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Politie 

 Wijkagent: dhr. Marco van Haalem ma & d i : 071 - 525 83 02 
 Landelijk telefoonnr. (geen spoed): 0900-8844 

Belangrijke telefoonnummers 

 Geluidshinder Schiphol: 020 - 601 55 55 
 Grofvuil: 516 55 01 
 Gemeente Leiden Servicepunt woonomgeving: 516 77 52 

Kopijdata Praatvogel 
De Praatvogel verschijnt 4x per jaar. Kopij dient bij de redactie te worden ingeleverd uiterlijk op de 
volgende data: 
*  Pasen : 1 maart   De praatvogel is ook in kleur te lezen via  
*  Zomer :          1 juni   www.districtsraden.nl 
*  Herfst :          1 september 
*  Kerst :      1 december 

Voor donaties aan het wijkcomité  gironummer:  3216458 
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Veranderingen bij de Buren 

                                                                  Ruud  Stam 
 
Laatst waren onze buren hun tuin geheel aan het veranderen.  Een vrachtwagen met grijper moest 
er aan te pas komen om grond en stenen aan en af te voeren. De Buurvrouw had van tevoren 
uitvoerig verteld hoe mooi het zou worden en zij had er bij gezegd dat er wel wat overlast zou 
kunnen zijn door die aan en afvoer van grond en klinkers. Vooral wij zouden soms wat moeite 
kunnen hebben met het in- en uitrijden van onze garage. Dus hebben wij gevraagd of zij de 
tuinlieden wilde vragen, om het zo te regelen, dat er voldoende ruimte bij onze inrit over zou 
blijven. En zo is het ook gebeurd. Meedenken voorkomt een probleem. 
Ook voor de invulling van de locatie Nieuweroord, nadat de asielzoekers deze zomer het pand 
verlaten zullen hebben, willen wij als buurtcomité graag meedenken. De eerste gesprekken met 
de betrokken wethouders geven ons de indruk dat wij serieus genomen worden en dat het op prijs 
gesteld wordt dat wij onze denkkracht willen inzetten.  
Allemaal heel positief en passend in een open samenleving. Hoe verbaasd en boos word je als 
deze normale standaard tussen mensen ineens door de gemeente verlaten wordt.  
Zoals velen gezien zullen hebben is er veel gaande op het universiteitsterrein. Gebouwen worden 
gesloopt en voor wie e.e.a. nauwkeuriger gevolgd heeft is ook duidelijk dat de wegenstructuur 
drastisch veranderd wordt. Zo blijkt uit de plannen dat de Max Planckweg gesloten zal worden 
en dat er een nieuwe uitgang komt op de rotonde bij Manege Moedig Voorwaarts.  Dat is iets 
waar wij ons tegen verzetten, niet omdat we de Universiteit geen goede ontsluitingsstructuur 
gunnen, maar omdat wij bang zijn dat de verschuiving van die aansluiting op de Wassenaarseweg 
gemakkelijk kan leiden tot sluipverkeer door de wijk. Immers vanaf de Max Planckweg was het 
makkelijk en snel om langs Endegeest naar Oegstgeest en verder te rijden. Als de ontsluiting op 
de rotonde bij de manege wordt gerealiseerd dan is het wel erg verleidelijk om via de Blauwe 
Vogelweg en verder door de wijk een uitweg te zoeken.  
Goed, zover een verschil van inzicht met het gemeentebestuur, dat via de inspraak en 
bezwarenprocedures uit te vechten moet zijn, zeker als de gemeente en wij de bereidheid hebben 
om met elkaar mee te denken. Echter toen wij de procedures nog eens onder de loep namen bleek 
dat daar niets van klopte. Wel probeert de gemeente een aanlegvergunning te verlenen, maar 
hanteert niet de daarvoor noodzakelijke ruimtelijk ordeningsprocedure. Vervolgens via een art. 
19 procedure alsnog een basis proberen te legen en als klap op de vuurpijl eerst aangeven dat 
deze hoofdontsluitingsweg maar van tijdelijke aard zou zijn en daarna dat het niet om een weg 
maar om een uitrit zou gaan. Kortom een juridische hutspot waardoor je als burger van je rechten 
beroofd wordt.  
Als je dan bedenkt hoeveel moeite de gemeente doet om districtsraden in het leven te roepen, als 
je bedenkt dat je, je als burger moet houden aan de wet, hoe kan je dit dan rijmen? Waarom zou 
de gemeente zich niet aan de wet hoeven te houden? Mag een gemeente bewust, willens en 
wetens foute procedures gebruiken en valse informatie verstrekken? Is dat de methode om als 
overheid je wil door te drijven? 
Kortom u snapt het al. Er ligt een boos bezwaarschrift van uw wijkcomité bij de gemeente.  Meer 
democratie, openheid en meedenken vergt en overheid die rechten respecteert. Dan pas kan van 
de burger een constructieve houding worden verwacht. 
En intussen wordt die tuin van onze buren echt mooi. 
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Aan de medebewoners van het Boerhaavedistrict (Raadsherenbuurt, Houtkwartier en Vogelwijk). 
 
Het asielzoekerscentrum Nieuweroord, Rijnsburgerweg, Leiden, zal eind 2007 leeg komen. 
De Werkgroep Gezondheidscentrum ( WeG) onderzoekt sinds geruime tijd of er draagvlak is in het 
Boerhaavedistrict een Gezondheidscentrum (GZC) op te zetten in Nieuweroord. 
De WeG, bestaande uit bewoners van de wijken in het Boerhaavedistrict, onderzoekt nu op formele en 
informele wijze de diverse alternatieven en zij heeft daartoe uitvoerig contact  
gehad en overleg gepleegd met functionarissen van de Gemeente Leiden en met specialisten in het 
Boerhaavedistrict zoals huisartsen, fysiotherapeuten, geriater etc. 
 
Tijdens de vele gesprekken is duidelijk geworden, dat er niet alleen behoefte is aan een GZC aan onze 
zijde van het spoor, maar ook aan levensloopbestendige appartementen voor/vanaf studenten, starters en 
senioren. Daarbij wordt wel uitgegaan van betaalbare appartementen. Nieuwbouw of vernieuwbouw op 
het terrein van Nieuweroord kan uitstekend aan deze behoeften voldoen. 
Tevens lijkt het een zeer goede mogelijkheid om in het pand een Wijkservicecentrum (WSC) te vestigen 
met een aantal nader te bepalen instellingen van maatschappelijk/sociale aard. 
 
De WeG en de geconsulteerde specialisten zijn tot de conclusie gekomen, dat het huidige gebouw 
verbouwd zou kunnen worden tot GZC en WSC en dat er daarnaast 300 tot 350 appartementen 
gerealiseerd kunnen worden. Daarbij moeten het bestaande park voór het gebouw en het achterliggend bos 
van Bosman met vijver ongemoeid blijven. 
Naast de appartementen kunnen in Nieuweroord-nieuwe stijl alle of de meeste van de volgende 
specialisten zich vestigen of instellingen gevestigd worden: 

- Huisartsen. 
- Dépendance van een apotheek. 
- Geriater. 
- Fysiotherapeut. 
- Psychotherapeut. 
- Zorgloket WMO. 
- Consultatiebureau voor baby’s, kleuters en senioren. 
- Fitness ruimte. 
- Ontmoetingsruimte voor gespreksgroepen, wijkpraathuis, sport, spel en film. 
- Zorghotel ( 4 tot 5 kamers ) ( ten behoeve van het LUMC, Diaconessen Ziekenhuis en Rijnlands 

Revalidatiecentrum). 
- Kapper + pedicure + schoonheidssalon. 
- Bescheiden bankfaciliteiten. 
- Bescheiden supermarkt. 
 

Voor dat de WeG  dieper op deze zaak ingaat met de Politiek, nodigt zij de bewoners van het 
Boerhaavedistrict uit kennis te nemen van dit schrijven en alternatieve ideeën aan te dragen of hun 
instemming te betuigen met de tot nu toe ontwikkelde ideeën. 
De WeG ( en de bestaande wijkcomités ) hechten er aan te melden, dat zij altijd bij de ontwikkeling van 
dit proces actief betrokken blijven. 
Met vriendelijke groet, 
                                                                       Ruud Stam, r.d.stam@minlnv.nl 
Namens de WeG,                                         Hans Dirken, j.m.dirken@io.tudelft.nl 
Pinny Baruch,                                              Nanny v.d. Braken,nannyvdbraken@hotmail.com 
Merelstraat 40,                                             Marijke van Dobben de Bruijn,mvddb@hotmail.com 
2333 XM LEIDEN,                                      Lydia Sterrenberg, l.sterrenberg@planet.nl 
T.071 517 7376,                                            Cecile Röst, info@centrumbeter.nl 
                                                                       pinnybaruch@tiscali.nl  
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    Wijkfeest     
 
Alvast voor in de agenda: zaterdag 8 september a.s. wordt het jaarlijkse Vogelwijkfeest 
gevierd! 
Bij mooi weer is het feest op & rond het Vogelplantsoen (bij regen in het Vogelnest). 
Halverwege de middag begint het feest met een gezellige ruilbeurs voor kinderen en 
een aantal sporty-fit-eiten en vanaf 17.00 gaan we borrelen... 
Ook is er weer de traditionele barbecue: deze  begint ongeveer 18.00 uur. 
Meer info over het programma volgt eind augustus door een blaadje in de brievenbus! 
Heb je zin om te helpen met de voorbereiding, een leuke act die je op wilt voeren, een 
heerlijk  recept, of een ander leuk idee? Graag, want alle hulp en ideeën zijn welkom! 
Aanmelden kan bij Lydia Sterrenberg, Elise Bosman of één van de andere leden van 
het wijkcomité. 
 
 
 
VOGELZANG IN BEELD 
 
 

      Lovesongs are back again…          
Heb jij  ‘s winters ook zo’n onweerstaanbare drang om te zingen? Dat zou best wel es te maken 
kunnen hebben met je percentage mannelijk geslachtshormoon dat ’s winters toeneemt. 
Wijkgenoot Dick de Vos bespreekt in zijn boekje ‘Vogelzang in beeld’  de invloed van 
testosteron op zangdrang, maar ook zaken als brabbelende voorzang - subsong en crystallized 
song als fases in de ontwikkeling van vogelzanggedrag. In zijn boekje is daarnaast van 15 
vogelsoorten hun zanggedrag vastgelegd in notenschrift (op een heuse notenbalk) en worden 
handige weetjes beschreven om deze vogelsoorten te herkennen. 
Meer weten over vogelzang?  Tips nodig om een vrouwtje te versieren? Zie dan pagina 6 onder 
het hoofdstuk Lovesongs! 
Het boekje ‘Vogelzang in beeld’ met  ISBN 978-90-5011-252-9 a 32 pagina’s  en met de prijs 
van E 4,95 is te koop bij Dick de Vos, via de webwinkel van Naturalis of via de knnv-uitgeverij . 
Voor meer info zie ook : www.knnvuitgeverij.nl. 
Elise Bosman 
 
 
Zingen bij  buurtenkoor De Raadsvogels!?! 
 
Om maar met de deur in huis te vallen: het buurtenkoor zoekt nieuwe leden. Iedereen die (het 
idee heeft dat hij/zij) kan zingen is van harte welkom. We hebben vooral behoefte aan sopranen, 
tenoren en bassen. 
 
De ontstaansgeschiedenis van het koor: 
Bij het 75-jarig bestaan van de Raadsherenbuurt was er een gelegenheidskoor.  We zongen met 
een aantal buurtgenoten een paar zaterdagmiddagen, om vervolgens op te treden tijdens  “Kunst 
in de kamer”. Uit die tijd stammen twee buurtliederen. 
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Bij het 80-jarig bestaan was er weer een gelegenheidskoor en daarna is het initiatief ontstaan 
voor een buurtkoor. 
Begonnen in huiskamers van diverse leden en zonder dirigent, zijn we nu uitgegroeid: 

• We zijn een buurtenkoor geworden: met leden uit de Raadsherenbuurt en de Vogelwijk. 
• We hebben, na omzwervingen in de Pauluskerk en het revalidatiecentrum, nu een vaste 

repeteerruimte in de Woutertje Pieterseschool. 
• Na een periode enthousiast geoefend te hebben onder leiding van Marjo van den Doel, 

hebben we nu Arnold van Rheenen als dirigent (www.arnoldr.zingt.nl).  
 
Op dit moment repeteren we eenmaal per twee weken op vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. 
We beginnen de avond met losmaakoefeningen voor de spieren, ademoefeningen en inzingen. 
Het uitgebluste einde-van-de-werkweek-gevoel verdwijnt: alles gaat in beweging! 
Daarna werken we aan ons vaste repertoire: canons en meerstemmige muziek in diverse talen. 
Er is een pauze met koffie/thee om even bij te praten met deze of gene buurtgenoot. 
Aan het einde van de avond lopen of fietsen we vaak nagalmend terug naar huis.  
 
 
 
Nieuwsgierig geworden? 
Je bent van harte welkom om op een vrijdagavond in de Woutertje Pieterse school te komen 
luisteren of vrijblijvend een avond mee te doen. Tot 23 juni oefenen we elke week van 20.00 tot 
22.00 uur. 
Of kom op 23 juni naar het Openluchttheater van de Leidse Hout: waarschijnlijk tussen 19.00 en 
20.00 uur treedt het buurtenkoor op (houd de aankondiging hiervan in de gaten of zie elders in 
deze buurtkrant). 
 
Voor meer informatie of aanmelding: 
Rianne Boonstra: 5157135 of rianniek@yahoo.com  
Ine Wiersma:  5156093  of ehansen.iwiersma@planet.nl  
Leta Janssen:  5190155 of leta.janssen@noordwest6.nl  
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Informatie-avond voor bewoners Boerhaave-kwartier, verzorgd door 
Gemeente Leiden 
Maandag 16 april 19.30-22.30 Driestar College (Agnes) 
 
Aanwezig: 4 wethouders (Keur, Witteman, Van den Berg en Steegh), diverse gemeente-
ambtenaren, o.m. Edith Middelkoop, “wijk-manager”, plus een klein 200-tal districtsbewoners. 
 
Opening: Wethouder Keur heet allen welkom, in zijn functie als “wijkwethouder”, die ook 
contact houdt via de districtsraad; laatste heeft een taak betreffende de leefbaarheid en sociale 
cohesie. B&W zoeken korte lijnen naar bewoners en naar maatwerk. De wijkmanager en 
districtsraad hebben een fondsje. Vanavond zijn er ook ambtenaren om in de pauze vragen te 
stellen; er zijn kraampjes voor de verschillende onderwerpen en vraagformulieren; ook zijn er 
vertegenwoordigers van de drie wijkverenigingen (zo wordt “Han Dirksen” ! van de Vogelwijk 
genoemd i.p.v. Oor Nengbers/Noor Engbers).( Wethouder haalt eveneens de begrippen buurt, 
wijk, kwartier en district door elkaar, maar meent het goed). 
 
Ruimtelijke ontwikkeling Boerhaavekwartier (district): Wethouder Witteman loopt met 
woord en beeld het elftal projecten langs. Hij benadrukt dat er vroegtijdig gesprekken met 
bewoners worden aangegaan. Er is een “Nieuwe kaart van Leiden”, een visie voor over 20 jaar, 
waarvan de elementen variëren in zekerheid en detaillering. Het Boerhaave district is bijzonder, 
omdat het enerzijds rustig en groen is en anderzijds vol met ziekenhuizen, een groot station en 
vele scholen. Plan is de woonkwaliteit te verbeteren en ook een extra groene verbinding aan te 
leggen van station via Boerhaavelaan naar Leidse Hout. Drie oude bestemmingsplannen zullen 
worden herzien tot één nieuw “Leiden NW”, na toepassing van de ‘art.19 procedure’ en 
waarvoor nu het onderzoek start.  
 
-Zo komt er een beheersplan Leidse Hout, met theater, koetshuis e.d. 
- Het Diaconessenhuis geeft een parkeerprobleem, wat deels wordt opgelost door terrein dat door 
de sloop van het ROC vrijkomt (is ook deels voor de groene verbinding).  
-Op dit terrein komen ook twee gebouwen voor wonen en er komt iets met een sociale functie; de 
grond daar is duur gekocht en daarom komt er geen sociale woningbouw; Portaal is betrokken.  
- De Groene Maredijk wordt opgehoogd wegens boezemwater en veiligheid en ook parkeren 
voor Lugdunum wordt daar aangevat. 
- Er komt nieuwbouw van het Driestarcollege, afwijkend van oud bestemmingsplan via artikel 
19-procedure.  
-Woutertje Pieterse basisschool wordt uitgebreid en toegang verbeterd. Bij inspraak bleken 
daarover tegengestelde visies en uiteindelijk is voor de entree aan de Duycklaan gekozen. 
- Ook basisschool De Wissel wordt veranderd, geconcentreerd in de Boerhaavelaan en ook komt 
er verbetering van het fietsverkeer. 
- Er komt nieuwbouw voor een Praktijkschool Boerhaavelaan/Rijnsburgerweg. 
- (En dan eindelijk ons) Nieuweroord: van 600 Asylzoekers, wegens brandveiligheid nu nog 150 
in onderste verdiepingen en allen weg in komend najaar. Nog geen standpunt B&W over slopen 
of opknappen, noch over bestemming. Waarschijnlijk een overgang met een tijdelijke functie 
gedurende maximaal 5 jaar; wellicht voor studenten. Gemeente zoekt ook naar een partij op de 
markt.Er zal spoedig overleg zijn tussen Witteman en de wijkwerkgroep rond Pinny Baruch 
betreffende de toekomst van het Nieuweroordgebouw en –terrein. 
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 Pauze: met gesprekjes en “kraambezoek”. 
 
 
Vragen beantwoorden door wethouders: ( verslag gericht op antwoorden) 
- De groengebieden in het district blijven onaangetast. Ook de wei van Bremmer, die Oegstgeests 
is en beschermd dorpsgezicht. Nog niet bekend is, wat er met het sportterrein naast Woutertje 
Pieterse gaat gebeuren. Ook is nog onduidelijk hoe de buitenschoolse opvang zal worden 
georganiseerd door, doch niet noodzakelijk in, de scholen in het district. Hoeveel woningen er in 
en rond het ROC-gebied zouden komen: waarschijnlijk 200 van verschillende aard. In Leiden 
wordt als regel toegepast: 20% sociale woningbouw en de rest “marktconform”; ook geldt dat er 
ongeveer een 1,6 parkeerruimte is per woning. Project daar komt in laagbouw met een enkel 
accent op 30 meter hoogte. Er zijn geen plannen voor de busgarage bij het spoorviaduct bij het 
station. De districtsraad wordt tijdig over ontwikkelingen geïnformeerd, maar dient geen 
stadsdeelraad te worden. Er was op juiste wijze inspraak bij de verbouwing Woutertje Pieterse, 
maar geen overeenstemming bij groepen insprekenden en B&W heeft dus de knoop doorgehakt. 
De groene verbinding loopt ook door naar Naturalis. De riooloverstort bij de Nachtegaallaan 
is/zal worden aangepakt door baggeren en duiker. De schelpenpaden Leidse Hout zullen ten 
behoeve van rolstoelers nog wat worden aangewalst. Ook in Leiden is er een groeiend 
parkeerproblem en onze ziekenhuizen, scholen en station geven daarbij een extra probleem. 
Samen met wijkverenigingen zal worden gewerkt eind ’07 aan een verkeerscirculatieplan 
(deelname werd door Hans Dirken namens wijkcomité Vogelwijk toegezegd). Er is al een 
gemeentelijke Nieuwe Parkeernota. Het is regel  dat er alleen parkeerrestricties komen, als de 
wijk erom vraagt. In de binnenstad kost een parkeerplaats voor bewoner per kwartaal ongeveer € 
40,-. Er kan een variatie van maatregelen komen, anders per blok of wijk. Bijvoorbeeld 
parkeergeld alleen van 10 – 14 uur. Het moet uitkomen op zichzelf financierende systemen. 
Wegens fietsongeluk Mariënpoelstr./Rijnsburgerweg zal vóór zomer ’07 het blikveld daar 
worden verbeterd. Misschien komt er een 30 km beperking op meer plaatsten in het district. 
Paulus Buijsstr/Rijnsburgerweg: oversteek is soortgelijk probleem. Oplossingen gaan wel 
gewoonlijk ten koste van parkeerplaatsen. B&W erkent dat zij nog niet op de hoogte is van  
ontwikkelingsplannen van de Universiteit betreffende het  BinnenWetering terrein(aan 
Wassenaarseweg). Alleen bij vernieuwingen kunnen instellingen, zoals het Diaconessen met 
klem worden verzocht of verplicht, om parkeergelegenheid ook ondergronds aan te leggen (kost 
wel een 30.000 tot 40.000 € per autoplaats!). Duidelijk is dat de parkeerproblemen ook deels 
door bewoners zelf worden veroorzaakt. 
 
Sluiting: Wethouder Witteman deelt mede dat belangstellenden kunnen intekenen om een 
verslag van de avond te ontvangen en sluit de avond, waarop een waarderend algemeen applaus 
volgt. 
 
[Vogelwijk gaat dus op afzienbare termijn meedenken met wethouders over Nieuweroord en 
verkeerscirculatie-parkeerssituatie] 
 
Hans Dirken, Wijkcomité Vogelwijk, 18-04-‘07 
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De serie over de instituten in onze Leidse Vogelwijk kunnen we nu afsluiten met een 
‘randgeval’. De groene vlakte aan de Nachtegaallaan vormt inderdaad een grensgebied, want een 
groot deel ervan behoort tot de gemeente Oegstgeest. Dat was echter ook al het geval met de 
Volkstuin Het Zonneveld en de kwekerij van DZB. Die werden in eerdere afleveringen  
behandeld. Maar het is misschien wat vreemd om een stuk weiland een instituut te noemen, alsof 
het iets zou zijn als het Pedologisch Instituut of het Rijnlands Revalidatie Centrum. Toch doen 
we hier verslag van de wei. Het gaat immers om een bijzonder deel zonder woningen, dat echt bij 
de Vogelwijk hoort, qua uitzicht, waardering en soms zorg. 
 
De ligging en de gemeentegrens 
Het landje, of de wei, van Bremmer is ons ‘boerengebied’. Het terrein van zo’n 5 à 6 hectare ligt 
tussen de Nachtegaallaan en de bosrand van Endegeest. Aan die rand loopt nog een stukje van de 
oude Endegeesterwetering. Een ander overblijfsel daarvan vind je nog bij de Hogeschool. In de 
lengte richting ligt het Bremmer landje tussen enerzijds de Leidse Straatweg ( de Oegstgeester 
verlenging van de Rijnsburgerweg ) en anderzijds het nieuwe wandelpad langs de speeltuin en de 
volkstuin. Over dat terrein hebben we het dus, omringd en doorsneden door sloten, een 
‘eilandenrijk’ met wel vijf kleine eilandjes met bomen en struiken. (Zie schets). 

 
Dat ten noordwesten van de Nachtegaallaan de grens met de gemeente Oegstgeest ligt, is bekend. 
Minder dat die grens wat onverwachts verloopt. Vóór 1920 was de hele – nog niet gebouwde – 
Vogelwijk gebied van Oegstgeest. Na dat jaar liep de nieuwe grens langs de Nachtegaallaan (die 
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eerder Ajaxlaantje heette). In 1963 was er weer een grenscorrectie. De Warmonderweg en de 
Nachtegaallaan zouden onderdeel worden van een rondweg, met veel verkeer. Voor het 
belangrijke kruispunt met de Rijnsburgerweg moest extra Leids terrein worden vrijgemaakt. De 
grens werd daarom bij de Leidse Straatweg een veertig meter verlegd en liep vervolgens schuin 
door het weiland, tot er een strook van 75 meter breed, op de hoogte van de Merelstraat, bij 
Leiden kwam. Die strook loopt dan door, evenwijdig aan de Nachtegaallaan tot bij de speeltuin 
(die dus geheel op  Leidse grond ligt). Daarna wordt die grensstrook vanaf de hoogte van het 
ecopad (achter de IJsvogelhof/Groene Spechthof) weer smaller tot een punt bij de manege 
Moedig Voorwaarts. Volkstuin en DZB liggen dus  voor een belangrijk deel op Oegstgeester 
grond. Maar zo hebben Leiden en onze wijk er ook twee eilandjes bijgekregen. Eén daarvan is 
het zogenaamde “Pestbosje”, omdat daar vroeger koeien met miltvuur zouden zijn begraven 
(zelfs als je bedenkt dat vlakbij onze wijk er ook een Pesthuis ligt, zijn dit onvoldoende redenen 
om de pest in onze wijk te krijgen). Het andere onbewoonde eilandje ligt op de scheidslijn van 
speeltuin en volkstuin langs het nieuwe wandelpad. 
Dat alles er nog zo groen bijligt, is te danken aan het niet doorgaan van die randweg. Anders 
zouden de Vogelwijkers van de Nachtegaallaan vóór het vee en de vogels ook steeds 
voorbijschietend autoverkeer op vier rijstroken hebben kunnen zien. Dat zal natuurlijk wel 
onvermijdelijk zijn over een jaar of dertig, maar het is een nachtmerrie voor de gemeente om 
speeltuin, volkstuin, kwekerij en manege, alle instituten met een zwaar sociale functie, weg te 
krijgen. 
 

 
 
Eigendom, gebruik en naam 
De gemeente Leiden is eigenaar van de hele wei, ondanks het feit dat het grootste stuk ervan in 
de gemeente Oegstgeest ligt. Leiden kocht in 1895 van de gemeente Oegstgeest dit gebied en het 
gehele achterliggende terrein, behorende tot het landgoed Endegeest. Dus al meer dan een eeuw 
geleden. In Leiden waren er toen al plannen om het Academisch ziekenhuis vanaf de binnenstad 
(gebouwen aan de Morssingel waar nu het Rijksmuseum voor Volkenkunde zit) op grotere schaal 
te vestigen aan de Oegstgeester kant van de spoorlijn, dus op het huidige terrein van het LUMC. 
Dat gebeurde uiteindelijk in de jaren 20. De Psychiatrie van de Faculteit Geneeskunde moest 
echter apart, in de bossen en de rust. Dat gebeurde al rond 1900. Het landgoed met bos, 
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akkerland en wei werd dus aangekocht. In de koopakte zouden een aantal voorwaarden hebben 
gestaan, zoals dat er in plaats van de wei geen kerkhof mocht komen. 
 In de Middeleeuwen stond er op het landgoed een kasteel, op het einde van de strandwal: Ende-
geest. Dat kasteel werd, net zoals het klooster Mariënpoel, dat op het terrein van ons huidige van 
Eysingapark lag, afgebroken in 1573 om de Spaanse belegeraars het niet te gemakkelijk te 
maken. In 1647 werd  Endegeest weer in grote staat herbouwd en is nu een juweeltje van een 
kasteeltje, waarin een kantoor van de Rijngeest Groep is gevestigd. Het terrein van Endegeest 
had aan de rand van de wei boomgaarden en tuinen en nog niet de mooie bosrand van nu; dat is 
te zien op een foto uit 1925. 
 

 
 
Het terrein van de volkstuin en DZB werd ook indertijd voor akkerbouw gebruikt. Zo had de 
boerderij, die tot in de jaren vijftig van vorige eeuw nog stond op de hoek van de Leeuwerikstraat 
en Nachtegaallaan, grond in pacht waar nu de volkstuintjes zijn. 
 Ook de wei werd dus door eigenaar Leiden verpacht en dat was waarschijnlijk aan de broers 
Bremmer. Door de stadsuitbreidingen werd boerenland onteigend en de gemeente Leiden 
compenseerde dit soms door elders verschillende kavels aan te bieden ter pacht. Midden in de 
Leidse Hout staat, naast het voorlichtingsgebouwtje nu nog “de boerderij van Bremmer”. 
Mevrouw Riet Bremmer woont er nog. Die boerderij staat al op een kaart van 1615. In de 
Maredijkpolder (tussen de Maredijk en de Rijnsburgerweg) stonden vanouds vijf boerderijen op 
een rij, alleen toegankelijk via een weggetje vanaf de Maredijk. Dat weggetje liep parallel aan de 
“Warmerweg”(Warmonder). Van die vijf is er alleen wat overgebleven van de Bremmer 
boerderij, de noordelijkste. De broers S.A en J. Bremmer hadden  de pacht van ‘onze’ wei, maar 
hadden elders ook kavels in gebruik voor hun vee. Het vee werd dus af en toe via de 
Warmonderweg van en naar de wei gebracht. In de jaren 1980 verviel het pachtrecht wegens 
overlijden en een jonge Bremmer, die het bedrijf wel had willen voortzetten, emigreerde om te 
gaan boeren in Canada. Het boerengezin Bremmer noemde onderling onze wei “De Pen”; de 
huidige pachter Ben Hoogduin, die er vroeger paarden liet lopen, noemt het “Landje van 
Bremmer”, maar de huidige gebruiker Boer Jan duidt het aan als ”de Nachtegaallaan”; de 
gemeente Oegstgeest tenslotte…. Dus landje van Bremmer of van Hoogduin, wei van Endegeest, 
prairie van de Vogelwijk, U noemt het maar. 
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De sloten, eilanden en vogels 
Het landje van Bremmer ligt als een kleine vlakte met kreekjes tussen twee oude strandwallen in: 
die van Endegeest en die van de Nachtegaallaan/Lijsterstraat . Vanouds staan er boerderijen op 
de strandwallen en wordt er vee geweid op de vaak drassiger tussengebieden.  
 

 
 
Sinds de aanleg van het nieuwe wandelpad (noemen we dat vanaf nu “Bremmerpad”?) annex 
slootjes, bruggetjes en fietsbarrière, is de waterhuishouding nog niet geheel op orde. Zo staan er 
te lang plassen op de wei. Het patroon van de sloten is grillig en deels overblijfsel van de oude 
kreken. Eigenaardig is dus de aanwezigheid van wel vijf eilandjes, elk begroeid met bomen en 
struiken. Er is een toegang voor vee aan het begin van de Nachtegaallaan en er zijn toegangen 
voor wandelaars aan weerszijden van het Bremmerpad, namelijk bij de speeltuin en de tuin van 
het psychiatrisch Ziekenhuis Rijngeest. De wei blijkt een mooi gebied voor vogels. Steeds zijn er 
reigers en Canadese ganzen, soms een lepel- en een ooievaar. Maar ook veel weidevogels. Hun 
nesten worden niet gestoord, doordat er pas in juni/juli wordt gemaaid. Volgens boer Jan ( die 
zijn achternaam niet in de media wil) komt de ooievaar nooit permanent op het paalnest, omdat 
dat wel vier meter te laag is. Jammer van dat geschenk van het Wellant College (dat toch ook 
voor agrariër opleidt!).  
Hij heeft liever de ooievaar dan die 40 ganzen, die het gras maar verzuren, zodat er voor zijn 
beesten minder te grazen overblijft. 
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Het vee 
Boer Jan is van een oude boerenfamilie, maar is met zijn 15 koeien en 8 schapen naar eigen 
zeggen slechts een ‘hobby boer’. Zijn eigenlijke beroep is machinist op grondverzetmachines. ’s-
Winters staan zijn koeien op de potstal van zijn moeder, vlakbij zijn woonhuis aan de 
Haarlemmer Trekvaart. Aan die vaart wonen velefamilieleden. Boer Jan heeft naast de 
Bremmerwei ook een nog groter stuk weiland in gebruik dichtbij in Warmond. Dat is handig om 
de stieren en de kalveren gescheiden te houden. Hoe combineert een hobbyist zijn dagelijks werk 
met het dagelijks melken van koeien ? Dat lukt wel, ook met de hulp van gezinsleden en zijn 
compagnon, dankzij het speciale vee. Het bedrijf is er namelijk voor de fok van Dikbil stiertjes. 
Dat is een jong ras, dat niet voor de melk maar voor het vlees wordt gehouden. De Bremmer 
koeien zijn er dus voor de productie van (liefst stier-) kalfjes! De kalveren worden niet bij 
moeders gezoogd, maar met mensenhand en emmertjes krijgen ze melk; anders wennen ze niet 
aan mensen en worden onhandelbaar wild. Het is een wat vreemd ras, dat vroeger als afwijkende 
exemplaren bij andere rassen wel eens werd geboren, dik en met tong uit de bek. Nu wordt het 
dus als een apart ras erkend en gefokt. De schapen, Zwart-bles en Swifter ras, vragen nog minder 
aandacht. 
 
Natuurbehoud 
De wei van Bremmer geldt officieel als ‘Beschermd Dorpsgezicht’. Het kerkhof werd een eeuw 
geleden voorkómen, zoöok de randweg in de jaren ’60 en enkele jaren geleden kreeg de 
Oegstgeester sportclub ASC ook geen kans om er sportvelden van te maken. De Vogelwijkers 
vinden dat we het zo mooi groen moeten houden als nu en ook aan de overkant de mooie bosrand 
zonder zichtbare gebouwen van de overbuurtjes. Laatst gevraagd aan de Dikbillen, vonden die 
dat ook. 
Hans Dirken 
 
Met dank aan Boer Jan , dames Bremmer, Archivaris Oegstgeest Carla de Glopper, Marise Spieksma, Ben Hoogduin 
en Kees en Francien Post. 
 
Literatuur: - Raadsherenbuurt, zestig jaar wonen en leven in een Leidse buurt. Harinck, I. e.a. 1985 
                  - Vereniging Oud Oegstgeest Presenteert. No’s maart 1997 en oktober 2003. 
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In het afgelopen dozijn nummers beschreven we steeds een vogel, waarnaar een straatnaam in 
onze Vogelwijk is genoemd. Als laatste zijn we dan nu aan de Blauwe Vogel toegekomen. Dat is 
een verzonnen dier, zoals u weet. We hebben het te danken als straatnaam aan de Mytylschool 
De Thermiek en dat heeft zijn redenen. We konden dus niet een biologieboek opslaan om de 
aardigheden van het diertje te gaan vermelden, maar moesten als enige mogelijkheid te rade gaan 
bij een oud boek uit België, waarin het sprookje van de blauwe vogel staat. 
 
Ik ben niet vaak verslagen door een boek. Ik heb me een keer aan een boek Einstein gewaagd, 
maar de relativiteitstheorie was voor deze alpha te hoog gegrepen: na twee leespogingen 
spijkerde ik het boek aan de muur van mijn studentenkamer. Ook Gödel, Escher Bach bleef 
ongelezen, na twee gestrand te zijn op blz. 22. 
Maar nu ben ik gevloerd door een literair boek: De Blauwe Vogel, door Maurice Maeterlinck. 
Prachtig bibliofiel exemplaar bemachtigd via boekwinkeltjes.nl. Gebonden uitgave in 
prachtband, goud-op-snee, mooi lettertype, jaar van uitgave onbekend maar ongetwijfeld een 
vintage: uitgegeven tijdens het leven van de auteur zelf. 
 
Het verhaal komt niet echt tot leven. Twee kinderen: Myltyl en Tyltyl, dochter en zoon van een 
arme houthakkersfamilie, beleven een droom. Ze moeten een Blauwe Vogel zoeken voor het 
zieke dochtertje van de Fee. De Blauwe Vogel, symbool voor het geluk (als ik het allemaal 
begrepen heb). Tijdens hun zoektocht ontmoeten ze de Eik, het Licht, De Hond, de Kat, (ik sla 
nu een paar bedrijven over), het Kind, de Tijd, de Moederlijke Liefde, enz., die allemaal wijze 
levenslessen ten berde brengen natuurlijk. Aan het eind van de droom blijkt de Blauwe Vogel bij 
nader inzien hun eigen gekooide vogel te zijn, geven ze het beest aan het zieke buurmeisje dat 
daarop spontaan geneest. Ze kan weer lopen, waardoor we nu ook weer snappen hoe de Myltyl 
en Tyltyl-school aan zijn naam gekomen is.  
 
Leuk gegeven altijd, zo’n vermenging van droom en werkelijkheid. Maar waar The Wizard of Oz 
met deze insteek een rijk, meerlagig sprookje maakt(wij hebben thuis maar liefst 3 DVD-
versies), blijft De Blauwe Vogel steken in levenloze karikaturen. Het heeft een tijd op mijn 
nachtkastje gelegen maar ik heb het tenslotte opgegeven. Ik kan het alleen aanbevelen als goede 
literatuur voor het slapen gaan. 
 
Terwijl de échte blauwe vogels toch zo spectaculair zijn. Nee, dan de echte blauwe vogels. 
Daarvan zijn er niet zoveel. De pimpelmees natuurlijk, met zijn blauw-gele verenkleed, en de 
Vlaamse gaai heeft prachtige blauwe veertjes aan zijn vleugels, en de mooiste van allen: de 
ijsvogel. Hierover is al genoeg geschreven in dit prachtblad; je moet niet over de ijsvogel lezen, 
maar hem erváren! Gelukkig kan dit, in deze wijk. Loop langs de slootjes en wees bedacht op een 
hoog, schel geluid; het alarm van de ijsvogel. Een snelle blauwe flits en weg is-ie alweer. Hij 
passeert ook vaak de Blauwe Vogelweg ter hoogte van het schelpenpad, waardoor ook deze 
straat zijn naam weer eer aandoet. Dick de Vos 
 
P.S. Het boek ‘De Blauwe Vogel’ bied ik voor de kostprijs (20 euro) te koop aan voor de 
liefhebber: een sieraad voor uw boekenkast! 
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Over Leeuwenhoek en verkeersonsluiting Bio Sciemce Park 
 
Onderstaande informatie kreeg Dhr van der Velde ( Merelstraat 2)  van de gemeente. 
 
1. Boerhaave gebied 
Voor het Boerhaave gebied heeft de Universiteit in samenwerking met TNO een concept 
Masterplan gemaakt dat aan de gemeente gepresenteerd is. In dit Masterplan wordt het concept 
Stedenbouwkundig Plan nader uitgewerkt. Beide documenten zijn momenteel nog niet openbaar. 
Het uitgangspunt in het Stedenbouwkundige Plan is nieuwe functies te creëren op basis van de 
huidige behoeften en toekomstige verwachtingen, gecombineerd met de doelstelling dat te 
behouden wat van waarde is en nog functioneel gemaakt kan worden. Er is door Vestigia een 
inventarisatie gemaakt van alle gebouwen in het Boerhaave gebied waarbij de monumentale 
waarden bepaald zijn. In het Masterplan wordt voorgesteld de monumentaal waardevolle delen 
van de gebouwen zo veel mogelijk te behouden. Daarnaast wordt mogelijk gemaakt de minder 
waardevolle delen van de gebouwen te slopen en hiervoor nieuwe aanbouwen te ontwikkelen. In 
het Masterplan wordt ook de mogelijkheid geboden een aantal hoogbouw accenten te realiseren. 
In het  Masterplan wordt voorgesteld de parkachtige structuur te behouden en uit te bouwen. 
Concreet vertaalt dit zich in het voornemen de bestaande monumentale bomen te behouden, 
daarnaast worden extra bomen toegevoegd. 
De gemeente Leiden zal binnenkort richting universiteit reageren op het Masterplan. Hiervoor 
levert ook een beleidsmedewerker Monumenten en een stedenbouwkundige van de gemeente 
input.  
 
2. Verkeerskundige structuur 
De gedachte achter de verkeerskundige structuur in het Leiden Bio Science Park is dat gekozen 
wordt voor een heldere en vindbare structuur. Een beperkt aantal, herkenbare gebiedshoofdassen 
(Darwinweg, Ehrenfestweg, Einsteinweg, Zernikedreef, Sandifortdreef en Albinusdreef) met 
daarop aansluitend een aantal (lokale) bestemmingswegen. 
De ontsluitingsrelaties op langere afstanden zijn gericht op enerzijds de Plesmanlaan en 
anderzijds de Wassenaarseweg/Rijnburgerweg. Via deze wegen kan iedere richting in (en naar 
buiten) de regio worden gegaan. De risico’s op het ontstaan van sluiproutes acht de gemeente 
niet groter dan in de huidige situatie, omdat de wegenstructuur in de nieuwe situatie geen echte 
nieuwe mogelijkheden biedt.  
Er zal deze week een gesprek plaatsvinden tussen de gemeente en een vertegenwoordiging van 
het wijkcomité Vogelwijk waarbij ingegaan wordt op de verkeersstructuur Leeuwenhoek i.r.t. de 
Vogelwijk.  
 
 
Als u nog aanvullende vragen/opmerkingen heeft kunt u mij bellen of emailen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Freddy van Rosmalen 
junior projectmanager 
Projectmanagementbureau gemeente Leiden 



16 

 
 
 
 
Het estafettestokje naar 
een volgende wijkbewoner 
 
 
Carl en Kristien en Sanne Janssen: 
 
We zijn in 1983 in de wijk gekomen, Lijsterstraat 8. We wilden al eerder naar de Vogelwijk die 
ons ideaal leek. Na ons trouwen zijn we eerst in een flat in Leiden Zuidwest getrokken, dat was 
goedkoper en konden we sparen voor iets beters. Kristien kende de Vogelwijk al omdat ze als 
verpleegster een tijdje in Nieuweroord woonde. 
Carl komt oorspronkelijk uit Den Haag en werkte daar en Kristien dus in het ziekenhuis in de 
buurt. We wilden zo graag in de Vogelwijk wonen. De grootte van het huis beviel ons. We 
kwamen er met David en Lotte en hier zijn Benjamin en Sanne geboren. Sanne woont nog hier. 
De wijk ligt prima wat betreft nabijheid van winkels, station, scholen en vervoer. De kinderen 
kunnen spelen op brede stoepen en in het bos en zo en dat hebben ze ook uitgebreid en met veel 
plezier gedaan.. Er is veel groen en het is eigenlijk een charmante buurt. 
 Alle kinderen gingen naar de Leidse Houtschool. Kristien zat er 18 jaar in de ouderraad. Nu 
vieren we er het jubileum van de school. Nog vele jaren na onze komst stond de Anna Kliniek 
aan het eind van de Lijsterstraat. Die brandde af op een nieuwjaarsdag en Carl heeft daar nog 
foto’s van. 
We hebben toch nog veel aan het huis verbouwd. We hebben de keuken bij de benedenkamers 
getrokken; de schuifdeuren “en suite” helemaal verwijderd, zodat we beneden een echt grote 
woonkamer met keuken hebben. De badkamer gemoderniseerd, dak geïsoleerd, dakkapel erop, 
betere leidingen en riool. Een goed huis met een achtertuin, waar we de schuur hebben vervangen 
door een grote muurkast. 
 Het enige nadeel van het huis is misschien dat we geen achterom hebben. Al die fietsen wil je 
eigenlijk achter kwijt en soms moeten er grote stukken via de tuin van de buren naar ons toe. 
Nadelen van de Vogelwijk zijn nauwelijks te bedenken. Oh ja.. misschien wat witte strepen op de 
parkeerplaatsen om wat beter de lengte te benutten. 
Ja, wij zijn het huis met de vlaggenmast en de vele verschillende wapperdoeken. Dat is sinds 
2004. Carl vond een echte vlaggenmast zo aardig, zag er eerder eentje in de wijk en hij kreeg dat 
voor z’n verjaardag. En toen zijn we natuurlijk een beetje gaan verzamelen. Af en toe een vlag 
kopen, maar voornamelijk bellen naar allerlei instanties. Dan blijken gemeenten, instellingen 
voor goede doelen en bedrijven wel eens een vlag te willen geven, bijvoorbeeld met een verlopen 
jubileumjaartal erop of zo. Zo versieren we huis en straat een beetje. 
Wat betreft De Praatvogel ? Die wordt hier van voor tot achter gelezen. Leuk ook die 
buurtnieuwtjes; is gemakkelijk leesbaar. Zou er misschien een soort Burgerlijke Stand in kunnen: 
wie er nieuw komt wonen, geboortes etc.? Maar ja, hoe kom je daar achter! 
Kortom, we wonen hier graag en willen er ook blijven. Hooguit nog eens verhuizen naar een  
huis aan de Nachtegaallaan in de Vogelwijk. Zelfs de kinderen willen hier gaan of blijven wonen. 
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- de Universiteit een mooi plan uitgaf voor de Leeuwenhoek-Biosciencepark met 
een kaart voorin, waarop een manege staat aan het begin van het Flanorpad; zou 
dat een plan voor ezels wezen? 
 
- in voornoemd plan ook staat dat de Wassenaarseweg een eikenlaan wordt en een 
belangrijke verbindingsweg tussen Leiden Centrum en de Oegstgeester 
“Rijnfrontwijken”, die gaan verrijzen aan de  andere zijde van de A44; 
 
- er ook een plan is om vanaf de Plesmanlaan een autoverbinding door het 
Biosciencepark, langs Sylvius,  aan te leggen, die uitkomt bij de rotonde bij het 
Rijnlands Revalidatie Centrum; het wijkcomité maakt daartegen bezwaar, omdat 
dan veel sluipverkeer door onze wijk te verwachten is; 
 
- er een parkeerverbod komt voor een deel van de Blauwe Vogelweg, namelijk aan 
de kant van het Bos van Bosman vanaf de Wassenaarseweg tot voor de ingang van 
de Mytylschool, zodat de busjes die de kinders afhalen wat meer bewegingsvrijheid 
krijgen (wegens de afspraak met de school rijden die busjes overigens slechts 
zelden door onze straten heen); 
 
- de Nijlgans in het Bos van Bosman onlangs nog maar twee jongen had; de rest is 
door reiger en rat opgepeuzeld; 
 
- er vaak twee aalscholvers vissen in de vijver van het Bos van Bosman en dat ze 
soms zoveel hebben gegeten dat ze nauwelijks meer kunnen opvliegen; 
 
- er dit jaar geen jonge uilen in het Bos van Bosman zijn waargenomen; 
 
- er ondanks de wandelaars die regelmatig over het Bremmerpad lopen, toch weer 
hazen in de wei zijn gezien; 
 
- er in de sloot bij de speeltuin onlangs grote karpers druk aan het paaien waren, er 
vlakbij een lepelaar druk doende was en er op het Annaplantsoen vaak scholeksters 
driftig rondrennen; 
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- we hierbij een foto ( door Eveline Kamstra genomen) toevoegen als bewijs dat de 
ooievaars toch wel eens nieuwsgierig de nestpaal  op de wei van Bremmer 
bezoeken; 
 

 
 
 
- het obstakel in het Bremmerpad ( een hek met een overstapje) fietsers niet blijkt 
tegen te houden, want die tillen hun vehikel eroverheen, maar dat het wel de 
verdere weg blokkeert voor mensen die slecht ter been zijn; dat kan toch niet de 
bedoeling zijn geweest? Dus toch maar een klaphekje?; 
 
- lawaaiige meeuwen onze wijk ook wel aardig vinden om te vertoeven, maar dat 
aanstalten tot nesten gelukkig nog zijn uitgebleven; 
 
 
- hardnekkige vlekken uit kleding te verwijderen is door een halfuurtje weken in 
water met twee tabletjes om het gebit te reinigen (dat bijt dus lekker weg!). 
 
Een fijne, zonnige vakantie met mooie wolkenhemels toegewenst door  Noortje 
Noorderzon 
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Ik wou dat ik een vogel was  

Ik wou dat ik een vogel was, 
en heel goed vliegen kon. 
Een stukkie op me ruggetje 
heerlijk in de zon.  

Heel hoog daar in de hemel, 
daar waar de wolken zijn. 
Dan met een rotgang naar benee, 
dat lijkt me echte gijn.  

Ik scheer dan met mijn buikie, 
bijna langs de grond. 
En vlieg dan nog een beetje, 
daarzo in het rond.  

Ik schiet dan als een vuurpijl, 
met een bloedgang weer omhoog. 
Het zou een vaartje wezen, 
wat er zeker niet omloog.  

Ik zou dit zeker doen, 
zeker keer op keer. 
En als ik dan ging slapen, 
had ik me daggie weer.  

Uit "De eerste eieren komen weer"  
van: Henk van Zijp 
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