen onze keuze 
voor de al eerder uitgezette koers naar aanleiding van 
de gehouden evaluatie. Dat betekent dat we 
doorgaan, zij het op de ‘waakvlamstand’. Dat vullen 
we als volgt in: 

• We blijven als kerngroep wijkbewoners de 
helpende hand bieden op weg naar de 
energietransitie waar dat mogelijk is. 

• De energiecoaches gaan invulling geven aan een actieve(re) aanpak, om zo de 
wijkbewoners te stimuleren hun huis te verduurzamen en energiebesparende maatregelen 
te treffen en ze daarbij te ondersteunen. 

• Als er ideeën uit de wijk komen en er belangstelling is om samen aan de slag te gaan met 
de buren of andere wijkbewoners, dan ondersteunen en faciliteren we dit van harte. 
Voorbeeld: themagroepje hybride warmtepompen. 

• Als er enthousiasme is vanuit de wijk voor nieuwe initiatieven, dan omarmen we die en 
proberen deze samen op te pakken. 

• We blijven in gesprek met de gemeente, onder andere over de Transitievisie Warmte en 
de verdere uitwerking daarvan voor de Vogelwijk. 

Als er meer bewoners actief 
meedoen, kunnen we meer 

activiteiten oppakken. 
Heb je wat tijd over en wil je iets 

voor de wijk betekenen? 
Laten we dan samen aan de slag 

gaan en meld je aan bij: 
energiezuinig@vogelwijk.nl 

 

mailto:energiezuinig@vogelwijk.nl
https://energiezuinig.vogelwijk.nl/
mailto:energiezuinig@vogelwijk.nl
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• We blijven de wijk informeren door middel van digitale nieuwsbrieven, de Praatvogel en 
via de website. 

 

De Energiecoach geeft gratis advies aan huis 

Wil je er lekker warm bij zitten, maar niet te veel betalen voor je energieverbruik? 
Praat dan een keer met een energiecoach van Vogelwijk 
Energiezuinig. Het kost je niets, maar levert je veel op.  
 
Onafhankelijk, deskundig en gratis advies 
De energiecoaches van Vogelwijk Energiezuinig hebben een opleiding 
tot adviseur gevolgd. Zij weten hoe je het beste isoleert en het 
slimste omgaat met je energieverbruik. Ze komen op afspraak bij je 
langs en kijken samen met jou welke maatregelen je kunt nemen. Ze 
zijn onafhankelijk en deskundig en omdat ze dit werk als vrijwilliger 
doen, zijn er geen kosten verbonden aan hun advies en hulp. 

Aan de slag 
Dus wil je aan de slag, maar kun je wel wat tips gebruiken? Maak dan 
een afspraak door een mail te sturen met je naam, adres en telefoonnummer naar 
energiezuinig@vogelwijk.nl. Dan neemt één van de energiecoaches contact met je op.  
Om beter inzicht in je energieverbruik te krijgen, kun je ook de Energiebox – met allerlei 
meetapparatuur – lenen. De resultaten kun je met de energiecoach bespreken en samen 
nagaan welke verbeteringen mogelijk zijn. 

Vogelwijk Energiezuinig 
Vogelwijk Energiezuinig is een onafhankelijk bewonersinitiatief, dat werkt aan een duurzame 
toekomst voor de wijk. Alle bewoners moeten in 2050 kunnen profiteren van een betaalbare, 
betrouwbare warmtevoorziening. Op weg daarnaartoe helpen we onze mede-wijkbewoners 
om hun huizen te verduurzamen en energiebesparende maatregelen te treffen. Zo dragen we 
bij aan een duurzame, leefbare wijk en een beter klimaat. 
 
Afspraak of meer weten? 
Mail naar energiezuinig@vogelwijk.nl of kijk op onze website: www.energiezuinig.vogelwijk.nl 

 

Raadsbesluit over de Transitievisie Warmte gemeente Leiden 

Donderdag 10 maart heeft de gemeenteraad de 
TransitieVisie Warmte (TVW) vastgesteld. Het 
raadsvoorstel is aangenomen met inachtneming van een 
aantal moties en amendementen. 
 
Met de genomen besluiten over de vijf amendementen en de drie 
moties heeft de gemeenteraad een andere richting aangegeven 
voor de energietransitie dan oorspronkelijk was voorgesteld in de 

TVW. Deze nieuwe richting wordt verder uitgewerkt door het nieuwe college.  
 
Op onze website vind je hierover meer informatie. Ook vind je daar alle links naar de website 
van de gemeente Leiden over de stemming, de besluitvorming en over de afspraken die zijn 
gemaakt over het vervolg. De gemeente geeft aan dat zij over de verschillende warmte-
oplossingen uitvoerig met de bewoners in de wijken in gesprek willen gaan. Dit krijgt vorm in 
de wijkuitvoeringsplannen. Vogelwijk Energiezuinig volgt deze ontwikkelingen op de voet. 
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5x besparen zonder een cent te betalen 
  Je bespaart per jaar 

1.  Sluit alle deuren in huis en verwarm alleen de ruimtes waar je veel 
bent 

€ 240 

2.  Zet je thermostaat ’s nachts op 15o C € 180 

3.  Zet je thermostaat 1 graad lager als je thuis bent € 100 

4.  Zet je CV-ketel op 60 graden € 60 

5.  Zet je CV-ketel op ecostand voor warm water € 20 

 

5 kleine investeringen van max € 10 die veel besparen 
  Je bespaart per jaar 

1.  Maak naden en kieren dicht met tochtstrips € 70 

2.  Plak folie achter je radiator € 50 (bij 5 m2) 

3.  Isoleer je CV-leidingen € 30 (bij 10 m) 

4.  Breng een brievenborstel of deurstrip aan € 25 
5.  Gebruik een tijdklok, licht-, of standby-sensorschakelaar Afhankelijk van verbruik 

 

5 investeringen die je snel terugverdient 
  Je bespaart per jaar 

1.  Koop een slimme thermostaat € 150 

2.  Installeer een radiatorventilator € 100 

3.  Breng een waterbesparende douchkop aan € 50 

4.  Gebruik LED-verlichting (10 gloeilampen vervangen) € 35 

5.  Monitor je gebruik met een energiemeter € 30 
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Samen aan de slag met (hybride) warmtepompen 

Er is sinds eind vorig jaar een themagroepje hybride warmtepompen actief. Gosse 
Jensma fungeert als technische vraagbaak en ondersteunt het themagroepje vanuit 
Vogelwijk Energiezuinig. 

Wat hebben we gedaan 
Na twee bijeenkomsten, waar is besproken wat 
een warmtepomp eigenlijk is, hebben we een 
bezoek aan een showroom van een installateur 
gebracht. Verder hebben we gekeken naar de 
resultaten van een test van vijf merken, 
uitgevoerd door de Consumentenbond. 

De voorlopige conclusies 
• Er zijn meerdere merken warmtepompen (geen verrassing), met verschillende 

eigenschappen wat betreft: de laagste buitentemperatuur waarop ze nog kunnen werken: 
van + 50 graden Celsius tot -10 graden Celsius. En verder lopen de aanschaf- en 
installatieprijzen behoorlijk uiteen. 

• Er is geen one-size-fits-all voor de huizen in de Vogelwijk. 
• Warmtepompen maken geluid, hoewel daar wel maatregelen tegen te nemen zijn, zoals 

omkasting. Het is belangrijk hier rekening me te houden bij het plaatsen. Het is helaas 
niet mogelijk voor alle huizen één geschikte plek aan te raden. 

• Maak je keuze vooral in nauw overleg met een installateur waarin je vertrouwen hebt en 
die persoonlijk komt kijken in je huis. 

• De prijzen van offertes die we hebben gevraagd liggen aanzienlijk hoger dan die worden 
genoemd in de test van de Consumentenbond of Milieu Centraal. 

Er zijn op dit moment – voor zover wij weten – acht huishoudens in de wijk die nu actief op 
zoek zijn naar een hybride warmtepomp. 

Meedoen? Meld je aan via onze website; daar is ook meer achtergrondinformatie te vinden.  
 

Zet ook de KNOP om 

Nederland wil snel minder afhankelijk zijn van gas uit Rusland. Daarom is de overheid een 
campagne gestart. Iedereen kan meehelpen door minder energie te gebruiken. Vijf tips voor 
huishoudens om het verbruik van gas met circa 36% te verminderen: 

1. Zet je thermostaat op maximaal 19 graden  
(bespaar € 200 per graad per jaar) 

2. Douche maximaal 5 minuten  
(bespaar € 130 per jaar) 

3. Verwarm alleen ruimtes waar je bent  
(bespaar € 550 per jaar) 

4. Zet ’s avonds de thermostaat op 15 graden  
(bespaar € 260 per jaar) 

5. Niet thuis? Zet de thermostaat op 15 graden  
(bespaar € 210 per jaar)1 

Je kunt nog veel meer doen om energie te besparen of om verlies van warmte te voorkomen. 
Bijvoorbeeld door isolatie of door zonnepanelen te plaatsen. Eén van onze energiecoaches 
kan je helpen een stappenplan te maken om je huis energiezuiniger te maken: minder 
gasverbruik, een lagere energierekening en het is beter voor het klimaat. 

 
1 De besparingen zijn berekend (door de rijksoverheid) voor een gemiddelde eengezinswoning met een HR-ketel, onder bepaalde 

voorwaarden. 
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Verslag Jaarvergadering 2022 
Wijkcomité 

 
Verslag jaarvergadering stichting Wijkcomité Vogelwijk 2022 
Dinsdag 15 maart 2022 in het speeltuingebouw aan de Nachtegaallaan in Leiden 
Aanwezig: 20 personen. Verslag: Cees Meijer, secretaris Wijkcomité 
 
1. Opening vergadering 
Mark Peerdeman, voorzitter van de stichting Wijkcomité Vogelwijk, opent de 
vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vervolgens schetst Mark kort het 
doel van de stichting Wijkcomité Vogelwijk, die bijna vijftig jaar geleden is 
opgericht. Het Wijkcomité vindt het belangrijk dat alle wijkbewoners zich 
verbonden voelen met elkaar en met de wijk. Het wijkcomité probeert de 
bewoners zoveel mogelijk te informeren en te betrekken bij allerlei 
ontwikkelingen in en om de Vogelwijk, die van belang zijn voor een prettige en 
(sociaal) veilige leefomgeving, waar iedereen zich thuis voelt. Het Wijkcomité 
heeft geen formele bevoegdheden en er is ook geen sprake van een formele 
vertegenwoordiging namens de wijk. Zie daarvoor de statuten op 
www.leiden.vogelwijk.nl/wijkcomite-rolverdeling 
 
Vervolgens stelt Mark kort de leden van het comité voor: Mark Peerdeman 
voorzitter, Cees Meijer secretaris, Edward Iemenschot penningmeester, 
Michelle Kruijshaar, Rosanne Snieders en Thera Stam  
 
2. Financieel verslag - vaststelling jaarrekening 2021 en begroting 

2022 
Edward Iemenschot, penningmeester stichting Wijkcomité Vogelwijk, 
presenteert de cijfers. https://leiden.vogelwijk.nl/wp-
content/uploads/2022/02/Realisatie-2021-en-begroting-2022.pdf 
 
Het banksaldo per eind 2021 bedraagt € 4.129 
Het eigen vermogen per eind 2021 bedraagt € 4.304 
 
Hierover waren geen vragen. 
De begroting voor 2022 ziet er als volgt uit: 
Inkomsten: 

- Subsidie aan Wijkcomité     € 1.121 
- Wijkfeest       €    800 
- Advertenties       €    500 
- Bijdragen bewoners Nieuweroord boek Vogelwijk  €    500 

Kosten: 
- Praatvogels       € 1.500 
- Organisatie (bank, flyers, bedankjes enz.)   €    350 
- Wijkfeest       € 1.000 
- Andere activiteiten      €    300 
- Boek Vogelwijk      € 3.000 

    
Saldo 2022:         -/-  € 3.229 
   Banksaldo eind 2022:    € 1.079 
   Eigen vermogen eind 2022:    € 1.079 

https://leiden.vogelwijk.nl/wp-content/uploads/2022/02/Realisatie-2021-en-begroting-2022.pdf
https://leiden.vogelwijk.nl/wp-content/uploads/2022/02/Realisatie-2021-en-begroting-2022.pdf
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John van Haasteren vraagt wat wordt bedoeld met het boek Vogelwijk.  
Cees Meijer vertelt dat het de bedoeling is dat het boek “De Vogelwijk, de 
geschiedenis van een Leidse buurt”, dat in 2010 onder de eindredactie van Hans 
Dirken verscheen, wordt geactualiseerd. Zie www.leiden.vogelwijk.nl/historie 
Evenals de vorige keer, krijgen alle wijkbewoners ook een exemplaar van deze 
tweede editie. Cees is in gesprek met een uitgever en heeft via fondsen al een 
groot deel van de benodigde middelen binnengehaald. Het Wijkcomité probeert 
het resterende deel via crowdfunding aan te vullen. 
Cees gaat binnenkort met Hans aan tafel om een plan van aanpak te maken. 
 
3. Kascommissie 
De leden van de kascommissie 2021, Frits Hüsken en Diederik van Rijn, 
verklaren dat zij ten huize van de penningmeester Edward Iemenschot de 
administratie en onderliggende financiële stukken over het kalender- en 
boekjaar 2021 van de Stichting Wijkcomité Vogelwijk hebben gecontroleerd. 
Verder verklaren zij dat daarin geen onregelmatigheden zijn aangetroffen en 
dat de stukken een getrouw beeld geven van het betreffende boekjaar. 
 
4. Afscheid leden en welkom nieuwe leden Wijkcomité 

• Dick de Vos heeft eind 2021 afscheid genomen, Mark heeft hem tijdens 
een bestuursvergadering bedankt voor zijn inzet. 

• Cees Meijer neemt deze jaarvergadering afscheid. Mark dankt hem voor 
zijn inzet en is blij dat hij wil blijven coachen op het gebied van 
communicatie enz. en dat hij lid blijft van de redactie van de Praatvogel. 

• Michelle Kruijshaar en Rosanne Snieders treden aan als nieuw lid 
• Thera Stam neemt dit najaar afscheid, dus denk er vast over na of je 

tegen die tijd lid wilt worden van ons actieve team. Ook probeert Thera 
zelf een opvolger te vinden, aan wie zij dan haar dossiers kan overdragen. 
 

5. Verslag activiteiten in 2021 
Mark constateert dat door de coronacrisis helaas activiteiten niet zijn 
doorgegaan. Bijvoorbeeld de Nieuwjaarsborrel en het Wijkfeest annex 
Energiemarkt. De jaarvergadering hebben we in 2021 noodgedwongen digitaal 
moeten houden. 
 
Maar er is ook goed nieuws te melden: 
De website van de Vogelwijk is enorm gegroeid, is dynamisch en biedt heel veel 
(actuele) informatie. Dit alles dankzij Joke Ouwehand met IT-support van Kees 
van den Aarsen. 
We hebben weer mooie edities van de Praatvogel uitgebracht en denken erover 
om dit jaar een jubileumeditie te maken. Weet overigens dat de Praatvogel 
behoort tot het Leids Erfgoed en sinds 1997 voor de generaties na ons is 
opgeslagen bij Erfgoed Leiden en Omgeving (voorheen Regionaal archief 
geheten) 
Heb je (ideeën voor) kopij, meld je dan bij de redactieleden Mark Peerdeman, 
Cees Meijer of de onafhankelijke eindredacteur Rutger Hagen. 
Ook hebben we een aantal keren een digitale Nieuwsbrief met actuele 
informatie uitgebracht. Digitaal, omdat we het niet duurzaam vinden om 
papieren flyers te verspreiden. Behoor je nog niet tot de ruim 220 abonnees, 
geef je dan op bij secretaris@vogelwijk.nl 

http://www.leiden.vogelwijk.nl/historie
mailto:secretaris@vogelwijk.nl
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Edward heeft met hulp van Tim Spruijt en Ruud en Thera Stam twee uilenkasten 
in een boom gehangen. Helaas is er een kast met de laatste storm weggewaaid, 
dus Edward gaat binnenkort weer opnieuw de ladder op. Ditmaal met een 
langere schroef. 
Michelle Kruijshaar laat mooie beelden zien van de opruimactie in het Bos van 
Bosman, Halloween en de Sinterklaasspeurtocht. 
Ook de 48e editie van de jaarlijkse opruimactie in het Bos van Bosman was 
weer een groot succes. Dit keer gingen zo’n 25 kinderen uit de wijk, samen met 
hun mama’s, papa’s, oma’s en opa’s, aan de slag met de jaarlijkse 
schoonmaakbeurt van dit prachtige stukje Leids groen. De medewerkers van 
Cluster Groen en Beheer van de gemeente Leiden hielpen mee met een 
veegwagen en leverden handschoenen, afvalzakken en grijpers.  
Er zijn flessen, tegels, papier, plastic, tientallen blikjes, flessendopjes, lege 
verpakkingen en zelfs een bureaustoel, een computer en een koelkast uit het 
bos gehaald.  
Intussen zorgden verschillende wijkbewoners ervoor dat pannenkoeken werden 
gebakken die, ook weer traditiegetrouw, na afloop in speeltuin aan de 
Nachtegaallaan door de harde werkers zijn opgegeten. 
 
Dankzij Rosanne en Michelle organiseerden we ook nieuwe activiteiten.  
De eerste editie van Halloween sloeg bijzonder goed aan. Met hulp van veel 
ouders is er een prachtige griezeltocht in het Bos van Bosman uitgezet en 
konden kinderen door heel de wijk aanbellen voor een trick-or-treat.  
De eerste Sinterklaasspeurtocht was ook een succes. Kinderen gingen langs 
verschillende huizen om letters ‘op te halen’, waarmee een woord kon worden 
gevormd. Iedereen die heeft meegedaan: bedankt!  
We hebben heel veel positieve reacties gehad en zowel Halloween als de 
Sinterklaasspeurtocht krijgen een vervolg. 
 
6. Dossiers 
Vervolgens noemt Mark kort de dossiers die het Wijkcomité onder handen heeft. 

• Het nieuwe bestemmingsplan Endegeest   
• De Mobiliteitsnota en de verkeersplannen in de directe omgeving van 

onze wijk 
• De Omgevingsvisie 2040, samen met de Raadsherenbuurt. Deze geeft 

richting aan de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in de 
stad.  

• Verkamering in onze wijk. Gelukkig is er een stop op de 
vergunningverlening, omdat dit onderwerp aandacht heeft van de 
landelijke politiek. 

 
John van Haasteren vraagt naar aanleiding van deze onderwerpen ook 
aandacht voor de ontwikkelingen in het Bio Sciencepark.  
Francien Zeggelt (D66) kan daarvan zeggen dat daar de komende tien tot 
vijftien jaar geen activiteiten plaatsvinden die de Vogelwijk raken. 
Friso Versluijs (VDD) van de Werkgroep Ruimtelijke Ordening Leiden Zeezijde 
heeft, samen met deze werkgroep, bij de gemeente aandacht gevraagd voor 
de integrale benadering van verkeersontwikkelingen. Bijvoorbeeld is er nu 
sprake van het verkeersluw inrichten van de Rijnsburgerweg. De vraag is hoe 
de gemeente zich dat voorstelt. Als hij in de Gemeenteraad wordt gekozen, wil 
hij daar aandacht voor vragen. Eventueel samen met Francien. 



22 

7. Herinrichting van de wijk 
Edward schetst de activiteiten van het Wijkcomité m.b.t. de herinrichting. Hij 
en Cees hebben daarbij erg veel gehad aan de meedenkgroep, bestaande uit 
Charlotte Van Beuzekom, Gigi Van Rhee, Hans van der Stok, Erik van Noort en 
Jeroen Zwart.  
 
In de gesprekken met de gemeente kwamen aan de orde: 

• Vervanging riool, scheiden van rioolstelsel 
• Vernieuwen straten, stoepen en het groen 
• Uitbreiding fietsparkeren 
• Klimaatadaptatie (o.a. waterdoorlatende parkeerplaatsen) 
• Herinrichting uitgang Blauwe Vogelweg 
• Herinrichting uitgang Nachtegaallaan (met behoud auto-uitgang) 
• Lus in fietspad uitgang Lijsterstraat 

 
Na de eerste bewonersavond in 2020 in de scholengemeenschap De Driestar, 
is er veel gebeurd. Zie ook de verslagen op onze website 
www.leiden.vogelwijk.nl 

• Er zijn online participatiesessies geweest 
• De DoeMee-enquête 
• Diverse overleggen met projectteam gemeente, samen met de 

meedenkgroep 
• Eigen verkeers- en parkeerdruktellingen 
• Eigen wijkenquête  
• Extra Nieuwsbrief Wijkcomité 
• Eigen enquête verkeersdrempels Merel- en Roodborststraat 
• Extra enquête DoeMee over twee varianten uitgang Nachtegaallaan 
• We hebben ingesproken in de Raadscommissie 

 
We kijken terug op een bijzonder constructieve samenwerking met de 
gemeente en zijn tevreden met het resultaat. 
 
Hoe verder: 

• Eerst komt de Vogelwijk aan de beurt, dan de Raadsherenbuurt 
• Start werkzaamheden Vogelwijk eind 2022 of begin 2023 
• Asbestonderzoek riolering loopt op dit moment 
• Vervanging riool tot aan erfgrens is onderdeel project 
• Riool op eigen terrein bewoners buiten scope (voor eigen rekening en 

risico bewoners) 
• Gemeente adviseert over rioolvervanging huisaansluiting en 

mogelijkheden scheiden afvoer regenwater 
 
Francien Zeggelt adviseert een expertisewerkgroep op te zetten, samen met 
raadsleden. In Laren (NH) is daarvan een goed voorbeeld actief. Zij raadt aan 
daarover eens contact met Laren op te nemen. 
Toevallig heeft Cees Meijer binnenkort een eetafspraak met (zijn oud-collega) 
Nanning Mol, de huidige burgemeester van Laren en zal het daar met hem over 
hebben. 
 
 
 

http://www.leiden.vogelwijk.nl/
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8. Conclusies uit de enquête van de stichting Vogelwijk Energiezuinig  
Joke Ouwehand, secretaris van deze stichting, presenteert de resultaten van 
de onlangs gehouden enquête. Vogelwijk Energiezuinig wilde daarmee 
antwoord krijgen op de vraag of zij op de goede weg zijn en of dat dingen 
anders moeten. 
De bevindingen vind je op de website  www.energiezuinig.vogelwijk.nl  
Een verslag vind je ook elders in deze Praatvogel 
 
9. Wat doet het Wijkcomité in 2022 

• Jaarvergadering 
• Praatvogels 
• Wijkfeest op zaterdag 4 september 
• Opruimactie Bos van Bosman 
• Nieuwjaarsborrel 
• Halloween, Sinterklaas, 
• Wandelingen over de Rijnsburgerweg en Endegeest, Garage sale, Kubb 

tournooi, spelletjesavonden 
• Vogelwandeling, lezing vogeltrek 

 
Hou de Praatvogel en de website goed in de gaten voor de agenda 
 
10. Bewonersinitiatief Oekraïne 
Vanuit de wijk is er interesse om een bewonersgroep te formeren die 
activiteiten ontplooit voor vluchtelingen uit Oekraïne. Deze groep is géén 
vervanging voor het contact tussen gemeente en bewoners, maar een 
meedenkgroep (net zoals bij de Verkeersgroep). 
Deze groep spreekt dan ook niet namens de wijk en maakt geen deel uit van 
het Wijkcomité. Het Wijkcomité wil echter, in de persoon van Rosanne Snieders, 
graag aansluiten bij deze groep. 
Wil je meedoen, laat het weten aan Arnold Oostveen of Rosanne Snieders via 
secretaris@vogelwijk.nl 
 
11. Vragen en aanvullingen uit de zaal 

• John van Haasteren vraagt zich af of de Koffieochtend weer wordt 
opgestart, nu de coronamaatregelen dat toelaten. Cees informeert bij de 
initiatiefnemers.  

• John wil tevens graag laten weten dat hij door een avond als deze trots 
is op de Vogelwijk. Dit is een schoolvoorbeeld van hoe je als wijk kunt 
samenwerken! 

• En verder de vraag vanuit het Wijkcomité wie zich wil inzetten voor onze 
wijk. Je bent welkom als nieuw bestuurslid, maar ook als je slechts af en 
toe wat tijd over hebt, maken we graag gebruik van je diensten. 
Bijvoorbeeld om mee te helpen bij het organiseren van activiteiten. 
Aanmelden bij secretaris@vogelwijk.nl 

 
12. Slot vergadering 
Mark sluit de vergadering om 21.30 uur, waarna er nog gelegenheid is om na 
te praten. 
 
Heb je vragen naar aanleiding van dit verslag? Stuur een mail naar 
secretaris@vogelwijk.nl 

http://www.energiezuinig.vogelwijk.nl/
mailto:secretaris@vogelwijk.nl
mailto:secretaris@vogelwijk.nl
mailto:secretaris@vogelwijk.nl
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Afscheid Leden Wijkcomité 
Wijkcomité 

 
Cees Meijer en Dick de Vos nemen afscheid als lid van het Wijkcomité. Beiden 
hebben een functie elders * 
 

 
 
Dick de Vos 

Ik heb maar kort deel uitgemaakt van 
het wijkcomité, namelijk vanaf 2018, 
toen ik stopte als gemeenteraadslid in 
Leiden. Die politieke ervaring en 
contacten kwam wel van pas bij plannen 
voor de Vogelwijk en het 
bestemmingsplan Endegeest. Binnen 
het wijkcomité heb ik me vooral met de 
stadsnatuur beziggehouden, naast 
natuurlijk de hand- en spandiensten bij 
het pannenkoekeneten na de 
opruimactie in het Bos van Bosman.  
 
De reden dat ik stop is dat ik sinds 2019 
secretaris ben van de Bomenbond 
Rijnland. Dat is zeer veel werk. Elke wijk 
in Leiden gaat door de 

rioolvernieuwingen op de schop. Dat kost heel veel bomen en dus overleg om 
er toch zoveel mogelijk te sparen. (Mag ik meteen een oproepje doen om lid te 
worden van de Bomenbond?) 
 
Een ander punt is dat ik tegenwoordig vrij vaak weg ben. Ik ben namelijk 
reisleider voor BirdingBreaks, een vogelreisorganisatie die actief is in binnen- 
en buitenland.  
 
Het is leuk om te zien dat er telkens weer nieuwe buurtbewoners zich melden 
om het stokje over te nemen; het blijft een hechte wijk. Ik wens ze veel succes 
en we houden contact: ik blijf, zolang ze niet vervelen, de natuurstukjes 
schrijven voor de Praatvogel.  
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Cees Meijer 
Ik ben onlangs benoemd in het bestuur van de 
Historische Vereniging Oud Leiden. Zo’n 
benoeming is natuurlijk eervol, want de HVOL is 
een grote en actieve vereniging die niet alleen 
kijkt naar het verleden, maar ook oog heeft voor 
de ontwikkelingen in de stad. Maar het brengt ook 
een dilemma met zich mee, want er gaat heel veel 
tijd inzitten.  
 
Dat betekent voor mij dat ik wat hooi van mijn 
vork moet laten vallen. 
 
Daarom heb ik eens het een en ander tegen het 
licht gehouden. Zoals de wekelijkse oppasdag bij 
mijn kleinkinderen, onze zeilboot in Zeeland waar 

we vaak zijn en de andere besturen en redacties waarin ik zit. Uiteindelijk ben 
ik tot de conclusie gekomen dat ik moet stoppen als secretaris van het 
Wijkcomité. De voornaamste reden is dat ik al sinds eind 2014 lid ben van het 
comité en vind dat bestuursleden niet te lang moeten aanblijven, maar bijtijds 
moeten plaatsmaken voor nieuwe mensen. En die nieuwe mensen zijn er nu: 
Michelle en Rosanne komen de gelederen versterken. 
 
Ik kijk terug op een mooie periode, waarin het comité veel voor onze wijk heeft 
kunnen betekenen. Ik ga niet van alles opsommen, maar denk dan vooral aan 
succesvolle overleggen met de gemeente over de herinrichting van onze wijk. 
Al die werkzaamheden zijn natuurlijk vooral teamwork, want we doen het met 
elkaar. 
 
Ik blijf nog wel aan als redactielid van de Praatvogel en als 
communicatieadviseur voor Vogelwijk Energiezuinig. Dus ik laat nog van mij 
horen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Dit bericht heeft ook in de digitale Nieuwsbrief van de Vogelwijk gestaan. Wil 
je ook het laatste nieuws over de wijk ontvangen, abonneer je dan bij 
secretaris@vogelwijk.nl 
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Verhalen over de Rijnsburgerweg 
Joke Ouwehand 

 
Het Wijkcomité had op vrijdag 4 en zaterdag 5 maart een wandeling 
georganiseerd langs ‘onze’ kant van de Rijnsburgerweg. Een heel leuk initiatief, 
dat bleek ook uit het grote aantal inschrijvingen. Peter van der Geer was onze 
gids, die heel veel mooie verhalen, anekdotes en kleurrijke feiten wist te 
vertellen over de panden, de bewoners en de bijzondere bezoekers. De 
Rijnsburgerweg dateert al van 1395 en heeft dus een rijke historie, die ook door 
Peter werd belicht. 
 
De start was bij Rijnsburgerweg 100, 
maar tot onze verbazing bestaat dat 
nummer helemaal niet. Daar is nu de 
toegangsweg naar het Van 
Eysingapark, maar vroeger stond 
daar de villa van prof. W.J.M. van 
Eysinga. Zowel prinses Juliana als 
prinses Beatrix volgden college bij 
hem en kwamen ook bij de familie 
Eysinga thuis over de vloer. 
 
De Rijnsburgerweg is in vroeger 
tijden een lommerrijke allee geweest. 
Het was Leidens meest bezochte 
wandelweg. Bijna niet voor te stellen, 
maar er reed lange tijd een tram door 
de Rijnsburgerweg. Eerst een 
stoomtram en later de Blauwe tram, 
richting kust en Haarlem en de Gele 
tram, richting Den Haag. Er zijn heel 
wat politieke debatten gevoerd 
tussen Leiden en Oegstgeest over het 
grondgebied. Een leuke anekdote is, 
dat Dirk van Eck - eigenaar van Villa 
Pomona (nr 164) - van de 
Oegstgeester naar de Leidse raad 
verhuisde, doordat Leiden haar 
grondgebied opnieuw uitbreidde.  
 
Tuinjongen op Nieuweroord 
Uiteraard werd er stilgestaan bij de vele prachtige panden van de beroemde 
architect Jesse. Hij heeft er tientallen laten bouwen langs de Rijnsburgerweg. 
Hij woonde zelf in De Keet op nummer 35. 
 
Een beroemde bewoner was Jan Wolkers, die veel over de omgeving schreef in 
zijn boeken. Jan woonde – nadat hij na een hevige ruzie met zijn vader het huis 
was uitgezet – op de zolder van het pand Rijnsburgerweg 151, samen met zijn 

Peter van der Geer 
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eerste vrouw Maria de Roo. Hij had een baantje als tuinjongen op het landgoed 
Nieuweroord. Bosman kocht begin 20ste eeuw dit terrein van 20 hectare aan 
de Rijnsburgerweg in het toenmalige Oegstgeest. Twee anekdotes over Jan 
Wolkers bij zijn ‘Houtheer’, zoals hij Bosman in zijn boek Terug naar Oegstgeest 
noemt. Daar maakte hij eens voor kerst een kalkoen buit, die bij thuiskomst 
een pauw blijkt te zijn. Een ander verhaal is dat hij op karpers viste in de vijver, 
die onder de struiken verstopte en er ’s avonds op weg naar huis de bladeren 
afwaste in de sloot naast Villa Pomona.  
 
De hunkerbunker 
De voortuin van Nieuweroord heeft nog gediend als racecircuit voor de MG’s die 
de chauffeur verzamelde, maar toen woonde Bosman er al niet meer. Na de 
dood van Bosman in 1958 zijn het huis en landgoed verkocht. Nadat de villa 
nog enkele jaren in gebruik is geweest als belastingkantoor, moest het in de 
zeventiger jaren plaatsmaken voor een flatgebouw van 14 verdiepingen voor 
verpleegkundigen in opleiding (‘de hunkerbunker’). Na eerst nog te zijn 
gebruikt voor studentenhuisvesting en als asielzoekerscentrum, is de flat 
gesloopt en moest plaatsmaken voor de huidige appartementengebouwen. Het 
vroegere landhuis is in zijn originele vorm herbouwd.  
 

 
Toen de Vogelwijk nog moest worden getekend 

 
Vervolg 
Dit was maar kleine greep uit de prachtige verhalen van Peter van der Geer. Je 
kunt meer informatie vinden op www.Rijnsburgerweg.nl  
Is je interesse gewekt? Er staat nog een derde wandeling gepland op vrijdag 6 
mei om 14.00 uur. Evenals bij de wandelingen in maart kunnen er maximaal 
twaalf deelnemers meelopen. Zijn er meer aanmeldingen, dan loten we. Geef 
je daarvoor op via secretaris@vogelwijk.nl   
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Preventie Meeuwenoverlast 
Herman van der Kooij 

 
Vorig jaar is er dankzij onze actie van de laatste jaren nauwelijks tot geen 
overlast van meeuwen geweest. Dit betekent echter niet dat we op onze 
lauweren kunnen rusten. 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. En weer een tweede periode 
begin juli.  Om dit uit te voeren is er sinds enkele jaren per straatdeel een 
contactpersoon die of zelf het dak op gaat of ervoor zorgt dat een ander uit dat 
straatdeel het dak op gaat. Het is hierbij de bedoeling te voorkomen dat er 
meeuwen gaan broeden. 
 
De afgelopen jaren hebben onze acties 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 staat op de volgende pagina 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: houdt a.u.b. elkaars daken in de gaten! Ziet u op op een dak meeuwen, 
wilt u dan de contactpersoon inschakelen? 
Als u andere vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met 
Herman van der Kooij via het e-mailadres: h.v.d.kooij5@kpnplanet.nl.  
 
Laten we er met elkaar voor zorgen dat onze wijk ook deze zomer leefbaar 
blijft! 
 

Ter informatie 
- 
 

- 
- 
 
 

- 
 

- 
 

- 
- 

 
Meeuwen bouwen in april hun nesten en leggen in mei hun eieren, 
2-3 stuks 
Soms hebben ze een ‘tweede leg’ in juli. 
Ze broeden ongeveer 21 dagen. Tijdens deze broedperiode zijn ze 
rustig. Als je dan niets hoort, is dat niet geruststellend, maar 
verdacht! 
Wanneer de kuikens eenmaal geboren zijn, worden de ouders heel 
waakzaam en luidruchtig. 
Naarmate de kuikens groter worden, worden de ouders steeds 
agressiever.  
Meeuwen keren graag naar hun oude nest terug. 
Bovendien kunnen ze 30 jaar oud worden. 
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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    Leo Gerrese    IJsvogelhof 17 
 
Leeuwerikstraat, lang oneven  Els de Hullu    Leeuwerikstraat 35 
   lang even  Els de Hullu    Leeuwerikstraat 35 

kort oneven  Ellen de Groot   Leeuwerikstraat 1 
kort even  Jaap Mels    Leeuwerikstraat 2 

 
Lijsterstraat,  1ste stuk  Betty Lever   Lijsterstraat 4 

2e stuk even  Jan van Campen   Lijsterstraat 19 
   2e stuk oneven Jan van Campen   Lijsterstraat 19 

3e stuk even  Bob van de Water   Lijsterstraat 32 
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 Leo Gerrese    IJsvogelhof 17  

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  Sven Kruizinga   Roodborststraat 26 
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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Column: Door Luiheid Verkregen  
Cees Meijer 

 
Als lid van het Wijkcomité kuierde ik regelmatig door mijn wijk. Met mijn 
handen op de rug minzaam buren groetend, een praatje met de wijkagent 
aanknopend en mopperend over de snode plannen van de gemeente om van 
een wandelpad een vierbaansweg te maken. Ik noteerde waar een stoeptegel 
scheef ligt of een boomwortel te veel z’n eigen gang gaat en zette een 
omgevallen fiets weer op z’n wielen. En ik inde hier en daar wat protectiegeld 
van de winkeliers (die er niet meer zijn) Van die dingen. Een beetje zoals die 
Don in little Italy in New York, in het tweede deel van The Godfather. Alleen 
liep het daarmee slecht af, wat weer minder is. 
 
Tijdens zo’n wandelingetje zie ik voor het eerst dat bord aan een gevel hangen: 
‘Huize door Luiheid Verkregen’. Waarbij de woorden Luiheid en Verkregen nog 
eens extra zijn aangezet door ze met hoofdletters aan de argeloze 
voorbijgangers op te dringen. Geweldig... hing het maar aan mijn gevel. 
 

 
 
Dat is andere kost dan al die tobberige boerderijnamen, die je wel in de 
omgeving ziet: ‘Iedere morgen nieuwe Zorgen’, ‘Het is altijd wat’, ‘Ouderzorg’, 
‘Ora et Labora’, Rust Roest’, ‘de Volharding’, ‘Arbeid Adelt’, ‘Apocalyps’, 
‘Onrust’, ‘De mensch wikt... ‘. Ik kan nog wel even doorgaan. 
 
Maar ‘Huize door Luiheid Verkregen’. Dan heb je het echt begrepen! Ik moet 
daar eens aanbellen en om advies vragen. 
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Wist u dat... 
 Oekraïense vluchtelingen zullen worden opgevangen in het Alrijne 

Ziekenhuis aan de Houtlaan? 
 

 zij uw hulp goed kunnen gebruiken? 
 

 ook Vogelwijkers hun handen nu al flink uit de mouwen steken? 
 

 als u ook mee wilt helpen u zich kunt aanmelden bij secretaris@vogelwijk.nl? 
 

 u ook hulpgoederen kunt afgeven in het Pieter de la Court gebouw van de 
universiteit Leiden; Wassenaarseweg 52? 

 
 vooral behoefte is aan persoonlijke verzorgingsmiddelen, van babydoekjes 

tot EHBO kits? 
 
 het aantal aspirant gemeenteraadsleden op de jaarvergadering groot was? 

 
 wij hopen dat zij ook zonder gemeenteraadsverkiezingen voor de deur zich 

eens wat vaker laten zien? 
 

 de opentuinendag weer doorgang gaat vinden? 
 

 er ongetwijfeld weer veel buurtbewoners mee zullen doen? 
 

 tuinieren een positief effect heeft op de mentale gezondheid? 
 

 Actief zijn in de natuur stress vermindert? 
 

 en dus een goede remedie tegen stressgerelateerde klachten als 
prikkelbaarheid, rusteloosheid en hartklachten is? 
 

 de natuur ook de creativiteit stimuleert? 
 

 dit waarschijnlijk een van de redenen is waarom de natuur altijd al een rijke 
inspiratiebron is geweest voor dichters en schrijvers? 
 

 ook het Zonneveld al een respectabele leeftijd heeft bereikt? 
 

 u overdag altijd van harte welkom bent om eens over het Zonneveld te 
wandelen? 
 

 zonnebloemen op vaas langer mooi blijven met een scheutje rode wijn in 
het water? 
 

 wij onze vaste correspondent Theo Gijzenij enorm zullen missen? 
 

mailto:secretaris@vogelwijk.nl
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Agenda 

 
 22 april   Lentelunch (zie elders in de Praatvogel) 
 27 april   Koningsdag - stoepkrijtwedstrijd + kleedjes 
 6 mei   Derde excursiewandeling over de Rijnsburgerweg 
 11 mei   Wandeling door de wijk op zoek naar vogels 
 19 mei   Koffieochtend (zie elders in de Praatvogel) 
 26 juni   Open Tuinendag 
 
 21 juni  Deadline kopij Praatvogel 
 

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

 

Praatvogel Poëzie 
 

Ik zou een melodie willen worden 
 
Ik zou een melodie willen worden 
in dit magische moment 
om vrij in de wereld te vliegen 
zodat de wind de echo 
verspreidt. 
 
Ik wil dat mijn luide gezang 
de heldere sterren bereiken 
wil op de felle golven vallen 
en boven de roerige zee zweven. 
 
Dan zouden mijn dromen klinken 
en ook mijn heimelijke geluk 
helderder dan heldere sterren 
roeriger dan de roerige zee. 
 
© Lesya Ukrainka  
Vertaald door Viktoria Volosjina, Viktoria Artiushchenko en Angelina Kononenko 
 

 
 
Laatste nieuws van het Wijkcomité en Vogelwijk Energiezuinig ontvangen? 
Wij houden jullie via de digitale nieuwsbrief op de hoogte van belangrijk nieuws, 
wetenswaardigheden, leuke en interessante activiteiten in de wijk.  
Abonneer door je emailadres door te geven aan secretaris@vogelwijk.nl 
Je emailadres wordt alleen voor de digitale nieuwsbrief gebruikt. Je kunt je 
abonnement op ieder moment weer opzeggen 

 

foto: Mirjana Pannekoek 
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