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Politie 
 Wijkagent: dhr. M. van Haalem 

 Landelijk telefoonnr. (geen spoed): 0900-8844 
 Alarmnr.: 112 

Belangrijke telefoonnummers 
 Geluidshinder Schiphol: 020 - 601 55 55 

 Grofvuil: 522 65 33 
 AZC Nieuweroord: 519 25 08 

Kopijdata Praatvogel 
De Praatvogel verschijnt 4x per jaar. Kopij dient bij de redactie te worden ingeleverd uiterlijk op 

de volgende data: 
*  Pasen : 1 maart 
*  Zomer :          1 juni 
*  Herfst :          1 september 
*  Kerst :      1 december 

De Praatvogel is een uitgave van de Stichting Wijkcomité 
Vogelwijk. De auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor hun 

inbreng. Kopij wordt slechts marginaal getoetst door de 

redactie.  De redactie behoudt zich het voor om kopij en 
ingezonden stukken niet te plaatsen dan wel in te korten. 

"Stichting Wijkcomité Vogelwijk" 

Ruud Stam (voorzitter)   Van Eysingapark 10 tel. 515 30 40 
Kees Post (vice-voorzitter) Blauwe Vogelweg 2 tel. 515 77 83 
Noor Engbers (secretaris) Roodborststr. 29 tel. 515 29 89 
Jan van Doggenaar (penn.m.) Bosuilstr. 1  tel. 301 53 91 
Hans Dirken (lid)    Lijsterstr. 36  tel. 517 48 45 

Redactie : 

Hans Dirken   j.m.dirken@io.tudelft.nl  

Kees van den Aarsen  c.vd.aarsen@tiscali.nl 

 

De praatvogel is ook in kleur te lezen via www.vogelwijk.nl  

http://www.vogelwijk.nl/
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[ Ruud Stam ] 

 

Allereerst wil ik iedereen nogmaals bedanken voor het fantastisch 

geslaagde feest. Wat een organisatie en wat geweldig om oude en 

nieuwe bewoners van de wijk met elkaar te zien praten en optrekken 

alsof het altijd al zo geweest is. Leve de Vogelwijk! Met de financiële 

hulp van Proper Stok hebben de enthousiaste organisatoren een feest 

verzorgd dat we ons lang zullen heugen. En er komt dit jaar nog een 

feest! Ons oude vertrouwde feest in de speeltuin. Laten we allen weer 

komen en doorfeesten alsof die zomermaanden er even niet geweest 

zijn. Hoewel? Een lekkere zomervakantie wens ik iedereen toe. 

Toch gaan we verder. Onder de pakkende kop “De beloften van de 

Heer Griffioen” staat in deze praatvogel nog een heel lijstje van 

aandachtspunten voor de voltooiing van de wijk. Daar moet snel aan 

verder gewerkt worden en wij zullen ons er als wijkcomité hard voor 

maken dat al die beloften zo snel mogelijk waar worden gemaakt. 

Over het asielzoekerscentrum valt thans weinig te melden. De toren 

zit overvol en de reservecapaciteit wordt volop benut. Dit komt door 

sluiting van andere centra. In de afgelopen overlegcommissie van 28 

mei hebben de buurtvertegenwoordigers er met nadruk op gewezen 

dat het niet zo kan zijn dat de reservecapaciteit voor langere tijd benut 

gaat worden. Er moet spoedig zicht komen op weer een normale 

bezettingsgraad. Afgesproken is dat in de volgende 

overlegvergadering het COA helderheid moet geven. De gemeente 

heeft niet voor niets op ons aandringen bedongen dat de normale 

bezettingsgraad 400 asielzoekers bedraagt waar slechts af en toe van 

kan worden afgeweken.   

Er doemt bovendien een nieuw probleem op. De mogelijke verhuizing 

van de school Woutertje Pieterse. Aan de gemeenteraad wordt door 

B&W voorgesteld om te onderzoeken of deze school gehuisvest kan 

worden in de laagbouw van het asielzoekerscentrum. Op zich is dat 

best, maar er zijn een paar problemen die opgelost moeten worden 

voordat wij als wijk akkoord kunnen gaan met de komst van deze 

school.  
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 Er moet een veilige oversteek over de Rijnsburgerweg mogelijk 

zijn. 

 De problemen van halen en brengen van kinderen op de oprit van 

het centrum lijkt te veel problemen te gaan geven en te onveilig te 

zijn. 

 Een schoolplein kan naar ons gevoel niet worden gerealiseerd 

zonder een deel van het Bos van Bosman te kappen. Dat is 

onaanvaardbaar. 

 Het vele water in de buurt is een veiligheidsrisico. Echter 

aantasting van de waterpartijen is voor ons onbespreekbaar. Hoe op 

te lossen? 

Kortom er valt nog wel wat te bespreken met de gemeente. 

 

Maar er zijn ook leuke dingen: 

 Binnenkort krijgt u bericht over de openstelling van de tennisbaan. 

 Pinny Baruch heeft voorlopig van Nelly Smeenk de taak 

overgenomen om te werken aan de komst van een 

gezondheidsvoorziening in dit deel van Leiden.  Het overleg 

daarover met de gemeente sleept, maar hoop doet leven.  Pinny zet 

hem op! 

Er is dus genoeg werk aan de winkel. Maar als ik mijn ogen sluit zie 

ik nog de fanfare, de spelletjes, de puzzeltochten en de barbecue. 

Mensen wat hebben we toch een geweldige wijk. 

 

Ruud Stam. 
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[Hans Dirken en Jan van Doggenaar] 

 

DE WIJK EN HAAR GRENZEN 

De gemeente deelt Leiden in  vier stadsdelen in: Midden, Noord, Zuid en West. 

Die zijn weer onderverdeeld in totaal negen districten en elk Leids district kent 

gewoonlijk weer diverse wijken. Zo is onze Vogelwijk een wijk in het 

Boerhaavedistrict, in het stadsdeel Noord. Onze wijk is met haar 31 hectare van 

minder dan gemiddelde grootte temidden van de in totaal 54 Leidse wijken. De 

Vogelwijk beslaat de driehoek tussen de Rijnsburgerweg, de Wassenaarseweg 

en de Nachtegaallaan(aan het landje van boer Bremmer). De even nummers 82-

164 van de Rijnsburgerweg („onze‟kant) worden dus tot de wijk gerekend. De 

paar huizen en gebouwen verderop aan de „overzijde‟ van de Wassenaarseweg 

kunnen we ook wel annexeren in ons verhaal en eigenlijk ook wel de Manege 

(met een officieus, eigen “Marian Knijffplein”),  het kwekerijwoninkje en het 

houten speeltuingebouw. We grenzen zo (maar douane is niet nodig!) aan 

Oegstgeest, de Pesthuiswijk en de Raadsherenbuurt. 

 

WONINGEN EN OVERIGE GEBOUWEN 

Omdat het ons bij dit overzicht vooreerst gaat om de permanente bewoners, 

kunnen we de paar „doorgangshuizen‟ en bedrijfsgebouwen apart behandelen. 

Zo is er het Asylzoekerscentrum AZC met nu ruim 550 doorgangers, zijn er aan 

het Flanorpad en aan het begin van de Wassenaarseweg vijf „studentenflats‟ met 

een 345 (vnl. éénpersoons) wooneenheden en vertoeven er in het nieuwe 

Zeehospitium ook een veertigtal bed-patiënten. Als een soort van 

bedrijfsgebouwen zijn er verder in de wijk aan te treffen de Mytylschool De 

Thermiek, het Pedologisch Instituut en rekenen we er ook maar bij: het Instituut 

Preventieve Gezondheidszorg van TNO en het Clusius Laboratorium van de 

Universiteit Leiden. Verder zijn er in de wijk een matrassenfabriek, bank, 

kozijnenbedrijf , een mediabureau etc. Ook zijn er verschillende woningen 

waarin eveneens practijk wordt gehouden, zoals: huisarts, tandarts, notaris, 

pedicure, privédetective, architectenbureau, groentenzaak, kapster en 

schoonheidsspecialiste. En dan tenslotte het „ De Posthof‟ restaurant, een 

kinderdagverblijf en een bloemenwinkel, maar daar zijn vermoedelijk geen 

nachtverblijvers! 

Al met al gaat het om 16 straten (straat of weg, laan, pad, park of hof) met in 

totaal 338 woningen(postadressen) en 21 overige gebouwen. 
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GRONDGEBRUIK 

Voor de bewoners van het oudere deel van de Vogelwijk is met de bouw van het 

nieuwe deel de wijk er „ steniger‟ op geworden. Hoewel deze in het verleden 

natuurlijk ook behoorlijk wat bebouwing kende in de vorm van de Annakliniek 

en de daarbij behorende gebouwen. De  nieuwe bewoners werd hun koophuis 

aangeboden in brochures met de titel “Park Vogelwijk, wonen in het groen”. 

Maar hoe rood of groen is de wijk nu eigenlijk? 

Meten is weten en dus zijn we eens aan de slag gegaan om te zien hoeveel grond 

bepaalde functies in de wijk innemen. Dat levert interessant materiaal op. De 

wijk is ruim 31 hectare groot, slechts een fractie van de ruim 2300 hectare van 

geheel Leiden. 

We hebben de volgende functies onderscheiden: woningen, studentenwoningen, 

overige gebouwen, groen en restruimtes voor o.a. wegen en straten. Dan hebben 

we een paar aannames gedaan. Voor de functie „wonen‟ hebben we de totale 

kavel van de woningen gebruikt. Dus de privé-tuinen vallen onder de functie 

„wonen‟. Van de andere gebouwen in de wijk hebben we ook de totale kavels 

toegerekend aan de functie „gebouwen‟, behalve voor Nieuweroord, omdat dat 

feitelijk in het landgoed van Bosman staat en als „groen „kan worden 

aangemerkt. De overige groene functies zijn: Bos van Bosman, het 

“Vogelplantsoen”, de volkstuinen, de speeltuin, het land van Bremmer, de 

ecologische zone en de ruimten rond de „studentenflats‟. 

Deze berekeningen leveren het volgende staatje en diagram op: 

 

De conclusie is dus dat de Vogelwijk een zeer groene wijk is (gebleven). Bijna 

de helft van het areaal is groen ! 

 338 woningen op 31 hectare is voor stadse begrippen ontspannen wonen in het 

groen: 11 woningen per hectare. 

BEWONERSAANTALLEN EN WIJKVULLING 

In het “Wijkplan 2003, Stadsdeel Noord van de gemeente Leiden, worden 638 

woningen en 1180 inwoners opgevoerd voor de Vogelwijk. Indien we echter 

uitgaan van het Leidse gemiddelde van 2,2 bewoners per woning, vormen de 

„kernbewoners‟een aantal van 338 maal 2,2 = 744 Vogelwijkers. Minstens 

evenveel personen woont dus minder permanent, zoals in het AZC en de 
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zogeheten studentenflats. Bij bijvoorbeeld een nachtelijke wijkevacuatie (een 

bizar idee, maar even omwille van de statistiek) valt er dus eerder te rekenen 

met 1750 mensen dan met die ruim duizend van het gemeentelijke overzicht. 

Als echter alle in de wijk aanwezigen overdag zouden worden geteld, kunnen 

we er enerzijds wel weer een anderhalf duizend aan toevoegen: leerlingetjes en 

docenten, patiënten en behandelaars, onder- en be-zoekers enzovoorts; maar 

anderzijds kunnen we er waarschijnlijk tegelijkertijd weer ruim duizend 

aftrekken van de semi-permanente en kernbewoners die naar werk of school 

gaan of anderszins elders op stap zijn. Dus ongeveer 1750 „overnachters‟ en wat 

meer (zij het grotendeels anderen!) dagverblijvers. Ook de Vogelwijk is dus een 

dynamische mierenhoop van dag- en nacht-verblijvers en van kort- en lang-

toevenden. 

 

MEER OVER DE VOGELWIJKERS: 

Wat valt er meer te melden over de Vogelwijkers? De gemeente heeft de 

ongeveer 200 nieuwe bewoners nog niet in alle statistieken opgenomen. Verder 

worden vele data niet apart op wijkniveau vermeld en staan er gegevens over het 

Boerhaavedistrict, die vervolgens met een Leids gemiddelde worden vergeleken. 

Daarbij komt dat de semi-permanente wijkbewoners, die van de studentenflats 

en van het AZC, de geldigheid van de statistieken minder helder maken. Ook 

over de zuid-oost grens van de wijk bestaat onduidelijkheid. 

Toch enkele beredeneerde schattingen uit de gemeentelijke data over de globaal 

750 kernbewoners van onze wijk: 

De leeftijd is wat aan de jonge kant, gemiddeld een 33 jaar en 23% onder de 20. 

Opvallend is het aantal jongvolwassenen, die van 20-24 jaar; dat zijn er bij ons 

13½ %  en in Leiden gemiddeld 9,6%. Ook is bijzonder dat het aantal ouderen 

(65+) relatief laag is: in onze wijk nog geen 7% en in Leiden bijna 10. Eénderde 

van alle huishoudens bestaat uit “een paar met kinderen” en dat stemt overeen 

met het algemene Leidse beeld. Daartegenover staat dat het aantal 

alleenwonenden slechts 10% is versus in Leiden totaal meer dan 15%. In de wijk 

zijn er toch nog veel huurwoningen, tegen de helft, zoals in heel Leiden. Zoals 

straks te lezen en te zien, zijn er in de Vogelwijk zeer veel woningen van vóór 

1950. 

Vergelijkenderwijs zijn er veel hoog-opgeleide Vogelwijkers; dat wordt 

waarschijnlijk vooral verklaard door de nabijheid van zoveel hogere instituten. 

Desalniettemin is het gemiddeld inkomen per wijkbewoner zo ongeveer gelijk 

aan het Leids gemiddelde, terwijl dat in de belendende wijken flink hoger is. 

Wat we weer herkennen, is dat we sociaal-actiever zijn dan het Leids 

gemiddelde en dat geldt ook voor het percentage bewoners dat zich actief inzet 

voor de buurt. 

Met enige voorzichtigheid kunnen we ook wat resultaten uit het 

tevredenheidsonderzoek van het district vertalen: De algemene tevredenheid is 

hoger dan in Leiden gemiddeld is en dat geldt vooral over de 
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parkeergelegenheid, de speel- en de groenvoorzieningen; edoch ontevredener 

over de aan(af)wezigheid van winkels voor de dagelijkse boodschappen. 

Vergelijkenderwijs wordt de wijk minder verloederd gevonden, met minder 

overlast van medebewoners of van verkeer. Het is dus nog geen paradijs, maar 

best een wijk om trots op te zijn! 

 

 

STRATEN EN WONINGEN 

Als onze wijkstraten op rangorde worden gezet naargelang het aantal woningen 

(met min of meer permanente bewoners), ontstaat de volgende lijst: 

 

 

De met (*) aangemerkte straten zijn onlangs met nieuwbouw uitgebreid en die 

met (**) zijn volledig  nieuwbouw. In totaal gaat het om 60 nieuwbouw 

woningen Zoals hiervoor aangegeven,  is er nog veel tijdelijker bewoning aan 

de Rijnsburgerweg, Wassenaarseweg en, annex, aan het Flanorpad 

Roodborststraat  34 Blauwe Vogelweg 14 

Merelstraat 50 Vinkenstraat (*) 12 

Rijnsburgerweg 39 Groene Spechthof (**) 12 

Leeuwerikstraat 39 Van Eysingapark (10) 10 

Lijsterstraat 36 Bosuilstraat (**) 10 

Mezenstraat  (*) 21 Wassenaarseweg 5 

Nachtegaallaan  18 Flanorpad -- 

IJsvogelhof (**) 18 Pomonapad (eco) -- 
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OUDERDOM VAN DE WONINGEN 

Vergeleken met het centrum van Leiden is de Vogelwijk vrij jong te noemen. 

(Zie bijgaand plattegrondje, waarop de auteurs graag commentaar ontvangen): 

Weliswaar stamt de Rijnsburgerweg, althans als meer dan een modderpad, uit 

1399, maar zijn de huidige gebouwen daaraan meestal van 1899-1910 en het 

AZC (Nieuweroord, het oorspronkelijke Zusterhuis) is pas van 1971.  

 

 

De zojuist genoemde nieuwbouwwoningen, grotendeels ook aan nieuwe straten, 

zijn pas enkele maanden oud en de huizen van ons Van Eysingapark stammen 

van 1990. De woningen aan de Blauwe Vogelweg ontstonden in 1977; enkele 

nieuwere aan de Nachtegaallaan uit 1950, op de plek van een boerderij. Het 

merendeel van de overige huizen is bij de aanleg van de wijk neergezet in de 

periode 1926- 1928, volgens één ontwerp, maar in (gerekend vanaf de 

Rijnsburgerweg) wat afnemende luxe en kwaliteit  wegens achtereenvolgende 

faillissementen van aannemers. Het Vogelwijkterrein kwam vrij voor 

bebouwing, nadat per 1 januari 1920 de negende uitbreiding van het 

grondgebied van de gemeente Leiden plaats had, ten koste van de omvang van 

de gemeente Oegstgeest. Voorafgaand aan de eeuwwisseling van 1900 -  en 

eigenlijk wel tot aan 1925- was het wijkgebied grotendeels wat weiland en  
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bossages aan de Rijnsburgerweg. Aan die weg, met tot 1925 een sloot en 

tramrails aan „onze‟kant, stond in 1900 slechts een enkel huis. Toch zijn er 

vanzelfsprekend ook diverse gebouwen in de loop der jaren verdwenen: het 

kasteel Paddepoel (tot 1420), het Nonnenklooster Mariënpoel (tot 1575), een tol 

en diverse herbergen (om de stedelijke  bieraccijns te omzeilen) aan de 

Rijnsburgerweg . Korter geleden stond er in de wijk van 1929 tot „77 op de plek 

van de Bosuilstraat en Groene Spechthof: de Annakliniek voor Orthopedie (van 

die naam in ijzeren letters in de gevel is alleen de D bewaard in het tuinhekje 

van Lijsterstraat 36 en van de oprijlaan van die kliniek bleven wat mooie 

steenmuurtjes over aan beide uiteinden van de Bosuilstraat). 

Hebben we nu alles van onze wijk uit de doeken gedaan? Nee natuurlijk, het 

leven in de wijk gaat almaar door. We hopen in de komende nummers van de 

Praatvogel steeds  weer een nieuw onderwerp te verslaan, dat het belang van en 

voor de wijk aangeeft en het gevoel ondersteunt dat het al met al goed wonen is 

in de Vogelwijk. 

 

 
Mytylschool de Thermiek verzorgt onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of 

meervoudige handicap, in Zuid Holland Noord. Op dit moment is de school nog 

gevestigd op twee locaties, nl. Katwijk en Leiden. Met ingang van 1 januari 2004 zal 

de school in zijn geheel haar intrek nemen in het 

gerenoveerde gebouw aan de Blauwe Vogelweg te 

Leiden.  

De leerlingen zullen zwemles krijgen in het nieuwe 

zwembad van het Rijnlands Revalidatie Centrum (RRC) 

aan de Wassenaarseweg. De leerlingen die zwemmen 

zijn in de leeftijd van 3 tot 14jaar. 

Wij zijn daarom op zoek naar een groot aantal 

vrijwilligers die onze leerlingen wil helpen bij het aan- 

en uitkleden. Per 1 januari 2004 zal er gezwommen 

worden op 2 dagen. Wij hopen zoveel vrijwilligers te krijgen dat het aantal uren, 

waarop uw hulp gevraagd wordt, naar evenredigheid kan worden verdeeld. 

Voor verdere informatie kunt u vragen naar Miranda van Bemmel, tel.071-4060280. 

Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar: 

Mytylschool De Thermiek, locatie Katwijk 

t.a. v. mevrouw M. van Bemmel 

Drieplassenweg 17, 2225 JJ KATWIJK
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Het naderend einde van veel vogels in de Vogelwijk? 

 

De vogels in de Vogelwijk; waar zijn zij geble-heven?  Iedereen 

geniet van de jubelzang van de zanglijster in het voorjaar, maar wie 

zorgt er voor nestgelegenheid en voedsel? Wie heeft in de tuin nog 

een wild hoekje met bodembedekkende planten en bladafval, waar 

huisjesslakken kunnen leven? Die slakken vormen een belangrijke 

voedselbron voor de zanglijsters. De kapotgeslagen en leeg gepikte 

huisjes vinden we geregeld in de tuin, soms in hoopjes bij elkaar (we 

noemen dat een lijstersmidse). Alleen de zanglijster is zo slim om op 

die manier de slakken uit de huisjes te peuteren. Helaas zijn er steeds 

meer tuinen met alleen maar siertegels, bloempotten en ander steen- 

en houtwerk, waardoor de slakken niets meer van hun gading kunnen 

vinden. Weg zanglijsters. 

Wel hebben we nog steeds veel merels en iedereen geniet van de 

prachtige merelzang, die maandenlang te horen is. Maar 

langzamerhand krijgen ook die hun problemen, want ook de 

grasveldjes, waar de merels hun regenwormen uit de grond kunnen 

trekken, worden meer en meer omgezet in tegeltuinen. 

En tenslotte onze lieve roofdieren. Wij hadden dit voorjaar een 

zanglijsternest in de tuin. Helaas heeft een kat de nog half kale jongen 

eruit gehaald. De geelgekleurde snaveltjes die halsreikend op voedsel 

wachtten, zijn verdwenen; het trouwe lijstermoedertje met haar mooie 

spikkels en streepjes, die als een theemuts de jongen warm hield, keek 

niet meer door ons raam de kamer in. Verleden jaar hadden de 

heggemus en de roodborst die pech. 

Ik vind poezen ontzettend leuke beesten. Maar het blijven jagers en 

hoe veel slachtoffers maken zij in hun onschuld en vrijheid? En 

siertegels zijn reuze handig om je tuinstoelen op te zetten. Maar ik 

pleit toch voor een klein stukje echte, wilde tuin rond ieder huis, 

anders dan wordt het wel heel stil in het voorjaar. 

 

Nellie Smeenk-Enserink  
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De beloften van de heer Griffioen namens de gemeentelijke diensten 

Naar aanleiding van het verslag van de informatie-avond voor de 

bewoners van de Vogelwijk op 6 maart 2003 in het Pedologisch 

Instituut heeft het Wijkcommitee  op 22 mei de punten van toezegging 

nagelopen. Als terugmelding aan de bewoners en aan de Heer 

Griffioen is de volgende lijst opgesteld met bij elk de vermelding (is 

gebeurd), of (is in uitvoering), of (moet alsnog), of (is onbekend). Op 

deze wijze wordt een goed beeld verkregen van de voortgang van de 

vernieuwingswerkzaamheden onder toezicht van de gemeente Leiden. 

Bij het uitkomen van de Praatvogel kunnen nog meer items inmiddels 

de beoordeling (is gebeurd) verkrijgen. Voor vraag en/of commentaar 

meldde men zich bij de committee-leden Post of Dirken: 

 

 Van het Annaplantsoen zal de beplanting worden gesnoeid (is 

gebeurd) en zal drainage worden aangebracht (is gebeurd). 

 Langs de Nachtegaallaan bij het appartementsgebouw komen 

enkele eiken (moet alsnog) en aan de speeltuinzijde een 

wilgenhaag (is gebeurd). 

 Aan de eco-zone komen nieuwe bomen (moet alsnog) en 

heuveltjes (is gebeurd); de totale uitvoering komt later. 

 Vinken-, Mezenstraat en IJsvogelhof krijgen een bord 

“Doodlopende straat” (is gebeurd). 

 Verdiept pad in eco-zone (is in uitvoering). 

 Ondergrondse containers worden aangebracht tegenover 

Leeuwerikstraat 17/19 (moet alsnog). 

 Parkeerterrein van het Revalidatie Centrum verkrijgt: vijver 

(moet alsnog), bomen (is gebeurd) en haagbeukhagen (is 

gebeurd). 

 Lijsterstraat zal worden herbestraat (is in uitvoering) en beide 

kruispunten worden herzien (moet alsnog). 

 Nachtegaallaan krijgt enkele lindebomen tussen Roodborststraat 

en Rijnsburgerweg (moet alsnog). 
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 De straatverlichting zal worden aangepast aan de norm (moet 

alsnog). 

 De gemeente controleert of de afspraken zijn nagekomen 

betreffende de blauwe klei (zie ook verslag in de Praatvogel  

maart 2003 van de wijkvergadering 13 maart): (is onbekend). 

 Alle sloten in de wijk, inclusief bos, worden uitgebaggerd (is 

gebeurd) en er komt een waterinlaat bij het Flanorpad (is in 

uitvoering). 

 De parkeerplaatsen aan de Blauwe Vogelweg ten bate van de 

Mytylschool blijven beperkt tot het gebied tussen de 

Wassenaarseweg en de huidige drempel in de Blauwe Vogelweg 

(moet alsnog). 

 Parkeerhavens zullen worden aangelegd ter plaatse van de 

drempels Vinken-Mezenstraat (is gebeurd). 

 De grote vuilcontainers bij de nieuwbouw zullen worden 

weggehaald (is gebeurd) en de nieuwe woningen krijgen 

individuele vuilnisbakken die gelijk met die van de rest van de 

wijk worden geleegd (is gebeurd en blijft gebeuren). 

 De gemeente zal overleggen met Proper-Stok over verbetering 

van de uitritten van de woningen aan de Bosuilstraat (is 

onbekend). 

 Er komen rond het Annaplantsoen bordjes “Verboden voor 

honden” (moet alsnog) en een boom aan de Mezenstraat zal 

worden verplaatst naar de lijn van de erfafscheiding (moet 

alsnog). 

 

Omdat dit overzicht ook  ter kennis wordt gebracht aan de heer 

Griffioen, met tevens een verzoek om enig contact over de voortgang 

en de nog openstaande punten, worden de volgende overige 

aandachtspunten, die niet tijdens de informatie-avond aan bod zijn 

gekomen, toegevoegd voor overleg: 

 het niet-kappen van populieren aan de Wassenaarseweg en het 

toch aanleggen van een voetpad aldaar naar de drie instituten; 

 het breng- en haal-verkeer vanaf de Rijnsburgerweg bij de 

nieuwe lokatie van de basisschool Woutertje Pieterse aan de 

Rijnsburgerweg/Nieuweroord; 
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 het beheer van de eco-zone (Pomonapad) en de afspraken ter 

zake tussen gemeente en overige partijen; 

 de eventuele plannen (zoals gesuggereerd door de Heer P. 

Bollen) met het landje van Bremmer; 

 het tracee van het pad vanuit de Vogelwijk naar Endegeest. 

Al met al een hele lijst van grotere en kleinere vernieuwingszaken en 

waarbij met vreugde kan worden geconstateerd dat er al veel is 

bereikt. Het ziet ernaar uit dat op afzienbare termijn voor de 

Vogelwijk zijn jarenlange periode van vernieuwing en uitbreiding met 

enige tevredenheid kan gaan worden afgesloten. 

 

Kees Post en Hans Dirken, Wijk comité Vogelwijk 

 

 

 

Op zaterdag 24 mei werd er door de speeltuin samen met het AZC weer 

een leuke dag voor de kinderen georganiseerd. Dit jaar bezochten we het 

pretpark Duinrell.  Het was prima weer en  U kunt zien dat er  genoeg pret 

te  beleven viel 
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Het Vogelwijkfeest van zondag 25 mei 
 

Het wijkfeest was groots !  Er was dan ook iets unieks te vieren: 

kennismaking van de bewoners van de nieuwbouwwoningen met die 

van de „oude‟ woningen, een soort van mega-housewarming party 

buiten. Het oude en het nieuwe deel van de Mezenstraat stond vol 

stalletjes, attracties en uiteindelijk: barbecue. 

 Twee speurtochten, de ene voor de kinderen (o.l.v. Ria de Jong) en de 

ander voor volwassenen (over architectonische details, o.l.v. Arie 

Andeweg), brachten vele groepjes door de hele buurt. Het weer was 

wat grijzig, zo niet de feeststemming bij meer dan driehonderd 

Vogelwijkers, onder wie een honderdtal kinderen. De wind woei af en 

toe net voldoende om op de vlaggen de naam van de genereuze 

sponsor te lezen: Proper Stok. 

De Franciscus Band Leiden opende om 2 uur temidden van de 

champagnedrinkers en daarna gebeurde er van alles. De kinderen op 

de grote luchtkussens; groot en klein bezig met sjoelbakken, 

emmertjes stapelen, servies smijten (of behouden) enz. Speciale 

aandacht kreeg de totempaal; het hout kwam van Peter Bolle van de 

gemeente en was technisch voorbereid door Inge en Carolien. En 

vervolgens ieder “ Karel-Appel-en” met verf. En nu maar hopen dat ie 

straks wordt opgericht, aan de rand van de Bosuilstraat in het 

“Vogelplantsoen” in het verlengde van de Lijsterstraat, als ons 

centrale teken van wijktrots. 

Uiteraard werden er ook  vele prijzen feestelijk uitgereikt en waren er 

diverse toespraakjes (vanonder een komische wereldbol-pet vandaan, 

die sprekers bescheiden houdt). Er waren zoveel enthousiaste 

organisatoren die hun handen uit de mouwen hebben gestoken, dat 

allen te noemen wat lang wordt. Bijzondere complimenten dan toch 

nog voor Ben Schippers ( de initiatiefnemer), Jan van Doggenaar 

(centen en servies), Sandra+Anna+Lieke (jeugdzaken) en Jeroen en 

Anke Coenen (barbecue voor 270 mensen ! en drank) en zonder 
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Liesbeth zouden de kinderen bij het springen lelijk op de straat zijn 

gevallen enz., enz. 

Het wordt nu weer wachten op het jaarlijkse wijkfeest van 30 

augustus a.s. en ook dat zal door de Vogelwijkers zeker weer groots 

worden opgepakt !  

 

Hans Dirken en Kees van den Aarsen 

(voor bijgaande foto‟s in kleur en nog meer beelden, bezoek onze 

website www.vogelwijk.nl ) 

 

 

Het feest werd geopend door de “Franciscus Band Leiden” 

 

Hier kon men intekenen voor de speurtocht 

http://www.vogelwijk.nl/
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De klinkers gaven nog heel wat problemen  

 

 

 Trommel-demo van de “Mezen” Marcel en Cedric 
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 het vogeltalenten trio Lieke,  Sandra en  Merit 

 

 

 Hoe de totempaal ons aller kunstwerk werd 
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270 BBQ klanten voor Jeroen 
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Er is ons op de bijeenkomst in november met wethouders en waarnemend 

burgemeester  

beloofd, dat er naar meer meetpunten zou worden gekeken. Er is in Leiden 

slechts één geluidmeetpunt en dat staat in de Merenwijk. 

 

Onderstaande tekst kunt u naar de gemeente Leiden sturen. Er zijn bij 

mij ook kaarten van Vereniging Milieudefensie te krijg, waarop dezelfde tekst 

staat. 

Milieudefensie verzamelt de oproepen en stuurt ze per gemeente op. 

Nellie Smeenk-Enserink 

tel. 517 5066 

 

 

  

  

  

Beste gemeente Leiden, 
  

Houd Schiphol aan de wet! 
  

Schiphol groeit. En dus neemt het vliegtuiglawaai toe. 
Om te voorkomen dat de herrie de wettelijke normen  
overschrijdt, zijn er meer meetpunten nodig. 
  

Daarom vraag ik het gemeentebestuur het volgende: 
1. Laat deskundigen uitrekenen hoeveel lawaai er in onze wijk is. 
2. Plaats in onze gemeente meer meters om de berekeningen  
    te controleren. 
3. Zorg ervoor dat er niet meer lawaai is dan de regering  
    in 1995 beloofde toen werd besloten de polderbaan aan te 
leggen. 
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NOTEER IN UW AGENDA 

 
 

OPEN HUIS RIJNLANDS REVALIDATIE  CENTRUM 

Op 27 september 2003 a.s. zal er een mogelijkheid zijn, tussen 

11 en 16 uur, nader kennis te maken met het nieuwe RRC, 

Wassenaarseweg 501. 

De bewoners van de Vogelwijk zijn daarvoor speciaal 

uitgenodigd en wel door Mevr. Jolanda Faber van de 

Voorlichting (071-5195195). 

 

 

VERZOEK VAN BEWONERS VAN DE IJSVOGELHOF 

Er is iets nieuws gekomen in de Vogelwijk. Na veel drukte van graven, heien, 

metselen, timmeren, verven, enz, enz, en het nodige autoverkeer is er aan de rand van 

het voormalige Anna-terrein een redelijk groot gebouw ontstaan. 

Voor de bouw konden de kinderen uit de buurt hier vrijelijk spelen. Die vrijheid zijn 

zij nu kwijt...   Hoewel... op het plein, op de trappen en niet te vergeten op de schuine 

toegang naar de parkeergarage wordt nog steeds gespeeld. 

De bewoners van dit gebouw, heel veel opa's en oma's, weten goed dat kinderen horen 

te spelen. Zij zijn nog niet zo oud dat zij vergeten zijn hoe spannend klimmen, glijden 

en een balletje trappen is. Zij weten ook dat vallen op zijn minst flink pijn kan doen. 

Daarom maken zij zich soms bezorgd als zij de jeugd bezig zien. Een waarschuwende 

opmerking wordt helaas niet altijd 'aardig' opgepakt. De bewoners voelen zich 

medeverantwoordelijk voor mogelijke ongelukken.  

Verantwoordelijk 'voelen' let wel : zij zijn dit niet. De toegangen van het gebouw zijn 

eigendom van de flatbewoners, de straat van de gemeente, dus van ons allen! 

Daarom het verzoek aan een ieder de jeugd op de gevaren en hun 

verantwoordelijkheid te wijzen. En mocht het onverhoopt toch mis gaan... een pleister 

is er altijd wel te vinden... 
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 De Canadeseganzen jongen hebben, het is niet te tellen hoeveel 

er zijn, ze zijn nogal schuw. 

 Het Rijnlands Revalidatie Centrum aan de Wassenaarseweg per 

eind maart in gebruik is genomen. 

 De Mytylschool grondig wordt gerenoveerd, na de 

Kerstvakantie hopen ze de school weer in gebruik te nemen. 

WEET  U… 

 Hoe we aan de naam van de bril komen? 

Rond 1300 ontstond de naam „Beril‟voor een zeegroene 

halfedelsteen die goed te polijsten is en de eigenschap heeft 

te vergroten als je erdoorheen kijkt. De eerste bril, een 

enkellensglas, werd „berille‟ genoemd en die naam is 

ingekort tot het hedendaagse „bril‟. 

 hoe lang we al kippen als huisdier hebben? 

Ongeveer 3000 jaar voor Christus werden er al kippen 

gehouden in India en China; de eieren en de kip zelf 

werden gegeten. De Chinezen noemden de kip “het dier dat 

de tijd weet”. Hanen kraaien immers s‟morgens en de 

hennen leggen periodiek eieren. 

 Als U in de warme zomermaanden wat mottenballen onder in 

de vuilnisbak doet, de lucht uit de vuilnisbak wat aangenamer 

is. 

OM OVER NA TE DENKEN… 

 Een hond als vriend is meer waard dan een hondse vriend. 

 Laster is als een sneeuwbal; bij voortrollen wordt ie almaar 

groter. 

 

Nel van der Steen 


