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Politie 

 Wijkagent:  dhr. Harold Kroep, team Leiden-Noord 

0900-8844, harold.kroep@hollandsmidden.politie.nl 

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 juli   www.districtsraden.nl/boerhaave/Vogelwijk/ 
*  Herfst :          1 september  Meer foto’s staan op internet via  

*  Kerst :      1 december  www.picasaweb.com/Praatvogel 
  

Voor donaties aan het wijkcomité  gironummer:  3216458 

mailto:kees@vandenaarsen.nl
mailto:elise-bosman@hotmail.com
mailto:henrvermeulen@casema.nl
http://www.districtsraden.nl/boerhaave/vogelwijk/
http://www.picasaweb.com/Praatvogel
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Praatvogel nr 1, 2010  
 

 Voorwoord  

 Van het wijkcomité   

 Verslag jaarvergadering 

 De stad en de wijk  

 Resultaat collecte AI  

 Raadsels  

 Ondernemers in de wijk  

 Theater in Nieuweroord 

 Het estafettestokje  

 Wist u dat …?  

 Wat wel wat niet is plastic afval  

 

 
 

Het grote speelveld in onze wijk was op de eerste dag van de lente weer 
goed gevuld met spelende kinderen. Wat een genot om met dit weer de 

lente te kunnen starten. Na een lange winter hebben velen van ons hier 
waarschijnlijk halsreikend naar uitgekeken. Ook uw voorzitter dartelde weer 

als jong veulen over het voetbalveld dat door de drassigheid (vanwege een 

wolkbreuk de dag daarvoor) toch weer een grote aanslag deed op de 
conditie. Dat jonge veulen voelde toch al weer gauw als een oude man! 

De lente geeft nieuwe energie die we in Nederland de komende tijd hard 
nodig hebben. Allereerst moet Ajax nog even alle zeilen bijzetten om 

kampioen te worden (excuseert u mij voor deze supportersdaad) en hopelijk 
is dat de prelude op een prachtig wereldkampioenschap voor Nederland in 

Zuid-Afrika.  
 

Maar serieuzer zaken dienen zich aan. Ons land zit nog in de naweeën van 
een crisis waarvan velen zich afvragen of we het ergste al gehad hebben. 

Vele burgers hebben daar grote (economische) zorgen over. De politiek staat 
voor een enorme opgave, maar daarbinnen rommelt en gist het volop. De 

gemeenteraadsverkiezingen zijn nog maar net achter de rug en hebben de 
nodige verschuivingen aangebracht. Ook heeft het landelijk de nodige 

slachtoffers veroorzaakt met de Tweede Kamerverkiezingen in het 

vooruitzicht.. Een grote versplintering tekent zich af in de politieke 
machtsverhoudingen; velen nemen afscheid van dit zware bestaan en 

gelukkig dienen zich weer nieuwe verantwoordelijkheidsdragers aan. 
Wat mij opvalt is het tanende respect dat in Nederland betoond wordt aan 

onze gezagsdragers. Hier gaat een vergelijking met het voetbal op: steeds 
meer mensen vinden het prettig om vanaf de tribune van alles te roepen 

naar de matadors in de arena. Dat is reuze comfortabel voor de 
tribunezitters, maar legt extra veel druk bij de spelers in het veld. En het 
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gaat er soms grof aan toe! In de politiek lijkt het mij eerlijk gezegd een 

hondenbaan binnen de huidige context. Mensen die desondanks hun tijd aan 
dit ambt willen besteden, dwingen bij mij groot respect af. Of ik het nu met 

ze eens ben of niet. 
In dat opzicht kreeg ik zelfs kippenvel toen ik hoorde dat Job Cohen zich 

weer kandideerde voor een functie in de landelijke politiek. Ook was ik 
bijzonder verheugd om te vernemen dat er in onze wijk diverse bewoners op 

de verkiezingslijsten stonden om die verantwoordelijkheid op zich te willen 
nemen. Mooi resultaat is er onder andere voor onze eigen Dick de Vos die 

onlangs geïnstalleerd werd in de Leidse gemeenteraad – gefeliciteerd Dick! 
Goed dat er nog steeds verantwoordelijke en verbindende mensen zijn. 

 
Jan Ravensbergen 

 
 

 
Jan Ravensbergen 

 

3. De jaarvergadering 
 

Elk jaar legt het wijkcomité verantwoording af aan de wijkbewoners. In onze 
Vogelwijk doen wij dat tot op heden in het ons zo vertrouwde Vogelennest, 

het gebouw van de speeltuinvereniging. In de jaarvergadering bestaat een 
aantal formele plichtplegingen. Allereerst is er de begroting en de 

jaarafrekening. Deze financiële stukken worden ter vergadering 

gepresenteerd en zijn al eerder door een onafhankelijke kascommissie 
gecontroleerd. Verder is er de samenstelling van het wijkcomité. Tijdens de 

vergadering kunnen de aanwezigen -indien gewenst- andere leden voor het 
comité voordragen. Tenslotte is het een goede gewoonte om te vermelden 

welke activiteiten het wijkcomité het afgelopen jaar heeft ondernomen en 
wat haar voornemens zijn voor het komende jaar.  

Naast deze meer formele kanten die informatief van aard zijn, is er de 
mogelijkheid voor de wijkbewoners om zelf agendapunten in te brengen. Dat 

maakt de vergadering al wat meer interactief.  
Indien er voor de wijk belangrijke ontwikkelingen zijn, kunnen er tevens 

themagerichte presentaties of discussies plaatsvinden. Om het quorum ter 
vergadering zo hoog mogelijk te krijgen, willen we zeker gebruik blijven 

maken van deze laatste optie. 
Het verslag van de jaarvergadering die op 4 maart jongstleden heeft 

plaatsgehad, staat integraal afgedrukt in deze Praatvogel. Uiteraard om 

iedereen volledig te informeren en tevens om zodoende te voldoen aan de 
subsidie-eis („de wijkbewoners moeten worden geïnformeerd‟) van de 

gemeente. 
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Wijkbewoners met het wijkcomité Vogelwijk 
4 maart 2010; Vogelennest. Aanwezig, inclusief bestuursleden, 20 personen. 

 
1. Opening, voorstel agenda 

Jan Ravensbergen opent de vergadering om 20:30 uur en heet iedereen 
welkom. Hij zit dit jaar voor het eerst de jaarvergadering voor nadat Ruud 

Stam, die tien jaar lang voorzitter is geweest van het wijkcomité, het 
bestuur in juli 2009 heeft verlaten. Er zijn schriftelijke agendapunten 

ingebracht door Nellie Smeenk. Deze worden bij de andere agendapunten 
meegenomen; zodat agendapunt 8 van de agenda, 'door bewoners 

ingebrachte agendapunten', hiermee vervalt. 
 

2. Verslag en actiepunten vorige jaarvergadering (van 26 maart 2009 )  
Op verzoek van aanwezigen zal volgend jaar in de uitnodiging worden 

vermeld in welke Praatvogel het verslag van de laatste jaarvergadering te 

vinden is. Nav. de actiepunten van vorig jaar: 
 Het wijkcomité heeft zich laten informeren over de plannen van het 

Rijnlands Revalidatie Centrum, dat ruimtegebrek had. De voorlopige 
oplossing voor de komende jaren in de vorm va een aantal containers was 

niet schokkend. Er was daarom geen aanleiding voor verdere actie van het 
wijkcomité. 

 Het comité volgt zo goed mogelijk ontwikkelingen in en rond de wijk. Hans 
Dirken richt zich op verkeerszaken en houdt met Kees Post ontwikkelingen 

in de plannen van de gemeente Leiden voor het Biosciencepark bij. Lydia 
Sterrenberg volgt zo goed mogelijk plannen van de gemeente Oegstgeest 

die voor de Vogelwijk van belang kunnen zijn. 
 Verkeersoverlast: Jan Ravensbergen heeft gesproken met de wijkagent. 

Die treedt op als hij verkeersovertredingen ziet. Verder heeft hij contact 
gehad met mensen van de Leo Kanner- en van de Mythylschool. Zij 

hebben de chauffeurs van busjes er nogmaals aan herinnerd dat zij aan 

moeten rijden via de Wassenaarseweg en niet via de Lijsterstraat, om de 
wijk niet teveel te belasten. Daarover bestond overigens al een 

gentleman‟s agreement. 
 Het kleine lettertype in de Praatvogel: dit groter maken zou een 

behoorlijke stijging van de kosten voor de Praatvogel betekenen. Daarom 
is besloten het lettertype te laten zoals het is. Overigens zijn alle 

Praatvogels op internet te vinden (in kleur); daar kunnen ze digitaal 
worden vergroot. Zie: http://www.districtsraden.nl/boerhaave/vogelwijk/ 

 Verbetering nieuwsvoorziening Nieuweroord: ontwikkelingen zullen in de 
Praatvogel worden gepubliceerd. Bij dringende zaken van groot belang zal 

het wijkcomité naar andere informatieroutes zoeken, bijvoorbeeld een 
bijeenkomst of een huis-aan-huis bericht.  

  

http://www.districtsraden.nl/boerhaave/vogelwijk/
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3. Financiën  

Penningmeester Theo Bennebroek licht de resultaten over 2009 en begroting 
2010 en 2011 toe. 

De Stichting Wijkcomité Vogelwijk krijgt jaarlijks een subsidie van de 
gemeente van ca 1400 Euro. Verdere inkomsten zijn eventuele donaties van 

bewoners en bijdragen aan het wijkfeest. De Praatvogel vormt de grootste 
uitgavenpost op de begroting, gevolgd door de uitgaven voor het wijkfeest 

en bestuursactiviteiten, zoals deze wijkvergadering.  
Ivm. de subsidie moet het comité tegenwoordig een meerjarenbegroting 

indienen. Voor 1 mei moet nu de begroting voor 2011 ingediend. De 
gemeentesubsidie vervalt bij een eigen vermogen van meer dan 2.500 Euro. 

Omdat het vermogen nu rond dit bedrag ligt en naar verwachting de 
komende jaren blijft, doet het wijkcomité geen moeite voor donaties. 

Vandaar ook de lage en zelfs teruglopende post donaties tussen 2009 en 
2011. In feite gaat het om een sluitpost, die dit jaar bestond uit opbrengsten 

uit het wijkfeest. 

Afgelopen jaar kwam het eigen vermogen iets boven het maximum bedrag 
van 2500 Euro uit. Maar er is een reservering gemaakt voor een eenmalige 

bijzondere editie van de Praatvogel die afgaat van het eigen vermogen. De 
gemeente is akkoord en de subsidie voor 2010 is dus niet in gevaar.  

Tot slot meldt de penningmeester dat de Kascommissie, bestaande uit de 
heren A.W. Schut en P.A. Witteman, op 8 februari de administratie en 

financiële stukken over het kalender- en boekjaar 2009 heeft gecontroleerd 
en goed bevonden. Hierop worden onder dankzegging de Penningmeester en 

het bestuur gedechargeerd van het gevoerde financiële beleid en is de 
begroting dus goedgekeurd. 

 
 4. Wisselingen in het bestuur/voordracht nieuwe bestuursleden  

Behalve Jan Ravensbergen zijn dit jaar tot het bestuur toegetreden: Dulcine 
Zwager (Lijsterstraat), Thera Stam (van Eijsingapark) en Richard Vermeulen 

(Lijsterstraat). Het bestuur is hiermee op volle sterkte van 7 personen.[De 

vergadering maakt geen gebruik van de mogelijkheid om andere 
bestuursleden voor te stellen.] 

 
5. Overzicht van activiteiten over het jaar 2009, door de voorzitter  

Hans Dirken geeft een kort overzicht van de sociale activiteiten van het 
wijkcomité: 

 Op 1 januari was er na een veegactie om vuurwerkresten op te ruimen een 
nieuwjaarsbijeenkomst in Het Vogelennest. Op de nieuwjaarsborrel 2009 

waren ongeveer 20 bewoners. 
 Op verzoek van het wijkcomité organiseerde Herman van der Kooij in 2009 

weer een tuinendag (28 juni), die zeer gewaardeerd is door deelnemers. Er 
verscheen een fotoverslag in de Praatvogel.  

 Jan van Doggenaar en Ben Schippers organiseerden weer een 
volleybaltoernooi, met ploegen van naburige wijken. De Vogelwijkploeg 

won helaas niet.  

 De schoonmaakactie van het Bosje van Bosman was op 21 oktober. Ze is 
inmiddels niet meer beperkt tot het groen van het Bosje van Bosman, 

maar ook slootkanten bij de Nachtegaallaan en het ecopad en 
Vogelplantsoen in de wijk worden betrokken. De actie begon met een 

handicap want het personeel van de afdeling groen van de gemeente, die 
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voor materiaal zou zorgen, bleek onverwacht te staken. Maar dank zij enig 

improviseren van Dulcine Zwager en Hans Dirken werd het toch nog een 
geslaagde schoonmaak, die tot groot genoegen van de deelnemers werd 

afgesloten met pannenkoeken, wafels en poffertjes. 
 Het wijkfeest was op 29 augustus. De regen bleef weg en de nieuwe 

tenten bleken goed bestand tegen de harde wind. Er waren meer mensen 
dan vorig jaar. Veel mensen deden mee aan de estafette. Sommigen 

hadden er zelfs speciaal voor getraind.  
De voorzitter meldt dat tot de bindende activiteiten ook hoort dat het 

wijkcomité de Praatvogel uitgeeft, inmiddels met een verjongde en 
uitgebreide redactie. Verder onderhoudt het wijkcomité contacten met de 

gemeente. Het comité probeert ontwikkelingen die voor de wijk en 
wijkbewoners relevant kunnen zijn kritisch te volgen en daarover bewoners 

te informeren. Daarbij treedt het comité niet op als belangenorganisatie: het 
kan en wil de wijkbewoners niet vertegenwoordigen. 

Zo heeft het wijkcomité onlangs met vertegenwoordigers van de gemeenten 

over ontwikkelingen in het Biosciencepark gesproken, met het oog op 
mogelijk sluipverkeer (daarover meer bij agendapunt 9.) Jan Ravensbergen 

neemt deel aan de Districtsraad waarin de gemeente praat met 
vertegenwoordigers van het Houtkwartier, de Leeuwenhoek, de Pesthuiswijk 

en de Vogelwijk. Dit jaar kwamen daar onder andere aan de orde: de 
bouwplannen voor Dieperhout (zie agendapunt 9), Nieuweroord, de 

meeuwenoverlast. Verder is het bestuur vertegenwoordigd in een werkgroep 
van omwonenden onder leiding van oud gemeenteraadslid Marijke Dobbe de 

Bruijn. De werkgroep houdt vinger aan de pols rond de ontwikkelingen rond 
Nieuweroord en probeert deze te beïnvloeden (zie ook agendapunt 8).  

 
 6. Plannen voor 2010  

Op de agenda staan weer de min of meer vaste sociale activiteiten van: het 
wijkfeest ; de schoonmaakactie van het wijkgroen, volleybal. Er is dit jaar 

geen tuinendag. De nieuwjaarsborrel is al geweest en was geslaagd. Er 

waren dit jaar ongeveer 30 mensen.  
De werkgroep Nieuweroord gaat door en ook wordt de deelname aan de 

Districtraad vanuit het wijkcomité voortgezet. 
 

In dit verband noemt de voorzitter dat de Districtraad voorstellen kan doen 
over de besteding van het vrije deel voor wijkbeheerbudget. In de laatste 

Praatvogel zijn suggesties vanuit de wijk gevraagd. Er zijn er vijf 
binnengekomen: een schaakbord bij het speelveldje; groene grasdaken op 

de schuurtjes van de nieuwbouw. In Alphen aan de Rijn is er een project 
voor dergelijke grasdaken, die goed isoleren maar wel veel onderhoud 

kosten; lagere lantarenpalen in de straten, met eco-verlichting – waarbij 
opgemerkt wordt dat lantaarnpalen wel heel duur zijn en het budget maar 

een paar duizend euro; voetbalgoaltjes op het veldje voor de Bosuilstraat; 
een Jeu-de-boulesbaan met hekje eromheen (tegen hondenpoep) en een 

scorebord aan de zijkant van het Vogelplantsoen.  

De voorzitter stelt voor dat de aanwezigen hun voorkeur aangeven, zodat 
een beeld ontstaat van de steun voor de verschillende ideeën. Maar eerst 

vraagt hij of er nog andere suggesties zijn. Nellie Smeenk heeft al 
voorgesteld om regentonnen te subsidiëren om regenwater af te tappen voor 

de tuin en heeft als tweede idee fietsenrekken op parkeerplekken. Lobke 
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Rogmans suggereert bankjes op het speelveldje voor de Bosuilstraat, want 

de boom is te vies aan het worden om op te zitten. Een vierde idee is voor 
een financiële bijdrage voor collectief inkopen van groene energie. Dat 

laatste wordt echter niet in stemming gebracht, omdat dit niet past binnen 
de voorwaarden dat het budget besteed moet worden aan iets waar in 

principe de wijk als geheel van profiteert. De stemming levert vervolgens de 
volgende uitslag: Jeu-de-boulesbaan: 6 stemmen; voetbalgoaltje 1 stem; 

regentonnen 3 stemmen; bankjes speelveldjes 10 stemmen. De voorzitter 
geeft daarop aan dat hij zal navragen hoe groot het budget precies is en als 

het ruim genoeg is zowel bankje(s) als Jeu-de-boulesbaan zal proberen 
gerealiseerd te krijgen. 

  
7. Wijkinitiatieven 

 Ronald Haverman vertelt over Wheels4all. Wheels4 all is een bedrijf voor 
verhuur van auto‟s om te delen (buurtauto‟s). Hij is er mee in aanraking 

gekomen toen hij terug kwam uit Australië en voor de vraag kwam te 

staan of hij weer een auto zou aanschaffen of niet. Hij kwam met 
Wheels4all tot een overeenkomst en nu is er een Wheels4all auto in de 

buurt en doen verschillende buurtgenoten mee. Inmiddels werkt hij ook bij 
het bedrijf. Als meer mensen meedoen kan er een tweede komen. 

Autodelen is zeer aantrekkelijk ipv. eigen tweede auto, die je meestal niet 
zo veel gebruikt. En met autodelen doen we er zelf wat aan om de 

parkeerdruk in de wijk te beperken. Geïnteresseerden kunnen meer 
informatie vinden op: http://www.wheels4all.nl/ of met hem contact 

opnemen. 
  Hans Dirken heeft actie ondernomen voor een nieuwe totempaal. De oude 

bleek vlak voor het wijkfeest omgehakt. De gemeente heeft een nieuwe 
boomstam beloofd en zal de paal ook in de grond zetten. Daarvoor zullen 

wijkkinderen de paal gaan beschilderen. Overigens, zo vertelt Hans Dirken, 
zal de paal waarschijnlijk eens per ongeveer zeven jaar moeten worden 

vervangen vanwege houtrot.  

 
9. Ontwikkelingen rond Nieuweroord  

Vorig jaar, zo vertelt de voorzitter, heeft de gemeenteraad van Leiden 
ingestemd met een kader voor nieuwbouw, dat in nauwe samenspraak met 

de werkgroep Nieuweroord tot stand was gekomen. Dat kader hield in dat er 
grenzen zijn vastgelegd voor de hoogte van de nieuwbouw en het bebouwde 

oppervlak. Het bevatte ook de afspraken over de doelgroepen: senioren en 
starters. De gemeente heeft verder vorig jaar al de huur opgezegd aan Leo 

Kannerschool. Door de crisis is de verdere voortgang echter vertraagd. De 
verwachting is dat het zeker nog 2 jaar gaat duren voor men kan gaan 

bouwen en heeft daarom besloten dat het gebouw in de tussentijd weer 
verhuurd gaat worden. In de laagbouw zit een achttal jongeren van Cardea 

die moeten leren zelfstandig te wonen. Verder huist daar het Theater Ins 
Blau en de Jeugdtheaterschool, alsook een bewakingsbedrijf. De Leo 

Kannerschool blijft nu zitten, ook omdat de gemeente geen andere 

huisvesting heeft. Het flatgebouw wordt opgeknapt voor zo‟n 260 Leidse 
studenten.. Daarmee komt het hele gebouw de komende tijd weer vol. 

Omwonenden, die in het verleden afspraken hadden met het COA, hebben 
nu contact gezocht met de nieuwe huurders en zijn in gesprek met de 

gemeente. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt, oa. over geluid, bewaking, 

http://www.wheels4all.nl/
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zwerfvuil. Een probleem was er ook nog rond de tennisbaan; de subsidie die 

de gemeente de laatste jaren aan bewoners gaf om die te onderhouden 
(nadat het gebouw aan de COA was verhuurd) was gestopt en zelf 

onderhield de gemeente de baan niet meer. Nu heeft de gemeente 
toegezegd dat ze dat toch weer gaat doen. 

 
Naar aanleiding van deze samenvatting vraagt een wijkbewoonster: waarom 

komt er geen sociale woningbouw? Het antwoord is dat dit is omdat Leiden 
al aan de norm van sociale woningbouw voldoet, passende nieuwbouw wilde 

en verder problemen heeft om starters onder te brengen. Om die laatste 
reden is een bepaald percentage starterwoningen (woningen voor aio‟s) 

afgesproken.  
Een tweede vraag is waarom nu wel weer het hele gebouw bewoond kan 

gaan worden, terwijl eerder vanwege brandrisico‟s alleen de onderste 
verdiepingen nog gebruikt werden. Theo Bennebroek antwoordt dat steeds is 

gezegd dat asielzoekers vanwege trauma‟s niet goed reageerden op 

brandalarm en te veel risico‟s liepen. Bij studenten zou dat niet spelen. Een 
bewoner merkt daarop op dat er wel eens brand is geweest, toen er nog 

studenten in Nieuweroord zaten. Bij die brand bleek dat het wel drie kwartier 
duurde voor de studenten uit het pand waren. Het ging toen maar net goed.  

 
10. Plannen in de omgeving (oa. Biosciencepark) 

Nieuwbouw Dieperhout in het Houtkwartier 
Er komt nieuwbouw bij Dieperhout (de strook in het Houtkwartier voor het 

Da Vinci gebouw, naar het ROC naar de parkeerplaats bij het 
Diaconessenhuis). Daar zouden 400 nieuwe woningen moeten komen, met 

parkeergelegenheid. Er was een Atelier met bewoners om over de invulling 
te komen, waaraan onder andere de voorzitter deelnam. Een van de issues 

waarvoor door de bewoners aandacht is gevraagd is de parkeergelegenheid 
en verkeersdruk die het gevolg kan zijn van deze extra woningen.  

 

Rotonde en kruispunt 
De rotonde bij Meyva/de Posthof (Wassenaarseweg/Rijnsburgerweg) komt in 

de loop van 2010 aan de beurt om gerenoveerd te worden. Dit omdat de 
rotonde onveilig blijkt voor fietsers, die door de automobilisten op de 

rotonde vaak niet goed worden gezien. Wat er voor de rotonde in de plaats 
komt is nog niet duidelijk.  

Ook het kruispunt Nachtegaallaan, Rijnsburgerweg, Leidsche Straatweg zal 
tzt. opnieuw worden ingericht. 
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Biosciencepark 

Er zijn grootste plannen voor de Leeuwenhoek, waar de komende jaren 
(tussen nu en 2020) enorm zal worden gebouwd en 12.000 tot 13.000 extra 

arbeidsplaatsen moeten komen.  
Daarvoor is een Masterplan Leeuwenhoek opgesteld en een aanzet tot een 

bestemmingsplan onderdeel Boerhaave-Sylvius. 
 

 
 

Via  http://www.districtsraden.nl/boerhaave/vogelwijk/ is meer informatie over dit bestemmingsplan te 
vinden ) 

 

De plannen beperken zich niet tot Leids gebied, maar omvatten ook het 
gebied aan de andere kant van de A44 (Oegstgeester terrein), waar achter 

Corpus ook Bioscience- gerelateerde kantoren en laboratoria komen. Het 
bestemmingsplan zal waarschijnlijk eind '10 definitief worden. Het 

bestemmingsplan Vogelwijk zal ook waarschijnlijk eind '10 ter inzage liggen; 

een voorlopige visie is enkele maanden terug al bekeken door Hans Dirken 
en Kees Post.  

Tussen nu en 2020 zijn de volgende zaken gepland: 
Verschillende oude universiteitsgebouwen op het Clusiusterrein gaan neer. 

Min of meer aansluitend aan het Bos van Bosman wordt een deel van het 
terrein een groenverbinding. Enkele gebouwen, zoals Fysiologie, blijven er 

voor facilitaire diensten. Op een ander deel van het terrein is nieuwe 
studentenhuisvesting gepland en weer een ander deel wordt bestemd voor 

parkeerterrein voor de Leidse Hogeschool. Onbekend is nog wat er met het 
(beschermde) TNO-gebouw Preventieve Gezondheid gaat gebeuren.  

Op het Sylviusterrein worden ook vele gebouwen , o.m. wegens asbest, 
afgebroken en vernieuwd voor de Faculteit Natuurwetenschappen. Het 

geplande sportterrein wordt kleiner en gelegen aan de Wassenaarseweg.  
De Max Planckweg wordt opgeheven en er komt een nieuwe aansluiting van 

Biosciencepark/Plesmanweg op de Wassenaarseweg bij de manege (2 

richtingen). En er komt een ander ontwerp van de Sylviusweg, zoals die 

http://www.districtsraden.nl/boerhaave/vogelwijk/
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langs het laboratoriumcomplex loopt naar de Wassenaarseweg. Idee is om 

naast de doorgaande weg, aan de laboratoriumzijde, een ventweg met 
parkeerplaatsen achter slagbomen aan te leggen.  

De modellen voor de verkeersontsluiting van het vernieuwde en vergrootte 
Biosciencepark blijken aanvaardbare toekomsten te voorspellen. (waarbij 

ook met de milieuaspecten rekening wordt gehouden). De Rijn-Gouwe lijn 
(route Plesmanweg, Transferium, Katwijk en eindpunt Noordwijk) draagt bij 

aan een goede oost-west ontsluiting en het NS-station aan de noord-zuid 
ontsluiting. Maar ongetwijfeld zal er een forse toename van verkeer komen 

op de Wassenaarseweg. En het wijkcomité heeft zich eerder druk gemaakt 
over verwacht sluipverkeer door het opheffen van de Max Planckweg en de 

nieuwe aansluiting bij de rotonde bij de manege. De Bioscienceplannen 
hebben overigens geen negatieve gevolgen voor de parkeerdruk in de 

Vogelwijk. Op het Biosciencepark komt een zeer ruim aantal 
parkeerplaatsen. Dat zou zelfs wel gunstig kunnen zijn voor gastparkeren 

overdag in onze wijk. 

 
In reactie op een eerdere zienswijze van de wijk heeft de gemeente 

nulmetingen van het verkeer gehouden van het autoverkeer door de 
Vogelwijk. Als de Biosciencepark vernieuwingen ver gevorderd zijn, zal de 

gemeente opnieuw metingen doen in onze wijk, maar ook in de brede kring 
rond het Biosciencepark. De gemeente heeft overigens aangegeven nog 

steeds een test met een middengeleider op het T-kruising Wassenaarseweg-
Blauwe Vogelweg te overwegen. Eventueel kunnen in de Vogelwijk ooit nog 

extra verkeersdrempels komen, om het karakter van de 30-km zone te 
versterken. Maar er wordt op geattendeerd dat vaak de extra, preventieve 

maatregelen evenveel overlast veroorzaken voor de wijkbewoners als de 
last door de toegenomen verkeersintensiteit. De gemeente heeft in ieder 

geval aandacht voor de verkeersluwheid van de Vogelwijk en heeft de 
intentie met het wijkcomité contact te houden. 

 

Een aanwezige vraagt of de plannen door de crisis niet zullen veranderen? 
Het antwoord is dat dat onwaarschijnlijk is, want ze leveren geld op. En 

Anthony van den Dries vraagt of er geen plannen zijn voor het maken van 
een verbinding van de Wassenaarseweg naar de Rijnsburgerweg. Dat is niet 

het geval, zegt Hans Dirken, hoewel daar in het verleden, rond 1970, wel 
sprake van is geweest, en de gemeente Leiden daardoor zelfs een strook van 

het weiland langs de Nachtegaallaan van Oegstgeest heeft gekregen. Maar 
dat gebied is nu beschermd dorpsgezicht. Toch is het goed, aldus Anthony 

van den Dries, om goed op te letten. Ruimtelijke plannen veranderen 
makkelijk. En let er ook op dat ruimtelijke ordenaars nu al scenario‟s aan het 

maken zijn voor 2020-2025, die betekenis kunnen hebben voor de 
verkeersafhandeling aan de kant van de Nachtegaallaan.  

 
Plannen studentenflat bij Van Eijsingapark 

Thera Stam noemt dat er plannen zijn van DUWO, de Delftse organisatie 

voor studentenhuisvesting, om een studentenflat te bouwen in het verlengde 
van de centrale as van het van Eijsingapark vanaf de ingang naar het park 

gezien. Er ligt bij de gemeente Leiden al een aanvraag om te mogen 
bouwen. De plannen gaan in tegen het bestemmingsplan, maar de gemeente 

Leiden kan de bouw met een inpassingplan toestaan. Bewoners van het 
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Eijsingapark hebben zich verenigd om te proberen dat tegen te houden, 

want de flat geeft extra veel schaduw op huizen en tuinen in het park, 
betekent meer lawaai en verkeer plus het kappen van vele bomen en 

verandert het karakter van het gebiedje ingrijpend.  
Een Vogelbuurtbewoner vraagt zich af waarom een nieuwe flat nodig zou 

zijn: als de universiteit ook nieuwe studentenflats gaat bouwen op het 
Biosciencepark. Een ander noemt dat er 2000 studentenunits zouden komen 

bij Lammenschans. 
 

Verkeersbeleid in de buurt 
Tot slot komt aan de orde dat gemeente Leiden besloten heeft Blauwe Zones 

(gebieden met betaald parkeren) in te gaan stellen in Leiden. Overigens gaat 
het vooralsnog om een experiment. Het Houtkwartier is een van de gebieden 

waarin betaald parkeren zal worden geïntroduceerd. Steeds meer mensen 
die in de stad moeten zijn of naar het station gaan zetten daar overdag hun 

auto neer. Ook in de Vogelwijk zijn er steeds meer dagparkeerders. Maar 

vooralsnog denkt de gemeente nog niet over betaald parkeren in de 
Vogelbuurt. 

 
11. Rondvraag en sluiting 

 Jan Ravensbergen noemt de nieuwe container voor plastic afval die als 
proef in de wijk is neergezet. Dulcine Zwager had aangegeven dat hij wel 

op een erg ongelukkige plek staat. Jan zal dat meenemen naar de 
Districtsraad. Overigens komt de container misschien wel onder de grond. 

 Nellie Smeek doet een oproep aan wijkbewoners om zwerfvuil bij 
Wetselaar te voorkomen. Nu ligt er vaak rommel als de winkel open is 

geweest. Een andere aanwezige koppelt aan deze oproep een oproep om 
ook bij het „ecopad‟ zwerfvuil te voorkomen.  

 Er wordt gewezen op de parkeerverordening die zegt dat campers 
maximaal 3 dagen achter elkaar op één plek mogen staan. Een oproep 

volgt om campers ook voor de eigen deur te zetten. 

 Graag ook de stoepen vrijhouden van hinderlijk, vanuit voortuinen 
uitstekende takken, is een ander verzoek aan medewijkbewoners. 

Hetzelfde geldt voor fietsen en vooral bakfietsen die nu op de stoep 
worden geparkeerd vormen. Zij vormen voor mensen met een rollator, 

buggy, scooter of rolstoel een vervelende sta-in-de-weg. 
 Tot slot wordt nog opgemerkt dat het groenbeheer bij de nieuwbouw 

tekort schiet. Er wordt aangeraden Arwi Rasser van de gemeente Leiden 
daarover te benaderen, die dat punt ongetwijfeld zal oppakken. 

 
Na deze laatste punten, sluit de voorzitter de vergadering rond 22.15 uur. 
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Eveline Kamstra 

Kom van dat dak af!  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ja hoor. Het is weer raak. Er scheert een meeuw met takjes in de bek boven 
mijn dakgoot en ik verlies haar boven mijn eigen dak uit het oog. Ze bouwt 

een nest en hoopt op gezinsuitbreiding. En dat levert ons stadsbewoners 
lawaai, rommel, lekkages en kapotte dakbekleding op.  

De stad biedt meeuwen voldoende nestgelegenheid en voedsel. Daken 
blijken sinds het einde van de vorige eeuw een uitzonderlijk goede nestelpek 

voor meeuwen. Want een dak biedt goede bescherming. Mensen kunnen er 
moeilijk bij en voor roofdieren (zoals de vos) zijn de nesten onbereikbaar. 

Omdat er altijd voedsel is te vinden in de stad, is de overlevingskans van het 
meeuwenjong groot.  

Meeuwen kunnen door hun gedrag regelmatig overlast geven in de vorm van 

bevuiling door uitwerpselen die achterblijven op gebouwen. Door de 

opeenhoping van mest en nestmateriaal raken goten en regenpijpen verstopt 
met als gevolg lekkage en stankoverlast. Daarnaast gaan dakbekleding en 

goten sneller stuk door de bijtende stoffen in de uitwerpselen. Verder maken 
meeuwen behoorlijk wat herrie. Zeker in het broedseizoen en als de jonge 

vogels, in juli, hun eerste vliegles krijgen. De volwassen dieren beschermen 
hun jongen fanatiek en zijn erg luidruchtig. Andere overlast is het zwerfvuil. 

Meeuwen zijn zeer behendig in het openscheuren van afvalzakken. Het afval 
blijft op straat achter en waait overal naartoe.  

Leids verjaagbeleid mislukt 

Er zijn veel methodes bekend om vogels te verjagen van slaapplaatsen en 

plekken waar ze voedsel zoeken. In Leiden heeft men de afgelopen jaren 
verschillende methodes geprobeerd om de vogels weg te jagen, echter met 

weinig succes. Twee seizoenen lang is er in Leiden een valkenier ingezet. 
Eveneens is geprobeerd de meeuwen te verjagen middels vliegers met 

afbeeldingen van roofvogels en door schrikgeluiden. Eerst brak er paniek uit 
onder de vogels, maar daarna trad vrij snel gewenning op. Er is gewerkt met 

het schudden van eieren of het impregneren van eieren met paraffineolie 
(waardoor de eierschil geen lucht meer doorlaat en het embryo sterft). Maar 
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een groot nadeel van deze methode is dat succes niet gegarandeerd is; een 

deel van de eieren komt alsnog uit. Het is verder mogelijk een dak 
ontoegankelijk voor meeuwen te maken met behulp van netten en prikkers. 

Hiermee wordt overlast op het ontoegankelijk gemaakte dak voorkómen, 
maar tegelijkertijd verplaatst de hinder van de meeuwen zich naar andere 

(dichtbij gelegen) locaties. Het weghalen van nesten kan plaatselijk leiden 
tot minder overlast, maar ook dan zullen de meeuwen vaak op een nadere 

plaats een nieuw nest maken. Geen oplossing, maar verplaatsing van het 
probleem dus. 

  
Wat u kunt doen? 

Nu bovenstaande methoden blijken te hebben gefaald, rest ons weinig tegen 
de overlast van nestende meeuwen. Het helpt altijd om zo min mogelijk 

etensresten te laten slingeren. Meer informatie over het voorkomen van 
nesten op uw dak kunt u lezen in de folder "Meeuwen in Leiden. Voorkom 

meeuwennesten op uw dak" (Uitgave: gemeente Leiden, februari 2007. Ook 
digitaal: http://gemeente.leiden.nl/uploads/media/Meeuwen_folder.pdf.). Verder kan u de 

locatie van een meeuwennest melden via het „elektronische formulier 
meeuwen‟ van de gemeente: 

 https://leiden.interaccess.nl/pls/leiden/klant/!fmr_f.show?p_mim_id_hoofd=7230&p_fmr_id=14254#actiefblok  

 

 
 

 
 

Opbrengst Amnesty-collecte Vogelwijk 
Van 7 t/m 13 februari  2010 werd de jaarlijkse landelijke collecteweek voor 

Amnesty International gehouden. De opbrengst van de collecte in de 

Vogelwijk was ruim €400. Een verheugend bedrag, waarmee Amnesty haar 
werk om de mensenrechten te handhaven kan voortzetten. Wilt u meer 

weten over (activiteiten van) Amnesty dan kunt u terecht op de website 
www.amnesty.nl.  

Mocht u volgend jaar willen collecteren (altijd in de eerste helft van 
februari) dan kan u contact opnemen met onze wijkcoördinator Jan Zijlstra 

(janzijlstra6@hotmail.com), 071-5173163 
   

http://gemeente.leiden.nl/uploads/media/Meeuwen_folder.pdf
https://leiden.interaccess.nl/pls/leiden/klant/!fmr_f.show?p_mim_id_hoofd=7230&p_fmr_id=14254#actiefblok
http://www.amnesty.nl/
mailto:janzijlstra6@hotmail.com
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Het raadsel uit het vorige nummer 

 
Mevrouw Rose Gartner wilde haar tuin laten versieren met 10 kerstbomen en 

vroeg de hovenier deze te planten in 5 rijtjes van 4. Hoe loste de hovenier 
dit op? 

De hovenier plantte de 10 kerstbomen in een vijfpuntige ster, zodanig dat op 
elk (raak)punt een boom staat.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Nieuw raadsel : Riskante paaseieren 

 
Vlak voor Pasen heeft Paul schipbreuk geleden en hij spoelt aan op 

Paaseiland, waar nog kannibalen blijken te wonen, die hem gevangen 
nemen. De hoofdman vertelt dat het lot zal bepalen of Paul gekookt zal 

worden of in vrijheid verder mag leven. 
De hoofdman wijst twee potten aan en een stapel van 100 eieren, 50 witte 

en 50 zwarte. Paul krijgt de opdracht deze 100 eieren over de twee potten te 
verdelen en wel zo, dat er in iedere pot tenminste één ei zit. De hoofdman 

zal vervolgens willekeurig een van de potten pakken en er een ei uitnemen. 
Is dat ei wit, dan heeft Paul pech en wordt hij verorberd. Is het ei zwart, dan 

heeft Paul prettige paasdagen.  

Hoe moet Paul de eieren over de twee potten verdelen om de grootste kans 
te hebben zelf een paaseitje te eten? 

 
 

Het antwoord is geplaatst op de website van de Praatvogel:  
www.districtsraden.nl/boerhaave/Vogelwijk 

  

http://www.districtsraden.nl/boerhaave/Vogelwijk
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Elise Bosman 
 

De onderneemster van deze Praatvogel is Judith Hendriks, psychologe en 
drijvende kracht achter AIOLOS. Judith (39) woont samen met man Roger 

(42) en zonen Ole (bijna 7) en Mees (9) op de Roodborststraat 48. Al tien 
jaar en met veel plezier!  

Om Judith te spreken moet ik wat moeite met name wat klauterwerk 

ondernemen: het huis staat ingebouwd in een enorme stellage. Deze staat 
daar tijdelijk omdat er een grote verbouwing gaande is op zolder: nieuwe 

isolatie, dakpannen, een grote dakkapel, een lichtkoepel en vier(!) kamers 
komen daar. Als het klaar is mag ik komen kijken, en wie weet zijn wij dan 

wel de volgende bewoners die onze zolder es goed gaan renoveren!  
 

Maar dit terzijde, we komen natuurlijk voor Judith. 
Judith is ontwikkelingspsychologe (aangesloten bij het NIP) en werkt al jaren 

in het speciaal onderwijs. Zij geeft ondersteuning en advies op de Korte 
Vliet, een school voor kinderen met een verstandelijke beperking. Je zou 

haar werk kunnen vergelijken met dat van een intern begeleider op een 
reguliere basisschool. Op de Korte Vliet neemt zij onderzoeken af bij 

kinderen om hun intelligentie, persoonlijkheid, leermogelijkheden en -
problemen vast te stellen en te bepalen of een kind op deze school kan 

komen of blijven en wat voor (extra) begeleiding een kind nodig heeft. 

Hiernaast geeft Judith ook advies aan het management van de school en 
geeft zij beleidsadviezen.  

 

Levendig 
Anderhalf jaar terug heeft Judith AIOLOS opgericht. Aiolos is Grieks en 

betekent levendig, beweeglijk. Haar logo, “twee fladderende vlindertjes”, is 
getekend door haar zonen - allebei hun eigen vlindertje…  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Dit is dan ook meteen Judiths doel: zij vindt dat elk kind zich zò zou moeten 
kunnen voelen … levendig en beweeglijk … en dit wil zij ondersteunen en 

begeleiden. Ze wil mensen en kinderen op weg helpen. 
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Hoogbegaafd: hoofdbreken 

AIOLOS is een praktijk voor diagnostiek en psychologische zorg. Judith werkt 
vanuit haar praktijk als freelancer voor Centrum Kind Centraal in Den Haag, 

een centrum voor hoogbegaafde en beelddenkende kinderen, maar zij werkt 
ook voor particulieren; voor ouders die advies vragen over de begeleiding 

van hun kind(eren). Via mond-op-mondreclame en doorverwijzingen door 
een integratief kindertherapeut in Leiden vinden al meer mensen de weg 

naar haar praktijk.  
Judith heeft een aantal tests aangeschaft om de intelligentie van kinderen te 

kunnen meten: de WISC-III voor kinderen van 6 – 17 jaar en de WPPSI-III 
voor kinderen van 2 - 8 jaar. Het afnemen van deze tests is een centraal 

deel van haar werk. Maar alles begint met een kennismaking en een intake 
met de ouders en het kind waar het om draait, dan volgt de test en als die is 

gemaakt en geanalyseerd, volgt een verslag en een adviesgesprek. Dit zijn 
adviezen voor de ouders èn voor de school van het kind. Wàt immers 

kunnen zij doen om het kind (beter) te begeleiden en stimuleren? 

Ook kunnen ouders bij Judith terecht voor een onderzoek naar de sociaal 
emotionele ontwikkeling: loopt deze gelijk met de cognitieve ontwikkeling, 

zijn er specifieke problemen?  
De praktijk van Judith is op dit moment veelal gericht op het testen van 

hoogbegaafde kinderen. Waarom dit nodig is? Hoogbegaafde kinderen 
redden zich toch wel? Dit blijkt hard nodig, omdat hoogbegaafde kinderen 

juist problemen (kunnen) krijgen. Een paar voorbeelden: ze gaan zich 
vervelen. Dat zijn geen momentjes van verveling die iedereen wel kent; 

deze kinderen kunnen lijden aan chronische verveling. Ze gaan 
onderpresteren of passen zich aan aan het niveau en de verwachting van de 

andere kinderen en juf of meester; hebben weinig of geen (gelijkgestemde) 
vriendjes en zitten niet lekker in hun vel. Een kind dat hoogbegaafd is, kan 

klachten krijgen als “heb pijn in mijn hoofd van het nadenken”. Ook deze 
kinderen hebben zorg en begeleiding nodig om zich gelukkig te voelen.  

 

Buiten de groep  
 

In zijn hoofd is altijd leven 
Beelden floepen flitsend rond 

Zijn blije lijf haakt daar op in 
In woorden komt het uit 

Verbaasd ontvangt hij bozigheid 
Hij slikt en druipt geslagen af 

Wat is het leven maf  
 

Linda Duin / Bron: website van www.kindcentraal.nl 
 

Toekomstplannen 
Omdat Judith naast testafname en psychologische zorg kinderen ook 

therapie wil kunnen geven, gaat zij komend jaar een eenjarige postdoctorale 
opleiding Cognitieve Gedragstherapie volgen. Na afronding van deze 

opleiding mag ze zelf ook therapieën aanbieden. In gedachten heeft zij haar 
werkkamer al ingericht … een spelkamer waar zij spel als middel kan 

inzetten bij haar therapeutisch werk met (jonge) kinderen - nog even wat 

http://www.kindcentraal.nl/
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geduld aanwenden tot na de verbouwing om het daadwerkelijk te realiseren 

-. Daarnaast heeft ze nog andere groeiplannen: sinds kort heeft een 
dyslexie-/dyscalculiedeskundige collega zich aangesloten bij haar praktijk. 

Zo kunnen zij samen een grotere groep kinderen (en hun ouders en de 
scholen waar deze kinderen op zitten) helpen en begeleiden.  

 

Hoe loopt AIOLOS?  
Judith straalt: “Heel goed! Ik heb in anderhalf jaar tijd opgebouwd dat ik 

structureel ruim tien uur per week werk of opdrachten heb (naast mijn vaste 

baan op de Korte Vliet). Ik heb een paar dure tests kunnen aanschaffen. Ik 
kon mijn gezin ervan meenemen op vakantie naar Egypte en ik doe werk 

wat ik hartstikke leuk vind, waar ik blij van word en wat eigenlijk helemaal 
niet voelt als werk.”  

 
Ja, hier past ook eigenlijk maar één beeld bij (EB) … dat van fladderende 

vlindertjes, gedragen door een lentezonnetje! Dank Judith!  
 

Meer info over AIOLOS? Zie www.aiolos.nl  
 

 
 

 
 
Eveline Kamstra 

 
In de herfst van 2009 kreeg onze wijk een creatieve impuls erbij: de 

Jeugdtheaterschool Leiden en omstreken en Theater Ins Blau, gevestigd –al 
is dat maar tijdelijk- in de laagbouw van Nieuweroord. Aan het roer staan 

Liesbeth Huiberts en Kees van Leeuwen. Een echtpaar dat al dertien jaar 
met hun drie kinderen in de Merelstraat woont. Geen nieuwkomers dus in 

Nieuweroord. Aangezien ze nu ook in de wijk werken, zou dit stukje ook heel 

goed kunnen passen in de vaste rubriek Ondernemers in de wijk, maar daar 
figureert Judith deze editie al.  

 

Theaterbedrijf Theater Ins Blau en de Jeugdtheaterschool 
Voorheen zaten ze aan de Haagweg 4. Maar toen begon plots het 

grootonderhoud en vanwege het ontbreken van verwarming, de 
werkzaamheden aan het nieuwe trappenhuis en de enorme overlast van het 

bouwproces was het onvermijdelijk dat het theater en de gebruikers de 
lokalen en het theater aan de Haagweg op stel en sprong verlieten. In een 

week tijd zijn ze met het hele theaterbedrijf en de opleidingsschool naar 

Nieuweroord verhuisd. Daar huren ze tot uiterlijk 1 januari 2012 een grote 
theaterzaal, voor 120 bezoekers, en meerdere leslokalen.  

 
 

http://www.aiolos.nl/
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Kees en Liesbeth 
Na zijn start in het theaterbedrijf bij het jaren ‟70-
Laktheater heeft Kees een eigen toneelstuk geschreven 

en is hij verdergegaan met mime/straattheatergroep 
'Gruppo Trutto Dramatico'.  

 
Deze groep maakte tussen 1978 en 1986 twaalf 

producties. Kees is een duizendpoot: regisseur, docent, 
artistiek leider, schrijver en regisseur. Als speler werkt 

hij tegenwoordig bij (kindertheater) 'Meneer van 

Puffelen'. Daarnaast verzorgt hij ook technische 
ondersteuning en productieondersteuning bij Theater Ins Blau. 

Liesbeth heeft in 1977 de kindertheatergroep„Kindertejater Pluisje‟ opgericht, 
samen met Kees. Haar achtergrond is veelzijdig: de PABO, mime- en 

acteerlessen, docente zang- en stemvorming en dans. 
Vanaf 1980 gaf Liesbeth toneellessen aan 

basisschoolkinderen. In 1993 is ze gestart met een echte 
Jeugdtheaterschool, waarin naast toneellessen ook lessen 

in zang en dans worden gegeven. Naast het lesgeven is ze 
actief als mimespeelster bij 'Meneer van Puffelen' en 

'Mimegroep Azuur'. 
Jeugdtheater en mime kwamen samen op de Haagweg. 

Daar werd een theater(zaal) gemaakt. 
Oud-leerlingen van de JeugdTheaterSchool keerden na het volgen van een 

kunstopleiding elders terug naar Leiden, maar daar kwamen ze tot stilstand. 

In Leiden bestaat –nog altijd- groot gebrek aan faciliteiten, aan geschikte 
oefenruimtes en aan apparatuur voor beginnende theatermakers. De 

terugkeer van de oud-leerlingen en het ontbreken van faciliteiten leidde tot 
het initiatief om Theater Ins Blau op te zetten. 

 

Goeie TIB! 
Waar moeten de (pas afgestudeerde) jonge theatermakers naartoe? Ze 

hebben geen geld om een ruimte te huren, om licht- en geluidsapparatuur 
aan te schaffen, of om voorstellingen op te bouwen. Theater Ins Blau (TIB) 

wil deze theatermakers de kans geven zichzelf te ontwikkelen –door steun 

op artistiek en facilitair gebied-, en draagt op deze manier graag een 
steentje bij aan de cultuur in Leiden. TIB wil theatermakers de ruimte geven 

zich te ontwikkelen en te presenteren.  
 

Bij TIB zijn ongeveer tien medewerkers in dienst. TIB 
verhuurt een theaterzaal en studio's voor repetities of 

cursussen. Gezelschappen (dans, drama, zang, mime) 
kunnen het theater per dag huren. In de theaterzaal 

kan men repeteren op vaste dagen en tijden, voor een 
zeer redelijk bedrag per maand. TIB is echt allround: 

adviezen en ondersteuning op het gebied van 
publiciteit; techniek en productie aan professionele en 

semiprofessionele gezelschappen; lichtontwerpen voor 
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theater- en dansvoorstellingen; ook mogelijk is het verzorgen van regie voor 

producties. Nieuw is de mogelijkheid voor (semi)professionele groepen om 
het theater gedurende twee of drie weken te gebruiken voor repetities en 

montage. Aansluitend worden er dan twee of drie voorstellingen gegeven. Er 
wordt geen huur gevraagd; de recette van deze voorstellingen is dan de 

vergoeding voor het gebruik. 
 

Voorheen vormden TIB en de Jeugdtheaterschool één geheel. In 2000 werd 
de Jeugdtheaterschool officieel huurder van TIB. Pas sinds enkele jaren 

ontvangt de Jeugdtheaterschool gemeentelijke subsidie. 
 

Werkwijze 
Het huwelijk van Kees en Liesbeth is rotsvast, maar de taken zijn duidelijk 

gescheiden. Directeur van het theaterbedrijf is Kees. Liesbeth is de oprichter 
van de Jeugdtheaterschool. Liesbeth heeft aparte taken met betrekking tot 

de lessen. De leerplanontwikkeling valt onder haar verantwoordelijkheid. Het 
leerplan is gericht op kinderen van 5 t/m 18 jaar, vertaald in concrete 

speelopdrachten. Kinderen ontwikkelen zich door spel en zelfreflectie, 
uiteraard met feedback van de docent. De deelnemers hebben allemaal een 

even groot aandeel aan het project. Elke leerling is immers waardevol en het 
eindresultaat is ondergeschikt aan de ontwikkeling en het proces. Er zijn 

daarom geen audities. Er is ook geen sprake van hoofdrol en 
figurantenrollen. De spelers hoeven zo weinig mogelijk tekst uit hun hoofd te 

leren. Kern van het toneelplezier is dat de spelers van A naar B gaan en hun 
tekst aan de hand van de spelhandeling bedenken. Alle spelers dragen de 

verantwoordelijkheid voor het grote geheel. 

Liesbeth voert de docentgesprekken en doet de lesbezoeken. Ook ontwikkelt 
zij projecten voor basisscholen. Een mooi voorbeeld hiervan is het 

Japanproject. BplusC biedt dit project aan aan groep 7 en groep 8. Het 
behelst een integratie van geschiedenis en aardrijkskunde in combinatie met 

theater, gericht op persoonlijkheidsontwikkeling. Het project bestaat uit tien 
lessen, waarvan de helft uit toneellessen bestaat. 

 

Jeugdtheaterschool 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelplezier staat voorop in alle cursussen. Jongeren en kinderen die graag 

willen leren toneelspelen, zingen, dansen of camera-acteren, kunnen terecht 
bij de Jeugdtheaterschool Leiden en omstreken. Alle dagen, behalve op 

vrijdag, wordt er les gegeven: op schooldagen van 16:00 -21:00 en op 

woensdagen van 14:00 -21:00. Op zaterdag van 10:00-17:30 en op zondag 
van 17:00-20:00. 
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Jonge mensen tot en met 21 jaar kunnen bezig zijn met hun vaardigheden 

op het gebied van toneel, dans, zang en film. En omdat de één graag wil 
soapacteren en de ander liever iets opsteekt van musical, is er voor elk wat 

wils. Zo kunnen kinderen vanaf 6 jaar theaterlessen op speelse wijze volgen 
met onder andere basistoneel, improvisatie en mimetechniek. Voor wat 

oudere kinderen, vanaf 10 jaar, zijn er de opleidingsklassen met lessen in 
drama, dans/beweging en zang/stem. En wie niet zo zit te wachten op zang 

en dans, kan naar de dramaklassen waar de aandacht uitsluitend het toneel 
betreft. Ook zijn er musicalklassen, voor kinderen van 8-12 jaar en voor 13-

18-jarigen. De musicallessen worden in samenwerking met de muziekschool 
gegeven. Bij camera-acteren leren kinderen het verschil met toneelspelen, 

eerst worden korte scènes gespeeld en in de gevorderdencursus, worden 
langere filmpjes gemaakt. Vanaf 14 jaar is er de productieklas waarin het 

eindproduct centraal staat en de hele groep onder leiding van een 
professionele regisseur aan een toneelstuk werkt. De Werkplaats is er voor 

jonge, talentvolle theatermakers, vanaf 18 jaar. Men is met de groep 

verantwoordelijk voor een prachtige voorstelling, met ondersteuning en 
coaching van een toekomstig theatermaker. 

Liesbeth Huiberts heeft momenteel rond de 200 jeugdige leerlingen op de 
Jeugdtheaterschool. 

 

Toekomstmuziek 
De dramatische genen zijn doorgeven aan de volgende generatie. Twee 

kinderen van Liesbeth en Kees zijn professioneel met het theatervak 
verbonden. In het laatste weekend van maart vertoonde dochter Floor haar 

solovoorstelling VideoMe –in samenwerking met een videokunstenaar-in de 

theaterzaal van Nieuweroord. 
 

De behuizing in Nieuweroord is, zoals gezegd, maar tijdelijk. De nieuwe 
ruimte aan de Haagweg krijgt vijf leslokalen en een prachtig (groot) theater. 

Het geheel wordt naar verwachting halverwege 2011 opgeleverd, waarna 
alles moet worden ingericht. En vóór 1 januari 2012 zitten TIB en de 

Jeugdtheaterschool weer op hun ouwe plek. 
 

Wie meer wil lezen hierover kan kijken op www.theaterinsblau.nl of voor de 
Jeugdtheaterschool op www.jtsleiden.nl 

  

http://www.theaterinsblau.nl/
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Richard Vermeulen 

 
Bij het naderen van het huis, gelegen aan de Roodborststraat 54 en 

uitkijkend over het landje van “Bremmer”, valt direct de karakteristieke kleur 
van het blauwe houtwerk op, waar we deze editie van het estafettestokje  te 

gast zijn bij Mirjam en haar gezin.  
 

Het blauwe huis 
Eenmaal binnen krijg je het gevoel van een warme deken; een gezellig, 
maar zeer zorgvuldig samengestelde inrichting, die zich laat kenmerken alsof 

je het woonvertrek van een oude boerderij betreedt. Mirjam: “Alles wat je 

ziet hebben we overal vandaan gehaald en opgeknapt. Stoffen van de markt, 
meubels van Marktplaats, rommelmarkten, etc.” Ondanks dat lijkt alles 

precies op elkaar afgestemd, waarbij je het idee hebt dat het door een 
binnenhuisarchitect onder handen is genomen. Het huis heeft zelfs in een 

editie van VT-wonen gestaan. 
 

Mirjam, geboren Voorburgse, heeft door het werk van haar vader bij de 
Koninklijke Shell in haar vroege leven over de wereld gezworven, waaronder 
ook Curaçao. Ook later toen zij zelfstandig ging wonen, heeft zij nooit lang 

op één en dezelfde plek gewoond. Echter sinds 28 jaar heeft zij met haar 
man Harry de rust gevonden in het huidige huis in de Vogelwijk.  

 

Mirjam vertelt: “Het huis troffen we in 1982 in erbarmelijke staat aan. Na 
drie maanden wachten voor we het huis definitief in eigendom kregen, 

gingen de handen uit de mouwen en hebben we het in vijf jaar tijd 
eigenhandig in bewoonbare staat teruggebracht. Het hele dak is eraf 

geweest om dakkapellen erop te zetten, ja zelfs de dakpannen hebben we 
afgewassen alvorens ze terug te plaatsen. Er zijn op de benedenverdieping 

een aantal muren verplaatst of in zijn geheel weggelaten, zodat een ruimte 
is gecreëerd, waardoor de voormalige 3 kamers een open verbinding met 

elkaar hebben.” De details lijken zo op het oog allemaal met elkaar in 
evenwicht; de vaste kasten, de keuken, de haardschouw met houtkachel en 

de aangebrachte kleuren van het verfwerk in combinatie met de gebruikte 
stoffen. Ook binnen komt de kleur blauw, zoals die op het houtwerk buiten, 

weer terug. 
 

“Blauw”, vertelt Mirjam, “is niet alleen voor mij een mooie kleur, maar 

natuurlijk de kleur van water, waar ik een heel persoonlijke binding mee 
heb. Op Curaçao is het water zo mooi helder en in mijn jeugd waren we 

bijna altijd aan het water te vinden. Ook nu woon ik niet ver van de zee en 
ik houd ervan me op het water te begeven met onze boot. Ik zou niet in 

Gelderland, Overijssel of Oostenrijk kunnen wonen, want dat is te ver weg 
van het water.” 
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Maatje 

 
Na de geboorte van dochter Roos in 1989, wordt Harry verliefd op het varen 

met een platbodem. Platbodems hebben geen kiel en zijn van oudsher 
Nederlandse vracht- of vissersschepen, die konden droogvallen in de tijd dat 

de Waddenzee en het IJsselmeer nog de Zuiderzee heette (RV). Harry en 
Mirjam hadden wel eens een 

platbodem geleend en mooie 
tochten gemaakt, waarbij 

het droogvallen op het Wad 
telkens het hoogtepunt was. 

Deze reizen bleven bij Harry 
hangen en in 1990 werd zijn 

droom verwezenlijkt door de 
aankoop van de in 1893 in 

Krimpen aan de IJssel 

gebouwde Paviljoentjalk 
“Maatje.” Net als hun woning 

aan de Roodborststraat was 
deze boot, zeg maar gerust schip, want 18,5 meter lang, in zeer slechte 

staat. De “Maatje” had jarenlang gefunctioneerd als Parlevinker (bevoorrader 
voor andere schepen) bij de sluizen van Wemeldinge in Zeeland. Ook nu 

weer hebben zij alles eigenhandig aangepakt. Van nieuwe scheepshuid tot 
mast is het schip weer bevaarbaar en bewoonbaar gemaakt.  

Pelgrimage 
Na Roos volgen Pom in 1991 en Jet in 1995. Het gezin woont dan 

afwisselend op hun boot en in de Vogelwijk. Toch zoeken ze nog een 
uitdaging voor een grote reis over land. In 2000 is het zover. Met een 

knaloranje Mercedes Benz-bus, genaamd “de Wortel”, gaan zij drie maanden 
trekken door Frankrijk en, via de Pyreneën, Spanje. De reis was mogelijk 

omdat Harry tijdelijk zonder werk zat, en ze speelden met de gedachte zich 

te oriënteren voor een permanent leven aldaar. Uit de woorden van Mirjam 
kun je proeven dat dit een onvergetelijke tocht is geweest. Zoveel moois 

gezien en gedaan, waarin zij met de kinderen woonden in de bus en zij zich 
af en toe de luxe veroorloofden een hotel aan te doen voor een warme 

douche of TV voor de kinderen. Na 10.000 kilometer te hebben 
rondgezworven, keerden zij met de “Wortel” toch weer huiswaarts. 

 

In de jaren daarna overheerst het leven van alledag. Mirjam zorgt voor de 
drie kinderen, terwijl Harry voor zijn nieuwe werkgever veel op reis is. Als 

Mirjam de gelegenheid krijgt, wandelt ze graag, liefst dagenlang. Door 
ontmoetingen met andere mensen gaat zij pelgrimstochten lopen. Bij 

voorkeur tochten van drie weken om inspiratie op te doen, dingen op een rij 
te zetten en het leven en de toekomst te overdenken. Om deze 

pelgrimstochten te kunnen volbrengen moet in den beginne flink worden 
getraind. Op een rommelmarkt in de Manege aan de Wassenaarseweg vind 

zij een paar stevige stappers voor een euro, weliswaar zonder veters, die 
later duurder blijken. Hiermee loopt zij meer dan 3000 kilometer en die 

schoenen hangen nu nog als relikwie op zolder.  
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De Groene Cirkel 

“Met het trainen liep ik graag vanuit huis richting kust. Dan ging ik via het 
landje van “Bremmer” wandelen en kwam ik langs de kwekerij van de 

“Groene Cirkel”. Dit is de zorgkwekerij van het GGZ Leiden, verbonden aan 
de Rivierduinen (voorheen Endegeest). Het bevind zich aan het einde van 

het pad dat langs de speeltuin naar landgoed Endegeest loopt. Zodoende 
kwam ik in contact met Klazien; een van de twee beheerders van de tuin. De 

gemiddeld tien deelnemers die er werken, zijn vaak mensen die onder de 
hoede vallen van Rivierduinen, en mensen die in het verleden ondersteuning 

van het GGZ hebben gehad en hier hun rust en afleiding kunnen vinden. Het 
werken op deze kwekerij is voor de deelnemers een welkome en zinvolle 

dagbesteding, waarbij alles op ieders unieke kwaliteiten en mogelijkheden 
gericht is. Het bijbehorende winkeltje verkoopt de opbrengst van de oogst 

voor een redelijke prijs, zoals groenten, planten, bloemboeketten en 
honingproducten.  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Helaas weten maar weinig mensen van dit stukje oase, waardoor veel van de 

oogst weggegooid moet worden. Sinds anderhalf jaar is Mirjam als vrijwillig 

medewerkster één dag per week aanwezig, waar zij een luisterend oor is 
voor de deelnemers, terwijl zij ook met de handen in de aarde zit. “Jaarlijks 

is er een plantenmarkt, een open dag en zijn er speciale zomeractiviteiten. 
Bij mooi weer is zelfs het theeterras open. Op het mededelingenbord in het 

begin van de Lijsterstraat bij de brievenbus kunnen geïnteresseerden 
informatie krijgen van alle activiteiten, maar de kwekerij is altijd open van 

maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 15.30 en op vrijdag van 10.00 
tot 13.30.” Voor de lezers die geïnteresseerd zijn en vragen hebben over de 

kwekerij kunnen bellen naar 071-8907898 of mailen naar 
zorgkwekerij@ggzleiden.nl. U bent van harte welkom. 

 

Bloemen 

Mirjam is oorspronkelijk activiteitenbegeleidster. Bij toeval wist zij via 
internet op een vacature te solliciteren bij het Rijnlands Revalidatiecentrum 

en een aanstelling voor activiteitenbegeleidster te krijgen. Het is echter op 
afroepbasis en behelst niet meer dan zo‟n zes weken per jaar. Daardoor zijn 

de inkomsten voor Mirjam te klein om hierop te kunnen steunen. Mirjam: 
”Het leuke is dat er altijd wel iets op je pad komt, dat je weer in een nieuwe 

fase in je leven brengt. Voor ik hier kwam wonen, ja zelfs voor ik Harry 
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leerde kennen, had ik een opleiding tot bloemist gevolgd in Aalsmeer met 

een vriendin. Nadat we die afgerond hadden, begonnen we workshops in een 
schuur bij de vader van die vriendin in Noordwijkerhout. Dat was toen een 

groot succes. Het is met de jaren op de achtergrond geraakt, tot ik zo‟n 
zeven weken geleden bij toeval in Oud Ade in contact kwam met een dame 

die in een oude school een Brocante heeft, zeg maar verkoop van oude 
spullen; van boeken tot meubels en allerlei curiosa. Zij had nog ruimte voor 

eventueel een bloematelier voor mij en ik kon daar in participeren. “Brocante 
en More” is in een prachtig oud pand gevestigd met een aantal kleine lokalen 

met vele mogelijkheden; van kleinschalige recepties, vergaderruimte of 
inspiratiebron, alsook het genieten van de mooie tuin voor passerende 

fietsers en wandelaars. En natuurlijk niet te vergeten het bloemenatelier 
waar ik boeketten zal samenstellen en waar ik workshops wil geven. Het 

mooie van deze locatie is dat het ligt tussen Roelofarendsveen en Leiderdorp 
in het landelijk gelegen Oud Ade op een toeristische route. Dit alles staat 

nog in de kinderschoenen en hopelijk zal het op termijn tot bloei komen, 

maar ik heb veel plannen op stapel staan.”  
Naast het 

werken met 
bloemen bij 

Brocante en 
More verzorgt 

Mirjam ook 
zeker nog 

boeketten op 
bestelling 

vanuit huis. 
Want met 

bloemen bezig 
zijn blijft haar 

passie!!  

 
 

 
 

In de 28 jaar dat Mirjam hier met haar gezin woont, heeft zij vele gelukkige 
momenten gehad. Er is in de omgeving, zeker de laatste jaren, veel 

veranderd. “Toen de Annakliniek er nog stond, helemaal leeg, gingen we 
vaak met de kinderen daar naartoe, van verstoppertje tot barbecueën. Ook 

hier op de stoep bij ons huis werd er altijd heerlijk gespeeld en bedacht ik 
leuke spelletjes. Ik realiseer me elke dag wat een unieke wijk dit is en wat 

een genot dit stuk natuur hier is - zo midden in de Randstad. Van nature 
grijp ik graag alles aan wat op mijn pad komt. Daardoor was ik al 16 keer 

verhuisd voor ik hier in de Vogelwijk kwam wonen, maar hier hebben wij 
onze plek; hier is rust en het houdt mij hier.” Met deze bijzondere woorden 

neem ik afscheid van een bijzonder gezin en verlaat ik hun bijzondere 

woning. 
 

"Foto's van de Groene Cirkel zijn 
 te bekijken op http://picasaweb.google.nl/Praatvogel/PraatvogelApril2010#" 

  

http://picasaweb.google.nl/Praatvogel/PraatvogelApril2010
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 als de lijster schreeuwt, de lente in aantocht is? 
 

 zanglijsters - zelfs in de Lijsterstraat - weinig kans krijgen, doordat de 
tuinen steeds meer steenoppervlak en steeds minder aardegrond hebben 

en dus de slakken (der vogelen Big Mac‟s) verdwijnen? 

 
 “Opvetten en wegwezen” een tentoonstelling 

over trekvogels is die tot en met 2 januari 2011 
valt te bezichtigen in Naturalis? 

 
 

 
 

 
 

 men moddervlekken het best kan verwijderen door de modder eerst goed 
te laten drogen en daarna te borstelen; eerst met een droge borstel en 

daarna met een borstel, die vochtig is gemaakt in water met wat zout?  
 als u uw haar na het wassen met bier behandelt u dan geen 

haarversteviger meer hoeft te gebruiken? 

 het wijkcomité gaat proberen op het Vogelplantsoen een of twee 
zitbankjes geïnstalleerd te krijgen en misschien ook een Jeu-de-

boulesbaan? 
 er gemeentelijke plannen bestaan om de rotonde Wassenaarseweg - 

Rijnsburgerweg te veranderen halverwege 2010? 
 van het gemeentelijk budget 2009 voor de districten circa 6000 Euro over 

was; en dat een deel ervan toekomt aan het Boerhaave-district, waar de 
Vogelwijk onder valt? Dat daar speeltoestellen voor gekocht worden bij 

het theehuis in De Leidse Hout? 
 de gemeente nog steeds hard op zoek is naar een mooie boomstam voor 

een nieuwe totempaal, zodat wij blijven hopen?  
 in Nieuweroord een niet alleen de Jeugdtheaterschool en Theater Ins Blau 

maar ook jongeren van Cardea gehuisvest zijn?  
 ook studenten vanaf 2 april wooneenheden in Nieuweroord gaan 

betrekken waarmee het van asielzoekerscentrum een 

diplomazoekerscentrum wordt? 
 de verhuur aan deze studenten géén antikraak is? en dat per 1 januari 

2012 een aanvang wordt gemaakt met sloop en nieuwbouw? 
 de Leidse gemeenteraad met een nipte meerderheid heeft ingestemd met 

de instelling van blauwe zones voor parkeren in de binnenstad en een 
aantal omliggende wijken, waaronder het Houtkwartier? Dat die regeling 

vooralsnog geldt voor een periode van twee jaar?  
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 de Universiteit Leiden, de Hogeschool Leiden, het ROC en het Bio Science 
Park voorstanders zijn van de RijnGouwelijn? Omdat zonder een 

hoogwaardige infrastructuur de positie van Leiden als centrum van 
onderwijs, wetenschap, cultuur en kenniseconomische bedrijvigheid zou 

verzwakken? 
 men vieze pianotoetsen kan afnemen met watten gedrenkt in water met 

spiritus? 
 men (honden)haren van de bank kan verwijderen door eroverheen te 

strijken met een vochtige handschoen? 
 de nieuwe kluswijzers om milieuvriendelijk in en om het huis te klussen 

nu zijn af te halen bij gemeentehuizen, openbare bibliotheken en doe-het-
zelfzaken in onze regio? 

 goed nabuurschap inhoudt dat je als buurtgenoten rekening met elkaar 
en de omstandigheden houdt? Bijvoorbeeld met de omstandigheden van 

blinde mensen, mensen met een rollator of een kinderwagen? 

 het daarom weer eens tijd wordt om de takken te snoeien die her en der 
hinderlijk vanuit de voortuinen over de stoep steken? En dat we 

(bak)fietsen en andere versperrende dingen beter niet op de stoep 
kunnen laten staan? 

 een caravan of camper niet langer dan 3 dagen op de openbare weg mag 
parkeren?  

 onze Bosuiler Dick de Vos in de gemeenteraad is verkozen voor de Partij 
voor de Dieren, maar dat voor hem niet het gezegde geldt: „als de vos de 

passie preekt, boer let op je kippen‟? 
 bezorgde wijkgenoten klagen over toenemend zwerfvuil in onze Vogelwijk 

en dat we elkaar best daarop mogen aanspreken? 
 de jaarvergadering van de Vogelwijkers met het wijkcomité meer 

aanwezigen telde dan vele eerdere jaren en ook geanimeerder was? 
 op die vergadering verduidelijkt werd hoeveel er in ons district komende 

jaren wordt gebouwd voor duizenden nieuwe arbeidsplaatsen en voor 

honderden extra bewoners en dat de verkeers- en parkeerdrukte ook in 
onze wijk waarschijnlijk gaan toenemen? Maar dat de gemeente Leiden 

zonodig bereid is, na metingen, de toename van verkeers- en 
parkeerdrukte door extra maatregelen af te remmen? 

 de datum nu nog heel ver weg lijkt, maar dat het echt zò weer 21 
augustus is? 

 op die datum ons wijkfeest van 2010 zal plaatsvinden? 
 u fijne Paasdagen met veel zon, blommen en paaseieren wordt 

toegewenst (door de redactie en) door 
 

Noortje Noorderzon 
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