
De werkzaamheden voor het  
duurzame wijkvernieuwingsproject 
Vogelwijk-Raadsherenbuurt zullen 
apart per wijk plaatsvinden. Eerst 
staat de Vogelwijk op de planning, 
hier starten de werkzaamheden begin 
2023. De Raadsherenbuurt komt later 
aan de beurt.

Tijdens het maken van het ontwerp is het 
projectgebied in twee fases verdeeld en 
liep een groot deel van de 
Raadsherenbuurt gelijk op met de 
Vogelwijk. Wanneer de werkzaamheden 
van start gaan, verandert dat. De uitvoe-
ring begint volgens planning begin 2023 
in de Vogelwijk. Het ontwerp voor het 
deel van de Raadsherenbuurt dat nu fase 

2 heet (de Van Beuningenlaan, Anthonie 
Duycklaan, Adriaan Pauwstraat en Paulus 
Buysstraat) is nog niet klaar. De werk-
zaamheden in dit deel moeten tegelijker-
tijd uitgevoerd worden met fase 1 van de 
Raadsherenbuurt. Daarom splitsen de 
wijken tijdens de werkzaamheden en 
komt de Raadsherenbuurt later aan de 
beurt.

Werkzaamheden Vogelwijk en 
Raadsherenbuurt gesplitst

Verkeersonderzoek Raadsherenbuurt 
Nu de coronamaatregelen voorbij zijn 
en scholen en kantoren weer intensief 
worden gebruikt, wil de gemeente 
onderzoek doen naar het mogelijke 
sluipverkeer op de Anthonie 
Duycklaan.

Een extern bedrijf zal het verkeersonder-
zoek begin juni doen. De resultaten geven 
inzicht in de hoeveelheid sluipverkeer door 
de wijk. De gemeente bespreekt de 
resultaten met de scholen in de wijk en de 
wijkverenigingen Raadsherenbuurt en 
Houtkwartier. Samen bekijken we welke 
verbeteringen we in het voorlopig 

ontwerp (VO) van de Raadsherenbuurt 
fase 2 kunnen aanbrengen. Als het VO 
daarna klaar is, ontvangt u een bewoners-
brief met de uitnodiging voor een 
bewonersavond, waarop de gemeente het 
ontwerp presenteert. Daarnaast zullen we 
het ontwerp ook op het participatieplat-
form Doemee plaatsen.
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Vervolgonderzoek  
voegen riolering
Bij rioleringen die zijn aangelegd tussen 1945 en 1994 werd 
soms gebruik gemaakt van asbesthoudend materiaal in de 
voegen. In maart is er daarom in de Vogelwijk en Raads-
herenbuurt onderzoek gedaan naar de voegen van de 
riolering. 

Bij het onderzoek is asbest aangetroffen in de kit van een aantal 
huisaansluitingspotten op het hoofdriool. Men voegde deze 
stoffen vroeger toe om de kit soepel en verwerkbaar te maken. In 
de afdichtingen van de rioolbuizen zit geen asbest. De gemeente 
laat verder onderzoek doen, zodat de aannemer straks veilig kan 
werken en er geen gevolgen of gezondheidsrisico’s zijn voor de 
omgeving. Het vervolgonderzoek wordt uitgevoerd in de 
Vogelwijk. Over de uitvoeringsdatum en de locatie van het nader 
onderzoek wordt u op een later moment geïnformeerd.

Ontwerp Leeuwerikstraat aangepast
De gemeente heeft het ontwerp voor de Leeuwerikstraat op een 
aantal punten aan moeten passen, omdat er meer kabels en 
leidingen onder de grond zitten dan verwacht.  Op het kaartje 
ziet u dat er in het linker deel van de straat geen nieuwe bomen 
aangeplant kunnen worden en de huidige bomen blijven staan. 

Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor parkeren en kunnen er 
twee parkeerplaatsen meer worden aangelegd dan er in de 
huidige situatie zijn. In het rechter deel van de straat kunnen twee 
bomen minder worden aangeplant. Hiermee blijft het aantal 
bomen gelijk aan het huidige aantal in de straat.

Op 15 juni plaatst Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden negen 
Stolpersteine in de Vogelwijk en Raadsherenbuurt. De straatstenen 
komen in de stoep voor zes woningen waar Joodse mensen hebben 
gewoond die het slachtoffer werden van het naziregime. Op deze foto 
staan Stolpersteine die in de Breestraat zijn geplaatst. Bij de plaatsing in 
de Vogelwijk en Raads heren buurt vindt een kleine ceremonie plaats. 
Meer informatie op www.herdenkingleiden.nl. 
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Gewijzigd ontwerp 
Blauwe Vogelweg
Het ontwerp voor de Blauwe Vogelweg is gewijzigd. Na overleg 
met de school De Thermiek is er gekozen voor bovenstaande 
variant met een grote opstelstrook voor taxibusjes, zodat de 
Blauwe Vogelweg op drukke momenten goed begaanbaar blijft 
voor ander verkeer. Daarnaast komen er acht kiss & ride plekken 
waar ouders hun kinderen kunnen halen en brengen. Deze 
plekken liggen aan de kant van de school, in- en uitstappende 
kinderen hoeven de straat niet over te steken. Om hiervoor ruimte 
te maken, verdwijnen er acht gewone parkeerplekken uit de 
straat.

Vervanging oude gasleidingen in Vogelwijk en 
Raadsherenbuurt
Voordat de werkzaamheden voor de rioolvervanging van 
start gaan, vervangt netbeheerder Liander oude gasleidin-
gen in zowel de Vogelwijk als de Raadsherenbuurt. Dit 
doen ze in het najaar van 2022. 
Het is de verwachting dat het vervangen van de gasleiding 
van september tot december duurt. Omwonenden krijgen 
voor de start van de werkzaamheden een brief van Liander 
met meer informatie over de werkzaamheden. 

In de Vogelwijk wordt de gasleiding vervangen 
in de straten:
• Nachtegaallaan, het deel vanaf de Rijnburgerweg tot in de 

Merelstraat
• In de kruising Lijsterstraat-Merelstraat
• Twee kleine stukjes in de Merelstraat nabij de Blauwe 

Vogelweg 
• Twee kleine stukjes in de Roodborststraat tussen de 

Lijsterstraat en Blauwe Vogelweg
• Leeuwerikstraat ter hoogte van Nachtegaallaan
• Leeuwerikstraat vanaf Lijsterstraat tot aan de Blauwe 

Vogelweg
• De Blauwe Vogelweg van de Leeuwerikstraat tot aan de 

Wassenaarseweg

In de Raadsherenbuurt wordt de gasleiding 
vervangen in de straten:
• Warmonderweg tussen de Rijnsburgerweg en van 

Oldebarneveldstraat
• Johan de Witstraat tussen de Van Slingerlandlaan en van 

Ledeberchstraat
• Van Ledenberchstraat tussen Fagelstraat en van Beuningenlaan
• Van Oldebarneveldstraat tussen Fagelstraat en van 

Beuningenlaan

Denk mee over het  
Bos van Bosman
Alle parken in Leiden worden eens in de 25 jaar opgeknapt en 
opgefrist. Volgend jaar is het Bos van Bosman aan de beurt. Van 
7 tot 21 juni kunt u meedenken over het voorlopige ontwerp.  
Kijk daarvoor op leiden.doemee.nl.
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Colofon

Nieuwsbrief herinrichting Vogelwijk 
en Raadsherenbuurt, mei/ juni 2022. 
Uitgave van de gemeente Leiden,
oplage 700 ex.

Deze nieuwsbrief is met zorg 
samengesteld. Aan de inhoud kunnen 
geen rechten worden ontleend. 

Meer weten? 
Kijk op www.leiden.nl/vogel
wijkraadsherenbuurt. Hier vindt u 
ook antwoord op de meest gestelde 
vragen. Overige vragen kunt u sturen 
naar omgevingsmanager Tamara 
Weber, vogelwijkraadsheren
buurt@leiden.nl.  
De gemeente Leiden is telefonisch 
bereikbaar via 14 071. 

Even voorstellen

Wij zijn Ron Kardol (links op de foto) 
en Ed Rapis. Ron is technisch project-
leider, 51 jaar en woont in Lisse. Ed is 
directievoerder van het duurzame 
wijkvernieuwingsproject in de 
Vogelwijk, 57 jaar en woont in Gouda.  
Ed en Ron werken bij het 
Projectbureau van de gemeente 
Leiden, afdeling Stadsingenieurs. 

Ron is technisch projectleider. In de 
ontwerpfase zorgt hij voor uitvoering van 

PLANNING TIJDLIJN

Fase 1: Vogelwijk
Start uitvoering 

Fase 2: 
Raadsherenbuurt
Participatie 
voorlopig ontwerp 

Fase 2: 
Uitvoeringsbesluit

Fase 2: start 
uitvoering

begin 2023

najaar 2022

december 2022

Q4-2023

alle benodigde onderzoeken en als het 
definitief ontwerp klaar is vertaalt Ron in 
een contract met de aannemer. In dit 
contract staan alle afspraken over wat de 
aannemer precies uitvoert, tegen welke 
voorwaarden en hoeveel tijd hij daarvoor 
heeft. Na de aanbesteding weten we 
welke aannemer er in uw wijk aan de slag 
gaat. Op dat moment pakt Ed het stokje 
over. De technisch projectleider blijft wel 
verantwoordelijk voor het project, maar is 
in de uitvoeringsfase meer op de achter-
grond aanwezig.   

Tijdens de werkzaamheden voor het 
duurzame wijkvernieuwingsproject in de 
Vogelwijk zal Ed het werk begeleiden, de 
projectadministratie voeren en de 
toezichthouder(s) vanuit de gemeente 
aansturen. Ed let er ook op dat het 
contract met de aannemer nageleefd 
wordt. Ed is de man in het veld, u komt 
hem straks vaak in de wijk tegen. 

Nieuw rioolgemaal  
naast Nachtegaallaan 
De gemeente legt een nieuw rioolgemaal aan naast de aansluiting van de 
Nachtegaallaan op de Rijnsburgerweg. Dit is nodig omdat de nieuwe rioolbui-
zen voor vuil water een stuk dieper komen te liggen dan de huidige buizen en 
het vuile rioolwater dan niet meer vanzelf wegstroomt. Het nieuwe gemaal 
pompt het vuile water omhoog zodat het wel weg kan stromen. 

Op de plek van het rode vierkant komt het nieuwe rioolgemaal. De gemeente wil niet dat 
de plaatsing van dit gemaal de rioolvernieuwing in de Vogelwijk in de weg zit. Daarom 
wordt deze klus apart aanbesteed en uitgevoerd. Het is de bedoeling dat het gemaal in 
oktober of november 2022 wordt geplaatst.


