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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 recht voor om kopij en 
ingezonden stukken niet te plaatsen dan wel in te korten. 
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Politie 

 Wijkagent:     dhr.    J.Bontes     Tel :  0900-8844   Leiden Noord 

Belangrijke telefoonnummers 

 Geluidshinder Schiphol: 020 - 601 55 55 
 Grofvuil: 516 55 01 

 Gemeente Leiden Servicepunt woonomgeving: 516 55 01 

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 

mailto:c.vd.aarsen@tiscali.nl
mailto:elise-bosman@hotmail.com
http://www.districtsraden.nl/
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Een nieuwe lente, een … 
 

Tja, die winter, daarvan dacht ik  dat die er niet zou komen.  Toch nog een paar weken met 
ijspret, met sneeuw en ruiten krabben.  Toch ongelijk gehad. Wel niet zo’n winter als uit de 
boekjes, of waarvan opa en oma nog kunnen vertellen, maar toch. Het was heel behoorlijk. 
In mijn vorige voorwoordje vroeg ik mij ook over die creditcrisis af wat we daar nu van zouden 
merken. Het leek allemaal nog  iets van heel ver weg, iets als een wolk in de verte, waarbij je  
nog geen voorstelling kan maken  dat het gaat sneeuwen. Maar inmiddels weten we beter. Het 
kabinet heeft  nu echte maatregelen genomen en ik moet zeggen dat ik die verhoging van de 
AOW leeftijd, als oudere, wel echt als crisis ervaar.  Nee alle gekheid, voor velen betekent de 
crisis dat zij rechtstreeks getroffen worden. Dat is heel naar. Werkloosheid is iets wat je 
niemand toewenst. Toch zullen velen, met een vaste baan die niet op de tocht staat, er nog 
steeds weinig van merken. En die winter, die was ineens voorbij. Begin maart met prachtig 
lenteweer. Is het u ook opgevallen hoe snel de voorjaarsbloemen tevoorschijn kwamen.  Het 
leek wel alsof er slechts een dekseltje van het potje moest om alles tevoorschijn te laten 
komen. Zelf kan ik het dan niet laten om op bekende plekjes te gaan kijken of ik het Groot 
Hoefblad met zijn prachtige roze kaarsvormige bloeiwijze al kan vinden, of de 
Voorjaarshelmbloem met zijn witte of roze elegante bloempjes, het fel gele Speenkruid en de 
tere Bosanemonen. Dat is weer genieten. Buiten heeft ook weer geur gekregen. Je ruikt weer 
aarde en groen. Het nieuwe jaar is er. We hebben weer onze jaarvergadering en het bestuur 
moet al beginnen aan de eerste voorbereidingen van het jaarlijkse buurtfeest. Dat lijkt nog ver 
weg, maar ook die tijd gaat snel.  Deze winter hebben we gelukkig veel weten te bereiken bij de 
gemeente over het bouwplan van Nieuweroord. De plannen om de grond en het te slopen 
flatgebouw te verkopen aan een projectontwikkelaar zijn door de gemeenteraad goedgekeurd. 
Aan de verkoop worden door de gemeente een heel stel voorwaarden verbonden die 
garanderen dat de nieuwbouw zal passen in de omgeving. Voorwaarden die wij als 
wijkorganisaties uit de omgeving van Nieuweroord gezamenlijk met de gemeente hebben 
ontwikkeld. Dit alles onder de bezielende leiding van Marijke van Dobbe-de Bruyn. Verderop in 
deze Praatvogel vindt u daar meer over.Voor de asielzoekers komt er dit jaar ook een grote 
verandering. Dit najaar gaat Nieuweroord als asielzoekerscentrum definitief dicht. Tien jaar 
hebben we als buurt het asielzoekerscentrum hier gehad. Tien jaar heb ik de buurt mogen 
vertegenwoordigen in de overlegcommissie.  Ik houd daar enkele mindere herinneringen aan 
over, maar vooral goede ervaringen. Achteraf gezien is het allemaal goed verlopen. Slechts een 
periode was er zeer grote overlast en ergernis. Ook hebben we regelmatig voor onze belangen 
moeten strijden. Maar wat mij het meest bijgebleven is, zijn de contacten met mensen van ver, 
verdreven van huis en haard, die hier weer een nieuw bestaan moeten opbouwen.  Prachtige 
mensen, leuke kinderen en leuke contacten van tal van buurtgenoten met onze steeds weer 
wisselende buren in Nieuweroord. Weet u het nog: Het kunstproject, vrouwenmiddagen, hulp 
bij inburgering, open dagen, samen tennissen en kennismaking met exotische gerechten.  
Nu is er crisis. Je zal maar net hier je verblijfsvergunning hebben gekregen.  Een nieuw bestaan 
moeten bouwen. Niet hoopgevend. 
Het is maar te hopen dat die crisis net zo plots voorbij gaat als de winter. Dat de bloemen weer 
gaan bloeien en er weer meer hoop komt. Tot het zover is kijk ik in ieder geval naar al het moois 
van de natuur, waarmee we hier zo rijk bedeeld zijn. Groot en Klein Hoefblad, Speenkruid, 
Voorjaarshelmbloem, …..en alles wat er dit jaar weer tevoorschijn komt. 
 

Ruud Stam 

Voorzitter.  
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Zingen bij jeugdkoor Ruach 
     

Heb jij de X-factor? 
  
Hou je van zingen? 
Lijkt het je leuk om in een kinderkoor te zingen? 
Ben je tussen de 4 jaar en 17 jaar oud? 
Het Jeugdkoor Ruach kan jou dan heel goed gebruiken. 
We zingen heel verschillende dingen. Dat maakt het zingen bij Ruach juist zo leuk. 
Zo zingen we echte koormuziek en christelijke liederen, maar ook liedjes uit 
musicals, zoals uit The Sound of Music. 
Dit willen we zo mooi en zo goed mogelijk doen. Daarom hebben we veel 
aandacht voor hoe je je stem bij het zingen gebruikt en voor de samenklank in het 
koor. 
Wil je meer weten? 
Kijk dan op de site: www.ruachjeugdkoor.nl 
 of bel 071-5156610 of 071-5150440 

 
 

 
 

Twee verhalen van enthousiaste vogelwandelaars 

 
1.  Els Roelofs 

 
Zondagochtend 22 maart, heldere lucht, het zonnetje komt op. Nog fris. En om 7 uur starten in 
het kader van de Stadsvogelcampagne ‘Vroege Vogelwandelingen’ op meer dan vijftien locaties 
in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten: zoals bij het theehuis in de Leidse Hout, in 
de Klaas Hennepoelpolder in de wijk Poelgeest, bij het gemeentehuis van Oegstgeest 
(Rhijngeest) en bij de speeltuin in de Vogelwijk. Ook in een aantal andere gemeenten in 
Nederland zijn stadsvogelcampagnes gehouden, vertelde medewandelaar Mirte, die bij de 
gemeente werkt en weet wat de stadsvogelcampagne inhoudt. 
We zijn met z’n 7-en: 3 Vogelwijkers met verstand van vogels, tevens gids bij het IVN, 
waaronder Dick de Vos, die daar ook een boekje over geschreven heeft (“Wat zingt daar?”), en 
4 nieuwsgierigen die daarvoor (ook) vroeg uit hun bed gekomen waren. 
Mijn eigen zoon had ik niet kunnen overhalen, maar Antoine, z’n klasgenootje was er wel! 

 

http://www.ruachjeugdkoor.nl/
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Vogels zien en herkennen: een goede kijker helpt! Dick had er een heel stel bij 
zich. Wat een verschil met dat kleine dingetje dat ik bij me had! Ken u het 
vogelboek van Hans Dorrestijn ( 
“Dorrestijns vogelgids”)? Daarin vertel 
hij heel droog hoe bijzonder onhandig 
hij is, hij kijkt altijd te laat, speurt 

tevergeefs terwijl iedereen ‘oh’ en ‘ah’ roept. Tot hij 
een kijker van een vriend in zijn handen krijgt: een 
wereld van verschil. Die ervaring had ik ook bij de 
koperwieken, een soort lijsters, op het veldje voor de 
Bosuilstraat: wat scherp en wat een kleuren!  
En in het Bos van Bosman ging mijn wens in vervulling: 
een ijsvogel! Zo vaak over gehoord, en nu voor het 
eerst gezien. Nancy Stoop schreef er vorig jaar al over 
in de Raadsheer, zij had ‘m langs het fietspad door de Leidse Hout gezien. Ik heb daar sindsdien 
altijd opgelet, maar helaas. En nu alsnog! 
Bovenop de schijnwerpers bij het kleine tennisbaanje zaten Nijlganzen, en verderop in de 
bomen ook. Roffels van de spechten, houtduiven die Antoine overal zag, puttertjes 
(=distelvinken) die te horen waren voor wie het herkende, en vaak het winterkoninkje. Dat er 
zoveel geluid uit zo’n klein beestje komt! 

Terwijl we over het verbindingspad tussen de 
Blauwe Vogelweg en de Nachtegaallaan liepen, 
cirkelden er 2 ooievaars met hun uitgestrekte 
vleugels boven ons, een mooi gezicht. Later zat 
er 1 op het nest in het landje van Bremmer. 
Zou er dan toch een paartje op neer gaan 
strijken dit jaar? 
Verder een losse scholekster en kievit, en veel 
klein spul in het struikgewas van de 
volkstuinen.  
Ik ben heel benieuwd hoe de excursie in de 
Leidse Hout is geweest! Ook een ijsvogel 

gespot? Of een bosuil wellicht? 
Meer weten over stadsvogels? In het Koetshuis in de Leidse Hout is een expositie en zijn folders 
te vinden met nuttige tips hoe meer vogels in je tuin te krijgen.  
Nog nieuwsgieriger? Het IVN organiseert vogelcursussen, er gaat er net weer 1 van start die de 
moeite waard is. Zie de folder in het Koetshuis of kijk op www.ivn.nl/Leiden.  

Vogels fluiten niet, vogels zingen 

2. Bram Luteyn 

 Het was een klein vrolijk groepje van 6 volwassenen en een kind dat zich verzameld had bij 
speeltuin ‘Vogelenwijk’. Voor een wandeling door de wijk. Leuk om te weten dat op dit moment 
op zoveel meer plaatsen in de stad, groepjes door de wijken liepen met hetzelfde doel: om te 
zien en horen welke vogels er wonen. De Vogelwijk is van nature een buurt waar het loont om 
weer eens te kijken wat er vliegt en zingt, in en rond de vogelstraten.  
Er is al veel bekend, en wij bewoners van de vogelwijk leven met de vogels, en kennen ze: er 
bestaan zelfs de lange en korte roodborst en merel … . Dick de Vos heeft in achtereenvolgende 
Praatvogels de vogel van de straat besproken, en Hans Weeda heeft een inventarisatie gemaakt 
van de buurtvogels op en rond Het Zonneveld *. 

http://www.ivn.nl/Leiden


6 

Meteen was daar de winterkoning. Waarom heet’ie zo? Met de verrekijkers proberen we hem 
te vatten. Antoine die zelfstandig is gekomen, ziet ‘em later weer vlakbij op een tuinhek. Hij 
heeft op school een vogelonderwerp gehad en er zijn daarbij nestkastjes getimmerd. Enkelen 
van de volwassen, ook al komen ze uit een niet-vogelwijk, kennen een variatie op de reden voor 
de naam van de winterkoning, en ze delen hun verhaal met Dick. Hij is als buurtgenoot en IVN-
er, de gids van deze wandeling. En hij is de vogelzang-verteller! Onderwijl hoort ieder weer de 
roffels van de grote bonte specht. En het gelach van de groene specht, gezien? Nee, jammer. 
Nu de kinderen nog geen bezit hebben genomen van ‘het veldje’ zitten er de koperwieken. Dick 
die er tegenover woont, vermoedt dat er de laatste tijd meer exemplaren zijn bijgekomen: dat 
ze zich verzamelen om weer naar de Scandinavischebossen te gaan. Een nijlgans, die met de 
rode poten, zit hoog op de schijnwerper van het tennisveld, een ander heeft positie gekozen op 
een ‘spechtenstam’ in het Bos van Bosman. Enkele kauwen plagen ze, misschien wel omdat ze 
een nest willen in die stam. Een gaai vliegt op, van de naamgevers mag ‘ie niet meer vlaamse 
gaai heten … . 
Hadden we enkele dagen eerder al een paartje ijsvogels in het bosje gezien, verdraaid nog aan 
toe, weer treffen we het! Als de ijsvogel vliegt, lijkt het blauw zo fel als een ‘shintz’ glimmende 
stof, of als sommige oogschaduw. Als een blauwe schicht vliegt ‘ie verder naar een tak over de 
sloot. We steken over naar de ‘ecologische zone’ die als zodanig gereserveerd is  ter 
compensatie van de verstening, ten gevolge van de nieuwbouw in de wijk. Het is de bedoeling 
dat deze zone een ecologische verbinding legt tussen Bos van Bosman en Endegeest.  
Behalve een putter zien we opeens boven ons hoofd twee ooievaars zeilen, vlakbij! We maken 
nog een uitstapje over Het Zonneveld. De groenling, de heggemus. Die leren we ook horen.  
Genoeglijk wandelen we verder en de ooievaar verdwijnt boven Endegeest. Op het Landje van 
Bremmer is de groep Canadese ganzen in de loop der jaren wel uitgedijd tot zo’n vijftig. Het zijn 
die met de zwarte hals en witte wangen. Door  paarvorming en nestgedrag zijn er nu maar 
enkele. Soms zag je er ook wel eens  een zilverreiger, de lepelaars, en enkele verdwaalde 
steltlopers, nu niet.  
 Als we tegen 9 uur weer bij het Vogelnest terug zijn, hebben we echt wat gedaan op deze 
zondagochtend. Ik laat na alle vogels te noemen die we gezien hebben. De inventarisatie bij Het 
Zonneveld geeft daarvan wel een beeld. We hebben weer genoten van onze wijk. Zullen we nog 
eens zoiets doen, met wie er nu niet waren? 
 

*▪www.leiden.nl/stadsvogels over de stadsvogelcampagne ‘samen zorgen voor een aangename 
en vogelvriendelijke stad’                                                                                                                                       
▪Dick de Vos, Wat zingt daar (KNNV Uitgeverij) met opbrengst naar Het bewaarde land            
▪www.hetzonneveld.nl: inventarisatie flora en fauna op/rond Het Zonneveld                    
▪www.ivn.nl/leiden: excursies en cursussen in Leiden en omgeving                      
▪www.natuurverhalen.nl 

  

http://www.leiden.nl/stadsvogels
http://www.hetzonneveld.nl/
http://www.ivn.nl/leiden
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Deze keer interviewden wij Eduard en Renu, eigenaars van toko Iboe Tjilik, aan de 
parkeerplaats bij molen de Valk, aan de Lammermarkt 9. Voorheen woonden zij zelf boven In 
Casa, maar sinds 2006 zijn ze met hun twee kinderen Nina en Reza verhuisd naar de oude 
zuivelwinkel van de familie Lecluse in de Lijsterstraat: dat huis met die grote keuken!  

Van hoe het kwam….  

Als studenten Arabisch en Talen en Culturen van Zuid-Oost Azië namen Eduard en Renu beiden 
een bijbaantje in een Indonesisch toko: Renu werkte bij Toko Boenga Mas in Den Haag en 
Eduard bij Toko Iboe Tjilik in Leiden.  Voormalig secretaresse bij de Sterrenwacht, Tante Til, 
besloot na haar pensioen haar carrière voort te zetten en zij begon eind jaren tachtig een toko 
met de naam Iboe Tjilik, dat in het javaans kleine dame betekent. Na 10 dagen bijbanen mocht 
Eduard de keuken al in: hij bleek kook-talent te hebben. Niet vreemd als je weet dat hij uit een 

familie komt waar alle broers en zussen van koken houden en daar een ware wedstrijd maken!   

Toen Tante Til (nog) wat ouder werd en in 1998 ziek werd vroeg zij Eduard & Renu om de zaken 
over  te nemen; zij haalden hun papieren (Middenstand, Restaurantbedrijf en de overige 
benodigde Horecadiploma’s) en in 1999 namen zij de zaak officieel over. Renu werkte op dat 
moment, na het afronden van haar studie, bij de ABN-AMRO maar heeft absoluut geen spijt van 
deze carrière switch. Bij Iboe Tjilik doet zij het personeel, de financiële administratie en valt in 
bij ziektes. Daarnaast werken er een aantal scholieren en studenten en 2 oudere dames van 
rond de 70 (uit de tijd van tante Til). Ook dochter Nina helpt af en toe bij de kassa. En Eduard 
kookt. In een keuken van 13 vierkante meter. Zo groot als je keuken thuis is, zo klein is die op je 
werk. Dan moet je wel behendig (of tenger en elastisch) zijn en efficiënt en netjes werken!  

 

In het begin draaiden ze soms weken van 60 uur, maar sinds een paar jaar, dankzij goed 
personeel, een efficiëntere organisatie en trouwe klantenkring kan het allemaal wat rustiger 
aan.  

Iboe Tjilik loopt goed, met ruim 100 couverts per dag, en voornamelijk vaste klanten uit Leiden, 
Warmond, Oegstgeest en Voorschoten die gerechten komen afhalen. Ook verzorgt IT catering 
bijvoorbeeld voor de universiteit en de schouwburg.  

Of er ontwikkelingen zijn?  

Jazeker: Eduard heeft bijvoorbeeld enkele jaren terug in een combi-steamer, ter grootte van 
een koelkast, geïnvesteerd. Deze wordt gebruikt voor slow-cooking: het zo lang mogelijk garen 
van bijvoorbeeld rundvlees. Dit is nieuw in de indonesische keuken, in de gewone horeca wordt 
de combi-steamer al langer gebruikt, maar het werd nog niet gebruikt en was daarom spannend 
of het ook zou werken bij het koken van indonesische gerechten. Het resultaat blijkt gelukkig 
vergelijkbaar met de ouderwetse pan!  
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Andere ontwikkeling is dat net bekend is geworden dat Iboe Tjilik kan blijven bestaan op de 
huidige locatie. Door het “Poort van Leiden project” dat de gemeente Leiden voorbereidt was 
het een tijd onduidelijk of het pand zou worden opgekocht door de gemeente, maar onlangs 
bleek dit gelukkig niet het geval. Een uitbreiding, meer variatie en dynamiek, een restaurant 
erbij is nu een van de  toekomstdromen. Nog geen vastomlijnd idee, maar wel iets waarop 
Eduard en Renu zich oriënteren.  

Wat DE specialiteiten van de Kleine Dame zijn? Ikan Atjar (zoetzure 
vis) en Rendang (gestoofd pittig rundvlees in kokossaus).  De meeste 
Iboe Tjilik-gerechten zijn echt Javaans (heel zoet) en deels West-
Sumatraans (heel pittig). Eigen favorieten zijn de aubergine schotel: 
een pittig aubergine gerecht en Ajam Koening Menado: kip gestoofd 
in tomaat en pepers en gember.  

Sinds 2006 dus in onze wijk, en ze wonen hier met veel plezier. Dankzij het estafette artikel in 
de Praatvogel over de familie Iskandar ontdekte Eduard een stukje gedeelde geschiedenis met 
mijnheer Iskandar en hebben zij elkaar leren kennen onder het genot van een indonesisch 
hapje. Kijk, dat is nou leuk…  

Van Sterrewacht naar Stars en Stripes: wat blijkt op www.leidslekkers.nl? Heel veel 

tevreden klanten, en een dikke 8.  

Dat verdient een sterretje!  
 

  

http://www.leidslekkers.nl/#_blank
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Verslag jaarvergadering wijkbewoners met het wijkcomité Vogelwijk 
26 maart 2009 
 
Aanwezig waren, inclusief bestuursleden, 13 personen. 
 
1. Opening, voorstel agenda 
Voorzitter Ruud Stam opent de vergadering rond 20.40 uur en heet iedereen welkom. Twee 
aandachtpunten zijn door wijkbewoners ingebracht; de verkeersveiligheid in de buurt en de 
werkgroep eco-team kunnen aan de orde komen binnen de agenda. 
 
2. Verslag vorige jaarvergadering (van 13 maart 2008 )  
De kascommissie bestond uit mevrouw Kraan en de heer Witteman. Het verslag wordt met 
deze aanvulling goedgekeurd. 
 
3. Financiën 2008 & 2009, kascommissie en decharge penningmeester  
Bestuurslid Hans Dirken licht de begroting en afrekening 2008 en de begroting 2009 toe, in 
plaats van de penningmeester die pas later aanwezig kan zijn. Naar aanleiding van de 
toelichting vraagt Eveline Kamstra naar de post donaties die in de begroting van 2009 is 
opgenomen van 310 Euro. Dat blijkt een sluitpost op de begroting. Een donatieactie in de wijk, 
zoals wel eens eerder is gebeurd, is gezien de stand van het vermogen van de Stichting 
Wijkcomité Vogelwijk, niet nodig. 

 
De Kascommissie, bestaande uit de heren J. van Doggenaar en P. Witteman, heeft de 
administratie en financiële stukken over het kalender- en boekjaar 2008 gecontroleerd en goed 
bevonden. Daarmee wordt het stichtingsbestuur Wijkcomité Vogelwijk en in het bijzonder de 
penningmeester gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid.  
 
4. Wisselingen in het bestuur/voordracht nieuwe bestuursleden  
Afgelopen jaar hebben Jan van Doggenaar (de vorige penningmeester) en Bob Rogmans het 
bestuur verlaten. Voor Noor Engbers is dit de laatste vergadering. De voorzitter meldt dat hijzelf  
per 1 juli dit jaar gaat stoppen. Hij is dan ruim 9 jaar bestuurslid geweest. Er zijn inmiddels 
gelukkig twee nieuwe bestuursleden gevonden: Dulcine Zwager (Lijsterstraat) en Jan 
Ravensbergen (Bosuilstraat). Binnenkort vindt een kennismaking plaats met een mogelijk derde 
bestuurslid. 
 
Gevraagd wordt hoe het bestuur tot nieuwe bestuursleden komt en een nieuwe, kundige, 
voorzitter komt. Hans Dirken en Ruud Stam lichten toe dat het wijkcomité een Stichting is, niet 
een vereniging. Het bestuur komt via co-optatie aan nieuwe leden en kan uit zijn midden een 
nieuwe voorzitter kiezen. Daar zal het bestuur zich de komende tijd over buigen. Overigens 
hebben bewoners volgens de nieuwe statuten wel mogelijkheden om de bestuurssamenstelling 
te beïnvloeden. Zij kunnen 1 of meer bestuursleden voordragen, wanneer die wordt gesteund 
door tenminste 25 volwassen wijkbewoners . Als op een jaarvergadering met zo’n voordracht 
wordt ingestemd, treedt het nieuwe bestuurslid toe tot het bestuur. Wordt dan de  maximale 
omvang van het bestuur van 7 personen overschreven, dan moet een zittend bestuurslid 
wijken.  
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5. Overzicht van activiteiten over het jaar 2008, door de voorzitter  
 
Nieuweroord is op deze vergadering een apart agendapunt.  
 
Naar aanleiding van het verslag 2008 komt ter sprake:  

 Bestuurslid Lydia Sterrenberg meldt dat er in mei dit jaar een voorlichtingsbijeenkomst is 
geweest over de bouwplannen van Endegeest. Daar heeft de gemeente Oegstgeest het 
voorontwerp bestemmingsplan, met de formele kaders voor de nieuwbouw, 
gepresenteerd. Naar aanleiding daarvan heeft het wijkcomité een zienswijze ingebracht:  
gevraagd is om in het uiteindelijk bestemmingsplan rekening te houden met het 
beschermde dorpsgezicht van Oegstgeest, en dat te vertalen in eisen ten aanzien van de 
rooilijn, de steenkleur van bebouwing en beplanting langs de buitenranden van het 
terrein. Het is niet duidelijk hoe deze zienswijze is opgepakt door de gemeente. Het 
wachten is op het ontwerp bestemmingsplan Wilhelminapark en de Geesten, dat in 
januari klaar zou zijn, maar nog niet is verschenen. Met het ontwerp bestemmingsplan is 
er weer een inspraakmogelijkheid. Uiteindelijk zal de gemeenteraad Oegstgeest 
besluiten.  
Noor Engbers merkt op dat mensen individueel ook protest kunnen aantekenen en dat 
ze dat zeker moeten doen als ze kritiek of wensen hebben. Het is namelijk onzeker of het 
wijkcomité wel ontvankelijk zal worden verklaard als het om bezwaren gaat (omdat het 
onduidelijk is of het voldoende ‘direct belang’ heeft).  

 De voorzitter meldt dat er ook nieuwbouwplannen voor het Rijnlands Revalidatie 
Centrum zijn. Het wijkcomité gaat daar achter aan om zonodig een zienswijze in te 
dienen. 

 Vorige jaarvergadering  is ook uitgebreid gesproken over verkeerssituaties in en rond de 
wijk. Het wijkcomité vreesde meer sluipverkeer door een nieuwe weg via het 
Universiteitsterrein naar de Wassenaarseweg die uitkomt op de rotonde bij de Manege, 
in combinatie met uitbreiding met nieuwe bebouwing van het Science Park. Een 
mogelijke oplossing, om het verkeer vanaf de rotonde te bemoeilijken de wijk in te 
komen, bleek omstreden in de wijk. Wijkbewoners wilden wel een verkeerstelling (een 
nultmeting), zodat later vastgesteld zou kunnen worden of het sluipverkeer erg was 
toegenomen. Hans Dirken meldt dat die nulmeting heeft plaatsgevonden. Nadat de 
nieuwe situatie bij het Universiteitsterrein is gerealiseerd, zal er weer gemeten moeten 
worden. Het wijkcomité houdt een vinger aan de pols. 

 De parkeerproblemen in de gemeente Leiden nemen toe. En dus circuleren er steeds 
meer voorstellen voor parkeermaatregelen, zoals huren van parkeerplek, parkeer 
betaalpaaltjes etc. Vooralsnog blijft onze wijk daarvoor gespaard. Maatregelen in andere 
wijken zorgen er overigens wel voor dat onze wijk door een toenemend aantal forensen 
wordt ontdekt. Die zetten hier de auto neer, om vervolgens de trein te nemen. Nelly 
Smeenk vraagt of het mogelijk is dat bewoners in een situatie van betaald parkeren een 
parkeerplaats claimen voor een fietsenstalling. Het antwoord is nee, de Verkeerswet 
staat dat niet toe. 

 Het stoplicht  Nachtegaallaan/Rijnsburgerweg was in weekenden uitgeschakeld, terwijl 
het kruispunt nogal gevaarlijk is. Het gaat waarschijnlijk om een tijdklokprobleem, en er 
is reparatie beloofd door de gemeente. 

 De gemeente Oegstgeest gaat samen met de gemeente Leiden het kruispunt 
Nachtgaallaan/Rijnsburgerweg opnieuw inrichten. 

 
De voorzitter memoreert aan de hand van de vier Praatvogels, die in in 2008 uitkwamen, verder 
een aantal activiteiten in de wijk in 2008: 

 Een volleybaltoernooi. Ons wijkteam werd 3e van de 4 teams; 
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 De schoonmaakactie van het Bosje van Bosman, deze keer georganiseerd door Dulcine 

Zwager; 

 Het weer geslaagde wijkfeest met estafette en quiz;  

 Het afscheid van Peter van Haasteren; 

 De spontane en meer dan geslaagde actie van wijkbewoners om 300 euro bijeen te 

brengen voor Rietje de Wolf, van wie dit bedrag gestolen was; 

 Onthulling van een speelmonumentje, dat werd opgericht in het Bos van Bosman,  door 

de kinderen van het COA met hulp van een kunstenaar gemaakt; 

 De nieuwjaarsbijeenkomst van de wijkbewoners in Het Vogelennest; 

 Het kampeerweekend van de speeltuinvereniging; 

 Een Sinter Maartenhuis-aan-huis bezoek door de kinderen, door wijkbewoners 

georganiseerd. 

 
 6. Plannen voor 2009  
 
Op de agenda staan: het wijkfeest (29 augustus ); een tuinendag (28 juni tussen 13.30 en 17:30 
uur); de schoonmaakactie van het bos van Bosman (10 oktober) en een nieuwjaarsborrel (1 
januari 2010). Er komt waarschijnlijk geen volleybaltoernooi dit jaar. 
 
7. Ontwikkelingen rond Nieuweroord  
 
Marijke van Dobbe de Bruijn, voorzitter van de werkgroep Nieuweroord, vertelt over de 
geschiedenis en laatste ontwikkelingen rond Nieuweroord. Zie (deze) Praatvogel. De laatste 
ontwikkelingen samengevat: 
Het COA is per 1 september weg uit het Nieuweroord gebouw. Dat gaat gesloopt worden, 
mogelijk al spoedig na het vrijkomen van het gebouw. De gemeenteraad heeft ingestemd met 
een kader voor nieuwbouw, waartoe zij in goed overleg met onze Werkgroep Weg is gekomen 
en dat naar tevredenheid is van de werkgroep. Dit kader gaat als uitgangspunt dienen voor een 
alsnog te bepalen projectontwikkelaar die wil bouwen. Er komen woningen voor senioren en 
starters. Het bevat afspraken  over de uitstraling van het gebouw en energiezuinigheid. Er zijn 
grenzen gesteld aan de hoogte van de nieuwbouw (dat mag hier en daar 40 meter zijn, het 
huidige gebouw is overigens 56 meter hoog) en het bebouwde oppervlak 35% ( het 
oorspronkelijke voorstel van de werkgroep was 25%). Er komt parkeergelegenheid onder het 
gebouw. Er zijn verder afspraken over beheer. In de plint is ruimte gereserveerd ‘ten behoeve 
van zorg gerelateerde dienstverlening’. Inmiddels is het echter zeer waarschijnlijk dat er een 
gezondheidscentrum bij het Diaconesseziekenhuis komt. Dat is eigenlijk een betere oplossing, 
aangezien een gezondheidscentrum ook extra verkeer met zich meebrengt.  
 
Naar aanleiding van vragen stelt Marijke van Dobbe dat ze het hogere bebouwingsoppervlak 
van 35% en ook maximale hoogte (de werkgroep had ingezet op 30 tot 35 meter) niet als 
probleem ziet. Het gaat om maxima, en de verruiming kan ook ten voordele van een goed 
ontwerp uitwerken. Een architect krijgt nu meer speelruimte.   
Een wijkbewoner vraagt of gezien de crisis er wel projectontwikkelaars zullen zijn die willen 
inschrijven voor nieuwbouw. En dreigt niet ook daardoor dat de uitgangspunten zullen worden 
versoepeld? Het antwoord van Marijke is dat de crisis inderdaad een probleem vormt. 
Projectontwikkelaars zullen veel meer moeite hebben om plannen financieel rond te krijgen. De 
kaders voor nieuwbouw zijn echter politiek vastgesteld, en daar zal dus niet zomaar door de 
gemeente iets aan afgedaan worden. Men hoeft niet te vrezen voor woningen voor studenten, 
ten koste bijvoorbeeld van woningen voor senioren. In de eerste plaats niet omdat met het 
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kader vastgelegd is voor welke bewonersgroepen wordt gebouwd, maar ook omdat juist 
seniorenwoningen zullen bijdragen aan de economische realiseerbaarheid van de nieuwbouw.   
Waarom is er geen sociale woningbouw gekomen, is een andere vraag. En krijgen seniore 
wijkbewoners die dat willen voorrang om in de nieuwbouw te komen? Marijke: Leiden heeft al 
een hoog percentage sociale woningbouw, en daarmee maar een beperkte opgave voor sociale 
woningbouw bij nieuwbouw. En Leiden heeft een probleem om starters onder te brengen. Dat 
en het gegeven dat een projectontwikkelaar, waarmee de gemeente wil werken, geen 
financiering rond kan krijgen met sociale woningbouw, vormden de reden dat voor andere 
doelgroepen is gekozen. Verder heeft meegeteld dat men met de bouw van seniorenwoningen 
op het Nieuweroordterrein doorstroming in de wijk krijgt. De prijzen van de seniorwoningen 
worden zodanig dat mensen met een eigen huis in de Vogelwijk, zo’n seniorwoning kunnen 
kopen als zijn hun huis verlaten. Senioren in de wijk die belangstelling hebben voor de 
nieuwbouw zouden zich kunnen verenigen en contact kunnen opnemen met de 
projectontwikkelaar die wil ontwikkelen. Die wil graag zekerheid dat hij huizen zal verkopen. Als 
mensen met de projectontwikkelaar een voorlopig koopcontract sluiten is de 
projectontwikkelaar geholpen en hebben de wijkbewoners zich van een woning verzekerd.    
Genoemd wordt dat er sprake was van een nieuw fietspad tussen de Rijnsburgerweg en de 
Blauwe Vogelweg. Komt dat er ook? Marijke antwoordt dat dit de bedoeling was maar dat de 
plaats van een fietspad onduidelijk blijft, zolang er geen concrete bouwtekening is. Er wordt 
opgemerkt dat de Universiteit Leiden waarschijnlijk ook veel belangstelling heeft voor het 
onderbrengen van gast- en jonge docenten in zo’n complex. 
Gevraagd wordt tenslotte of de werkgroep betrokken blijft bij de verdere uitwerking. Het 
antwoord is ja; de gemeente heeft toegezegd dat zij een projectontwikkelaar zal verplichten om 
de wijk te blijven betrekken.  
 
Tot slot meldt Marijke van Dobbe nog dat de werkgroep Nieuweroord de laatste tijd samen is 
opgetrokken met de werkgroep Gezondheidscentrum. Nu het er naar uitziet dat het 
Gezondheidscentrum bij het Diaconessehuis komt, scheiden de wegen. Maar men weet elkaar 
weer te vinden als de situatie weer wijzigt.  
 
Ruud Stam bedankt Marijke Dobben en haar werkgroep voor de inspanningen gedurende 10 
jaar rond nieuwbouw Nieuweroord. Marijke vraagt nog of wijkbewoners die inbreng willen 
leveren daarvoor contact op te nemen met de vertegenwoordiger van hun wijk in de 
werkgroep. (Zie voor de namen deze Praatvogel, artikel Nieuweroord). Voor de wijkbewoners 
geldt als contactpersoon voor de werkgroep Nieuweroord het wijkcomité-lid Theo Bennebroek( 
IJsvogelhof 18, 071-589 23 43; thq.bennebroek@tiscali.nl) 
 
8. Werkgroepen 
 
De Eco groep die kort heeft bestaan in de wijk is niet actief meer. Ter vergadering roept Nelly 
Smeenk op om toch weer een dergelijke groep in te stellen, gezien de noodzaak om zuiniger om 
te gaan met energie en kansen daarvoor die er in de wijk liggen. Een aantal andere mensen 
ondersteunt haar. Samen zullen zij bekijken of ze tot een nieuw wijkinitiatief zullen komen.   
 
9. Rondvraag en sluiting 
 
Maaike Wesseling signaleert dat het sluipverkeer de laatste tijd al is toegenomen. Ook komen 
steeds meer busjes voor de Mytylschool via de Lijsterstraat de wijk binnen. De 
verkeersveiligheid in de wijk laat, zeker tussen acht en negen uur ’s morgens, te wensen over. 
Kan er niet meer gedaan worden om de situatie te verbeteren? Bijvoorbeeld verhoging van de 
drempels, die lijken te zijn ingezakt, instelling van een 15 kilometerzone voor de wijk?  
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Geantwoord wordt dat een 15 kilometerzone niet mogelijk is en evenmin zal helpen. Als 
mensen zich al niet houden aan 30 km/uur doen ze dat zeker niet als een maximum snelheid 
nog eens verlaagd wordt. Het wijkcomité neemt op zich om nog eens een keer bij de 
Mytylschool de oude afspraken onder de aandacht te brengen dat de busjes via de 
Wassenaarseweg gaan. Verder zal met de nieuwe wijkagent besproken worden of er 
mogelijkheden zijn om bestuurders aan te spreken die te hard rijden. En de gemeente wordt 
gevraagd te kijken naar de al dan niet verzakte drempels.   
 
Na deze laatste punten, sluit de voorzitter de vergadering rond 22 uur. 
 
 

 

 
 

De werkgroep “ Nieuweroord” viert binnenkort haar 10 jarig bestaan. 
 
 In 1999 bracht de gemeenteraad van Leiden de nota “Achter het Spoor “ uit. Deze 
nota stelde het gebrek aan eerstelijnszorg voor de 6000- inwoners van Leiden “ 
achter het spoor” aan de orde. Een werkgroep van bewoners werd gevormd om 
aandacht voor dit probleem te vragen en in de loop van de tijd werden er 
particuliere initiatieven genomen tot verbetering van de zorg. Echter tot een 
nieuwe integrale eerstelijnszorg locatie kwam het niet. 
 
2004    
Rond 2004 sprak de gemeente Leiden met de bewoners van het Houtkwartier, de 
Raadsherenbuurt, de Vogelwijk, de Vrienden van het Leidse Hout, de 
begeleidingscommissie COA en de Werkgroep Gezondheidszorg over: de 
verouderde scholen in de buurt, de uitbreiding van Woutertje Pieterse “ op de 
bestaande locatie, de asielzoekers op “Nieuweroord” en de toestand van de 
Leidse Hout. In die gesprekken kwamen gemeentebestuur, de wijkorganisaties en 
de belangenverenigingen overeen om de problemen van de wijken achter het 
spoor zo veel mogelijk gezamenlijk aan te pakken. Een van de problemen, maar 
ook een van de kansen, was de toekomst van”Nieuweroord”. Overeengekomen 
werd in overleg met de buurtbewoners te streven naar bebouwing met 
levensloop bestendige woningen( vooral voor senioren, om zo de doorstroming in 
de wijk te bevorderen ) en met kleine appartementen voor pas afgestudeerden ( 
zodat er sneller studentenkamers vrij zouden kunnen komen na het afstuderen). 
Voorts werd gesteld dat in de plannen ruimte zou komen ( in de plint van de 
gebouwen ) voor eerstelijns zorg. Afgesproken werd ook dat de locatie  
“Nieuweroord“  niet meer ter beschikking zou worden gesteld van 
groepshuisvesting.  
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De kaders van de gemeente Leiden 
In de kaderstellende brief van het College van B&W, die onlangs is goedgekeurd 
door de Leidse Raad komt de gemeente Leiden tot onze vreugde grotendeels 
tegemoet aan de wensen van de wijken. Er wordt gesteld dat deze hoogwaardige 
locatie een hoogwaardige vormgeving verdient. Het moet een project worden 
met kwalitatief excellente, innovatieve en duurzame architectuur; een 
beeldbepalende aanwinst voor Leiden.  
De groene zones en het beheer daarvan worden apart genoemd in de kaders.  De 
ecologische verbindingszones, niet alleen met het onlangs voortreffelijk 
gerestaureerde Bos van Bosman, maar ook in de richting van de Leidse Hout, 
worden gerespecteerd. Net als de werkgroep heeft de gemeente enige zorgen 
over de verkeersafwikkeling en het parkeren:  
Er zal voor ondergronds parkeren en voor (fietsen)stallingen voor de bewoners 
gezorgd worden. Voorkomen moet worden dat bij dit project het “blik “ de groene 
uitstraling aantast. Naar de mening van de werkgroep, die gedeeld wordt door de 
gemeente, is het verstandig om de elementen duurzaamheid en energiebesparing 
een prominente plaats te geven in dit project. Juist nieuwe gebouwen bieden de 
mogelijkheid om nieuwe technieken toe te passen en een voorbeeldfunctie te 
vervullen.  
Al met al is de werkgroep tevreden met het bereikte resultaat en met de 
samenwerking met de gemeente Leiden.  
 
Er zijn thans nog 2 zaken onduidelijk. 

1. Het is mogelijk dat de eerstelijnszorg / de huisartsen  ervoor kiezen  om zich 

bij het Diaconessenhuis te vestigen.  Zij zullen dan uit de werkgroep 

stappen. 

2. De huidige economische situatie zal het minder aantrekkelijk maken voor 

bouwers om in dit project te stappen. Echter de gemeente Leiden heeft 

beloofd de werkgroep te betrekken bij de voortgang van dit project. De 

goede samenwerking tot nu toe geeft ons het vertrouwen dat wij op de 

zelfde voet door kunnen gaan en gezamenlijk iets moois voor de wijk tot 

stand kunnen brengen.  

Wij houden U op de hoogte, namens de werkgroep “ Nieuweroord” : 
 
Theo Bennebroek ( Vogelwijk), 
Nanny van den  Braken( Werkgroep Gezondheidszorg), 
Ronald Daalmeijer ( Houtkwartier), 
Huub Frencken (Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout), 
Ruud Stam (Vogelwijk en Begeleidingsgroep COA/ asielzoekerscentrum), 
Marijke van Dobben de Bruijn (Raadsherenbuurt). 
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Korte introductie van nieuwe bestuursleden  wijkcomité Vogelwijk Leiden 
 
 Ik ben Dulcine Leidsman, getrouwd met Louis Zwager. We hebben twee kinderen Diego (6 jaar) 
en Dimitri (4 jaar). 
We wonen nu 8 jaar in de Vogelwijk, met heel veel plezier,  Lijsterstraat 29. 
We hebben zelf net onze zolder verbouwd en we zijn trots op het resultaat daarvan. 
Ik vind het spannend om iets voor de wijk te betekenen en ga hopelijk een leuke tijd tegemoet. 
Groet van Dulcine  
 
 Ik ben Jan Ravensbergen, 45 jaar en woon sinds 7 jaar in de Vogelwijk op de Bosuilstraat 3. Ik 
woon daar met mijn mijn vrouw Hiltje en 2 van mijn kinderen: Jesse (16) en Joeke (13). De 
aanleiding om hier te gaan wonen vormde echter ons 3e kind: Nina, het verstandelijke 
gehandicapte tweelingzusje van Joeke. We hadden voor haar in dit huis een kamer met 
badkamer op de begane grond, zodat we haar nog langere tijd bij ons konden houden. Sinds 
april 2008 woont ze nu in een huisje op het terrein van Swetterhage in Zoeterwoude. Elk 
weekend halen we haar nog naar huis. 
Ik ben van origine psycholoog en werk de laatste jaren vooral als manager in de zorg. Begin 
vorig jaar ben ik mijn eigen bedrijf gestart: Zorg boven Jan. Ik werk in de rollen van interim-
manager, trainer en conferentie-begeleider. 
Ik ben gevraagd om wat werk te verrichten in het wijkcomite. Na enige aarzeling (druk, druk..) 
heb ik toch besloten dit te gaan doen, omdat ik me realiseer dat een betrokken buurtje als dit 
niet helemaal vanzelf tot stand komt. 
Groet van Jan 
 

 

 
 

zondag 28 juni 2009 
 
 Het is alweer drie jaar geleden dat de laatste open-tuinendag in de Vogelwijk werd 
georganiseerd. Van diverse kanten bereikte mij het verzoek of er weer zo’n dag georganiseerd 
wordt in de komende zomer. Bij dezen dan! De datum voor de volgende dag is zondag 28 juni. 

De tijd van openstelling is van 13.30 uur tot 17.30 
uur.  
 
Het is de bedoeling dat mensen die hun tuin om 
wat voor reden dan ook bijzonder vinden, hun tuin 
openstellen voor publiek uit deze twee wijken. Dit 
is niet alleen een goede gelegenheid om bij elkaar 
inspiratie op te doen voor de eigen tuin, maar het 

is ook een leuke manier om wijkbewoners te leren kennen. Het maakt niet uit of u een strakke, 
moderne tuin heeft, een rommelige tuin of een tuin met kabouters of wat dan ook, het 
criterium is dat u plezier beleeft aan uw tuin. 
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Als u wilt meedoen, wilt u dan voor 30  mei een briefje bij mij mij in de bus doen met uw naam 
en adres en een korte beschrijving van uw tuin (5 tot 10 regels); e-mailen kan natuurlijk ook. 
Mocht u op die middag ook stekjes aanbieden of koffie, thee en andere lekkernijen, wilt u dat 
dan ook vermelden. 
 
Verder heb ik contact gehad met Truus Serdijn van InStock. Zij zal net als een aantal jaren 
geleden vragen of er beeldend kunstenaars zijn die in onze tuinen willen exposeren.  
 
Ik maak dan een lijst van de open tuinen met de beschrijving erbij. Deze lijst krijgt iedereen in 
de beide wijken begin juni in de bus. Mocht u in uw omgeving mensen weten die het ook leuk 
vinden om de tuinen te bekijken, dan kunt u  ook voor hen bij mij een extra exemplaar ophalen. 
 
Degenen die hun tuin openstellen, zijn na afloop welkom om bij ons onder het genot van een 
hapje en drankje na te praten. Net als de vorige keer zullen we daarna voor zover mogelijk 
elkaars tuin bekijken.  
 
Graag tot 28 juni. 
 
Herman van der Kooij 
Vinkenstraat 6 
Tel. 071 517 51 15 
E-mail: h.v.d.kooij5@kpnplanet.nl 
 

 

 

 

 
  

 
Het estafettestokje naar 
een volgende wijkbewoner 
 
 
werd deze keer doorgegeven aan   
Boudewijn en Francine Merbis 
 
In deze jarenoude rubriek dwaalt het door te geven estafettestokje kriskras door onze wijk. Dit 
keer belanden we bij Lijsterstraat 11, het hoekhuis aan de Merelstraat, met die mooie hoge 
heg: Boudewijn en Francine. We hebben hen hun wedervaren met onze buurt laten vertellen. 
 
Boudewijn en Francine: “We zijn hier in september 1971 komen wonen. Daarvóór woonden we 
als pasgetrouwd stel een jaartje in bij Francines ouders. Zo ging dat toen. Een vriend van ons 
had een paar sigarenzaken, waaronder die op deze hoek in de Vogelwijk. Hij wilde het wat 
kalmer aan doen en bood aan dat Francine zetbaas zou worden. Wij konden dan boven de zaak 
wonen. Dat was een aantrekkelijk aanbod en als zetbazin haalde Francine in ruim een jaar de 
sigarenopleiding; eerder had ze al een schoenenzaak geleid. Boudewijn werkte toen al bij het 
kadaster; dat doet hij nu al 43 jaar. Nu in deeltijd, waarmee hij nog één jaar doorgaat. 
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Boudewijn komt uit de Pasteurstraat. Zijn opa was de molenaar van de molen die bij de Gamma 
staat aan de westkant van de Merenwijk. Opa moest vroeger met paard en wagen stenen voor 
de bouw van het Academisch Ziekenhuis leveren. Na zich daar te hebben gemeld, kreeg hij de 
opdracht om door te rijden naar de Vogelwijk en de stenen daar af te leveren voor de bouw van 
deze wijk.  
Heel oorspronkelijk komen de Merbissen niet uit Leiden maar uit Moers bij Düsseldorf; daar 
stond in 1618 een boerderij die “Merbishof” heette. Thans is het een industrieterrein met 
onder ander de Merbisstrasse. Francine komt uit de echte, oude Kooi van Leiden.” 
 
Francine: “Als kinderen wandelden we vaak onder leiding van oma en opa naar die uitspanning 
aan de Rhijngeesterstraatweg (vlak bij de Oegstgeester politiepost) en dan kwamen we ook 
langs de Vogelwijk. Dan riep ik vaak: ‘Oh, daar wil ik later wonen; er zijn zoveel fluitende 
vogels!’, waarop Oma zei: ‘Nou Francine, dan moet je wel een vent met een dikke portemonnee 
trouwen’. Die huizen waren toen boven onze stand, ofschoon de bewoners dat vaak oplosten 
door met twee gezinnen in één  huis te wonen of anders wel kamers te verhuren aan 
verpleegsters of studenten. 
 
Wij zaten dus prima in de Vogelwijk met een mooie zaak; het bovenhuis was ruim genoeg, ook 
toen in 1974 dochter Ilse erbij kwam en in 1977 Saskia. We hadden een grote variatie aan 
artikelen. Het leek wel wat op die zaak in de Johan de Wittstraat, maar die had een 
postagentschap en dat wilden wij niet. We hadden een breder assortiment. Naast rookwaren 
waren er ook tijdschriften, kantoorartikelen, grammofoonplaten, sherry, wenskaarten en 
speelgoed. De klandizie bestond niet alleen uit wijkbewoners, maar ook uit het personeel en de 
bezoekers van de Annakliniek voor Orthopaedie, die toen nog aan het Vogelplantsoen stond (nu 
Bosuilstraat en Groene Spechthof) en uit mensen die langsgingen naar het station. Zo’n 
tabakswinkel was natuurlijk ook een beetje een sociaal contactpunt voor de wijk. Boudewijn 
hielp ’s avonds mee in de winkel. 
 
In 1975 hebben we zaak en huis gekocht en tot mei 1980 is het een sigarenzaak gebleven. Toen 
besloten we met de zaak op te houden. Ik wilde mijn dochters liever zelf naar school brengen. 
Ook begon ons het verband tussen roken en gezondheid wat tegen te staan. We wilden eerst 
alles verkopen, maar toen er een meneer kwam die er een soort shoarmatent wilde beginnen, 
leek het ons beter om lekker hier te blijven wonen. We dachten dat we het wel zonder de 
inkomsten van de winkel konden stellen, maar een half jaar na de sluiting kregen ambtenaren 
een salariskorting van 250 gulden per maand. Ook toen was er een economische crisis. Dat 
bedrag was toen aanzienlijk. Ook omdat we actieve mensen zijn, wilde ik er daarom iets anders 
bijdoen. Na twee jaar studie heb ik toen in ’88 het diploma schoonheidsspecialiste behaald. 
 
Boudewijn houdt van zelf verbouwen en we hebben de winkel omgebouwd tot woonruimte. De 
oude woonkamer boven werd een schoonheidssalon. Die praktijk loopt nog steeds (maximaal 
20 uur per week). We zijn nu weer bezig met een verbeteringsslag in het huis; de badkamer en 
de keuken worden stevig aangepakt. Vroeger waren er in de Lijsterstraat  zes hoeken voor 
winkels. Boudewijn nam het initiatief om na het opheffen van de winkels een deel van de 
stoepen in extra tuin te veranderen. Dat ging niet zo gemakkelijk bij de gemeenteambtenaren, 
maar als kadasterman kende hij de regels en de mogelijkheden. Hij maakte een ontwerp in de 
stijl van de wijk en regelde ook de metselaar voor de vijf betrokkenen. Wetselaar gaf voorkeur 
aan parkeerruimte naast zijn winkel boven een stukje tuin. 
 
De Vogelwijk is een prima buurt om in te wonen: er heerst een bepaalde saamhorigheid, zonder 
opdringerigheid. Er wordt hulp gegeven als dat nodig is en wie rust wil, wordt met rust gelaten. 
Die sfeer weegt echt op tegen de minder luxe kanten van deze wat verouderde woningen. We 
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willen zeker nog niet verhuizen. De wijk zit ingeklemd tussen groen en wij zijn dol op het buiten 
leven. We gaan dan ook wel een keer of drie, vier per jaar enkele weken weg met de caravan. 
Die staat meestal in een stalling in Lisse, en soms enkele dagen in de straat, omdat ie klaar moet 
worden gemaakt. We gaan vaak naar Italië, maar ook wel naar Oostenrijk,  Tsjechië en zo meer. 
Sinds kort gaan we in februari winterkamperen in Oostenrijk (daar waren we onlangs). 
 
Ik zei al dat we nogal actieve mensen zijn en dat waren we ook voor de wijk. Vanaf ’82 ben ik 
zes jaar secretaresse van het speeltuinbestuur geweest. Ik moest daar serieus voor solliciteren 
bij mevrouw Kroon, een wat oudere dame, die nauw lette op juiste Nederlandse taal in de 
brieven. Het jaarlijkse kampeerweekend – nu al een traditie van 26 jaar – is Francines idee. 
Verder is Boudewijn zes jaar voorzitter van dat bestuur geweest tot 1994. Hij heeft destijds in 
‘88 de verbouwing van het speeltuingebouw begeleid. Tot op heden is Boudewijn actief als 
financieel begeleider van een gehandicapt persoon -buiten de wijk-. Voor het Kadaster zat hij 
jarenlang in het bestuur van de personeelsvereniging, in de borrelcommissie en ook in de 
redactie van het personeelsblad. 
 
Of we nog wat te wensen hebben over de wijk? Nee, geen grote dingen. De wijk is goed 
vernieuwd ingericht een paar jaar terug. Door de nieuwe vorm van de kruispunten zijn er wel 
enkele parkeerplaatsen opgeofferd. Er komen steeds meer parkeerders, ook mensen die hun 
auto hier zetten en dan met een fietsje naar het station gaan. Maar hier betaald parkeren -dat 
willen we toch niet. Oh ja, één wensje: dat de groene strook van de vuilnisbakken wat 
opschuift, zodat de caravan niet elke woensdag verplaatst hoeft te worden. En misschien zou 
het wijkcomité eens kunnen nagaan of we een gezamenlijke internetkabel in de wijk kunnen 
krijgen; dat zie je soms in andere steden. 
En de Praatvogel? Die wordt goed en met veel belangstelling gelezen. Heel soms missen we een 
mededeling, zoals bijvoorbeeld dat er wel wordt aangekondigd dat er een werkgroep begint 
met woninginnovatie of met energiezuinige maatregelen, maar je leest dan nergens als zo’n 
werkgroep is ingeslapen. Het is en blijft een passend en gezellig wijkblad. 
 
Dat leek ons een passende afsluiting.”  
 
Aldus opgetekend op 6 maart 2009 tijdens een leuk gesprek met Francine en Boudewijn. 
 
Hans Dirken 

 
 

 de lente ruim vijf weken later is gekomen dan vorig jaar, maar er dan nu 

ook veel te genieten valt van groen en fluitertjes… 

 de ijsvogel ook alweer anderhalve maand geleden is gezien in het Bos van 

Bosman… 

 er heel weinig mussen zijn in deze wijk en dat het zou kunnen helpen als U 

de kat letterlijk de bel aan bindt… 

 de grootste veranderingen in onze wijk misschien al volgend jaar gaan 

plaatsvinden door het bouwen op de plek van het huidige Nieuweroord… 
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 dat de gemeente voor die veranderingen een aardig program van 

eisen voor een projectontwikkelaar heeft opgesteld: appartementsgebouw 

niet al te hoog en met behoud van veel groen, maar dat Vogelwijkers die 

eisen dan ook goed hebben ingeseind… 

 dat de toren van Nieuweroord misschien al deze herfst wordt afgebroken 

(door een groep Vogelwijkers die er zeven keer luid zingend omheen    

lopen ?)... 

 dat we goed moeten opletten wat er aan nieuw “Nieuweroords” gaat 

worden neergezet en dat we daar een werkgroep en contactpersoon (Theo 

Bennebroek van het wijkcomité) voor hebben…  

 de verkoop van huizen in onze wijk, zoals overal elders, toch wel erg 

langzaam blijkt te gaan… 

 als je terras erg groen geworden is door de winter, een heet sop van groene 

zeep en soda wonderen verricht… 

 de groenjongens (in mooi oranje en wit aangedost) het Vogelplantsoen 

weer eens hebben bijgepunt… 

 het wijkcomité, dankzij subsidie van de gemeente, mooie partytenten voor 

ons jaarfeest heeft aangeschaft, ook voor gebruik door de speeltuin en daar 

worden die tenten dan ook bewaard … 

 het zicht naar de Oegstgeester kant van de Bremmerwei nog verder 

veranderd dreigt te gaan worden en dat het wijkcomité aan die gemeente 

een zienswijze heeft ingestuurd om de groene bosrand te behouden en er 

geen nieuwe muren doorheen te laten schijnen… 

 aan onze kant van de Bremmerwei aan de slootkant beeldige 

groepjes narcissen zijn opgekomen, door onze Vogelwijkertjes geplant na 

de schoonmaak van het Bos van Bosman… 

 dat de redactie van het wereldberoemde kwartaal-tijdschrift De Praatvogel 

nu uit vier personen bestaat, maar dat opmerkingen en bijdragen van 

andere Vogelwijkers  zeer welkom blijven.  

 op 17 maart 1 ooievaar in het weiland bij het ooievaarsnest is gezien? 

      hij blijkbaar geen interesse had bij ons in de buurt zijn gezin te stichten? 

 Het College van Burgemeester en Wethouders onlangs de Leidse Hout in 

zijn geheel heeft aangewezen als  gemeentelijk monument?! Op 22 april a.s. 

wordt dit heuglijke feit gevierd “met alle gemeentelijke instanties en 

personen die op een of andere wijze betrokken zijn bij de Leidse Hout”. 

Tijdstip: 12.30 tot 15.00 uur. Zie www.vriendenvandeleidsehout.nl 

U een goede Pasen, met veel eieren zoeken en genieten van zon en bloesems, 
toewensende : Noortje Noorderzon 

http://www.vriendenvandeleidsehout.nl/
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Het broedseizoen gaat weer beginnen, ook voor meeuwen. Heeft u of uw buren 
nestelende meeuwen op het dak, of heeft u die vorig jaar gehad? In april en met kun 
je er wat aan doen, zodra de jongen uit het ei zijn ben je overgeleverd aan hun 
gepiep en gekrijs tot laat in de zomer. 
Oorspronkelijk nestelden mantel- en zilvermeeuwen in de duinen maar inmiddels 
hebben deze langlevende – ze kunnen wel  30 jaar oud worden– vogels hun biotoop 
verplaatst naar de stad en breiden zij zich enorm uit. In de Vogelwijk komen ze op 
onze platte daken nestelen en als meeuwen eenmaal ergens broeden, dan komen ze 
telkens terug. De Gemeente onderkent de overlast die we hebben maar, vanwege 
hun beschermde status, het enige dat  ze kan doen is de eieren vervangen door 
nepeieren. Hierdoor blijven de oudervogels op een onvruchtbaar nest broeden. Haal 
je de eieren alleen maar wég dan leggen ze fluks weer nieuwe. 
Wat wij kunnen doen is onze daken onaantrekkelijk voor meeuwen maken (hoe 
strakker het dak hoe minder meeuwen), ze niet voeren en de gemeente bijtijds 
waarschuwen. Nestelende meeuwen kun je  aanmelden in april en mei – terwijl de 
meeuwen dan nog betrekkelijk weinig schreeuwen. Je kunt melding doen van een 
nest op je eigen dak, zit het nest bij een  buurman/vrouw, dan zul je hen moeten 
verzoeken om een eigen melding te doen.  
 
Samenvattend:  

- Meld nestelende meeuwen al in april, ook bij buren. Help mee om van onze 
Vogelwijk  geen Meeuwenoord te maken!  

-  Neem over nesten op het eigen dak contact op met Servicepunt woonomgeving 
5165501, Lucille Claassens.  Je kunt ook via www.leiden.nl/meeuwen melden  met 
een digitaal formulier of via email: meeuwen@leiden.nl. 

N.B. Let als de jongen uit het ei zijn kan er niets meer gedaan worden. 
- Maak het dak meeuwonvriendelijk door het strak en liefst grindvrij te houden 
- Voer ze niet.  

 
Els de Hullu 
Leeuwerikstraat 35 
 
 

Kleine mantelmeeuw.  
Zie www.vogelvisie.nl 

http://www.leiden.nl/meeuwen
mailto:meeuwen@leiden.nl
http://www.vogelvisie.nl/

