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Politie 

 Wijkagent:  dhr. Harold Kroep, team Leiden-Noord 

0900-8844, harold.kroep@hollands-midden.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   Leiden.vogelwijk.nl 
*  Herfst :          1 september  Meer foto’s staan op internet via  
*  Kerst :      1 december  www.picasaweb.com/Praatvogel 
  

Voor donaties aan het wijkcomité  gironummer:  3216458 

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. 

 

"Stichting Wijkcomité Vogelwijk" 
 
Jan Ravensbergen (voorzitter)  Bosuilstr. 3  tel. 541 89 25 

hiljan@kpnplanet.nl 
Theo Bennebroek (penn.m.) IJsvogelhof 18 tel. 5892343 

thq.bennebroek@tiscali.nl 
Lydia Sterrenberg (secretaris) Lijsterstr. 5  tel. 515 49 95 

l.sterrenberg@planet.nl 
Dulcine Zwager   Lijsterstr. 29  tel. 522 64 83 

dulcine@xs4all.nl  
Richard Vermeulen   Lijsterstr. 6  tel. 517 30 43 

henrvermeulen@casema.nl 
Hans Dirken     Lijsterstr. 36  tel. 517 48 45 

hans.dirken@tiscali.nl 
Thera Stam    v.Eijsingapark 10 tel. 515 30 40 

fam.r.d.stam@casema.nl 
Redactie : 

Eveline Kamstra (hoofdredactie) lijster13@telfort.nl 
      Lijsterstraat 13  tel. 5152414 
Kees van den Aarsen   kees@vandenaarsen.nl 
Richard Vermeulen   henrvermeulen@casema.nl 
 

Eigen bijdragen voor de Praatvogel worden door de redactie bijzonder op 
prijs gesteld. U kunt uw stukje opsturen naar lijster13@telfort.nl " 
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Praatvogel nr 1, 2011  
 

 voorwoord voorzitter 

 opbrengsten collectes   

 verslag jaarvergadering wijkcomité 

 annonces 

 het wijkboekje 

 de Vogelwijkse wensboom 

 op fossielenjacht 

 ondernemers in de wijk 

 de schreeuw van de meeuw 

 de stad en de wijk  

 mijn dier.. 

 het estafettestokje 

 wist u dat?  

 Hans Dirken bedankt 

 

 

 

Het is weer lente en de wijk toont zich dan van zijn mooiste kant. Alle 
bloeiende bloesems kondigen het nieuwe jaargetijde aan hoewel de laatste 

nachtvorst nog niet lang geleden is. De wijkbewoners komen weer naar buiten 
en pikken alle zonnestraaltjes mee. De tuinen worden weer opgeknapt, er 

wordt hier en daar nog wat gesnoeid, nieuwe plantjes worden aangeschaft en 
de terrassen en het meubilair worden ontdaan van alg. Kortom, genieten 

geblazen! 
Wat een contrast met de rumoerige wereld die we via de media elke dag weer 

binnengelepeld krijgen. De wereld van natuurrampen, een nucleaire ramp, 
Arabische lentes en (burger)oorlogen. Maar ook de wereld van een nog altijd 

wankele financiële sector en kabinetsbezuinigingen die fors het mes zetten in 

bijvoorbeeld onze krijgsmacht.  
Dit contrast lijkt aan te geven dat er nauwelijks contact is tussen de wereld 

die ons hier direct omringt en de wereld die we via de tv en het 
internetscherm de huiskamer binnenkrijgen.   

Toch zie ik juist steeds meer connectie tussen die werelden en potentiële 
beïnvloeding van de “kleine” naar de “grote” wereld. De macht van de sociale 

media is (in potentie) enorm aan het groeien waardoor elke individuele burger 
invloed kan uitoefenen op wereldschaal.  Denk aan de invloed van facebook 

op de Arabische revoluties, aan de wijze waarop kwaliteit van 
informatievoorziening over de kernramp in Japan wordt afgedwongen door 

deskundigen van buiten, de manier waarop Greenpeace de publieke opinie 
kan mobiliseren tegen energiemaatschappijen om zich te kanten tegen de 

komst van een kolencentrale in de Eemshaven, de invloed van YouTube-
filmpjes op het imago van een bedrijf en het geluid van burgers die hun 
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afkeer tegen het bonusbeleid van banken via alle moderne 

communicatiemiddelen rondpompen en bankmanagers van de ING daardoor 
dwingen af te zien van het uitkeren van deze hoge financiële prikkels. 

Je zou kunnen veronderstellen dat de betrokkenheid van de mens zich in de 
loop der tijd verbreedt naar een groter domein. Zo zie je dat steeds minder 

mensen lid zijn van verenigingen en dat de diverse sociale verbanden in de 
directe leefsfeer wat losser zijn geworden.  In onze wijk, bij scholen, kerken 

en sportverenigingen is dat ook wel merkbaar. Het zijn steeds minder handen 
die moeilijker en, ook nog eens, voor kortere periodes beschikbaar zijn. De 

betrokkenheid is naar mijn smaak niet minder dan vroeger, maar smeert zich 
wel uit over een steeds groter wordende wereld. 

 
Dichtbij huis, binnen de wijk, hebben we gelukkig nog steeds mensen die de 

uitzondering op die ontwikkeling zijn. Ik praat hier in specifieke zin over Elise 
Bosman en Hans Dirken die zich gedurende een lange periode hebben 

verbonden aan de redactie van de Praatvogel. Aan die tijd komt echter een 

eind.  Ik wil hen op deze plaats heel hartelijk danken voor al hun zeer 
lezenswaardige bijdragen in de afgelopen jaren. Dankzij de buitengewoon 

grote toewijding van Hans Dirken verscheen de Praatvogel altijd stipt en 
welgevuld. Hans heeft de lezers altijd wetenswaardigheden over zeer 

uiteenlopende onderwerpen voorgeschoteld. Ook de artikelen van de hand 
van Elise Bosman hebben in de loop der jaren ons blad verrijkt. Zij is de 

bedenker en schrijfster van de reeks „Ondernemer in de Wijk‟. Gelukkig heeft 
Elise het voornemen deze rubriek nog een tijd als gastauteur te blijven 

schrijven.  
 

De Praatvogel is een kwartaaluitgave van het wijkcomité, voor en door de 
Vogelwijkers, en dat komt goed tot uitdrukking in dit nummer, niet in de 

laatste plaats door bijdragen van verschillende wijkbewoners. Jong en oud 
doen mee: van de kinderen die vertellen over hun  lievelingsdier in de nieuwe 

rubriek „Mijn Dier‟, en collectanten die met gepaste trots de wijkbijdragen 

vermelden tot wijkgenoten met een oproep zoals Marcel Terlouw en Jan van 
Doggenaar, en niet in de laatste plaats gastschrijvers, zoals dit keer Mirjam 

van der Ende en Frank Wesselingh. Alle bijdragen zijn van harte welkom.  
 

Uw voorzitter van het wijkcomité Vogelwijk, 
Jan Ravensbergen 
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Collecte-opbrengst Amnesty International 
 

In februari werd er gecollecteerd voor Amnesty 
International die zich al 50 jaar inzet voor het  het 

voorkòmen en beëindigen van ernstige schendingen 
van de mensenrechten. De Vogelwijk vormt samen met 

de Raadsherenbuurt en het Houtkwartier collectewijk 

13, waarvan „onze‟ Vogelwijker Jan Zijlstra het 
wijkhoofd is. In totaal werd in wijk 13 €1492,73 

opgehaald; zo‟n €100 meer dan vorig jaar. De 
Vogelwijkers deden bijna € 500,- in het zakje. Ook 

meer dan vorig jaar! Als u meer wilt weten over 
(activiteiten van) Amnesty dan kunt u terecht op de 

website www.amnesty.nl. of u kunt contact opnemen met de Werkgroep 
Leiden via amnestywgleiden@gmail.com. Mocht u voor Amnesty willen 

collecteren, neem dan contact op met Jan Zijlstra (janzijlstra6@hotmail.com. 
Telefoon: 071-5173163). 

 
Collecte-opbrengst Reumafonds 2011 

Ook voor het Reumafonds is gecollecteerd in onze wijk. In totaal is in onze 
wijk €423 opgehaald. Een prachtig bedrag. Reuma is eigenlijk een 

verzamelnaam voor meer dan 100 aandoeningen aan gewrichten, pezen en 

botten. In Nederland hebben ruim 2,3 miljoen mensen een reumatische 
aandoening. De meeste vormen van reuma zijn behandelbaar, maar niet te 

genezen. De sleutel tot genezing van reuma ligt in wetenschappelijk 
onderzoek. Dankzij de collecte-opbrengst is meer onderzoek mogelijk. 

 
 

 

 
 

Datum: 10 maart 2011 
Plaats: Vogelennest 

Aanwezig: 18 personen, incl. 5 bestuursleden 
 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

Voorzitter Jan Ravensbergen opent de vergadering rond 20.40 uur en heet 
iedereen welkom. Op verzoek van Paulien Seiffert wordt het onderwerp 

openbare fietsenstalling geagendeerd.  
 

2. Verslag vorige jaarvergadering 
Op het verslag van de jaarvergadering 2010 is geen commentaar. Er waren 

geen actiepunten. Naar aanleiding van het verslag meldt de voorzitter over de 
stand van zaken van de verschillende plannen:  

http://www.amnesty.nl/
mailto:janzijlstra6@hotmail.com
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 De bouwplannen voor Dieperhout, het gebied tussen de Leidse Hout en 

het Diaconessenhuis waar nu de parkeerplaats is en een oude school die 
tegen de vlakte gaat, zijn gewijzigd. Er komen nu 135 woningen in 

plaats van de eerder geplande 600.  
 De Rotonde bij de Rijnsburgerweg/Wassenaarseweg zou opgeheven 

worden, maar er is nog niets gebeurd. Er is ook geen bericht dat er op 
korte termijn iets gaat gebeuren. De voorzitter raadt mensen goed te 

letten op aankondigingen in de krant; dan kan men eventueel nog 
inspreken en plannen beïnvloeden. 

o Langs de Max Planckweg zijn plotseling bomen gerooid. De Max 
Planckweg vervalt straks en er komt een nieuwe aansluiting van 

het Bio Science Park op de Wassenaarseweg bij de rotonde bij de 
manege. Waar nu de Max Planckweg ligt, zijn sportvelden gepland 

bij een nieuw universitair sportcentrum.  
 Voor de Hogeschool, ongeveer ter hoogte van de plek waar de Blauwe 

Vogelweg uitkomt op de Wassenaarseweg, komen studentenwoningen 

met in totaal 504 wooneenheden. De bouw gaat snel omdat er niet 
geheid hoeft te worden.  

 
Een bewoner vraagt:  zijn er plannen om de weg van de rotonde naar 

Nachtegaallaan door te trekken? De voorzitter antwoordt dat er ooit plannen 
geweest zijn om de weg door te trekken (zie daarvoor ook het wijkboekje), 

maar die zijn verlaten. Het wijkcomité verwacht niet dat ze op korte termijn 
weer uit de kast gehaald zullen worden.  

Een andere bewoner stelt “we hebben ons de blaren op de tong gepraat voor 
het Bos van Bosman en de ecologische zone”, maar zoals we nu hebben 

gezien worden zomaar populieren gerooid. De voorzitter antwoord dat er wel 
naar de bestemmingsplannen is gekeken door het wijkcomité, maar niet in 

het bijzonder naar het groen. In dat verband wordt gevraagd onder welk 
District het Leeuwen-hoekgebied valt? De voorzitter geeft aan dat het gebied 

tot „ons‟ District behoort. De zaken die het Bio Science Park betreffen, komen 

dus aan de orde in de Districtsraad, en als bewoner van de stad kun je 
proberen invloed uit te oefenen op de plannen. Overigens wonen in het 

Leeuwenhoekgebied zelf maar weinig mensen. En het groen is niet expliciet 
onderwerp geweest van het gesprek.  

Een laatste vraag naar aanleiding van de bouwplannen is: mogen wel 
woningen gebouwd worden in Bio Science Park, zo dicht bij de laboratoria, 

vanwege risico‟s? De voorzitter antwoordt dat rond instellingen die gevaar 
met zich mee kunnen brengen risiconormen worden gehanteerd, maar dat hij 

niet weet hoe dit precies zit in dit gebied. Actie: Hij neemt het op zich dit na 
te vragen in de Districtsraad en er zal over gerapporteerd worden in de 

Praatvogel.  
 

Andere punten naar aanleiding van het verslag: 
 Voor het idee van een Jeu-de-boulesbaan uit het Districtsbudget, dat op 

de vorige jaarvergadering de hoogste score kreeg, bleek voldoende 

steun in de wijk. De gemeente heeft toegezegd dat de baan er voor de 
zomer komt. De gemeente plaatst ook nog twee bankjes.  

Eveline Kamstra meldt dat er een commissie is gevormd, bestaande uit 
Jan en Inge van Doggenaar en zijzelf, die ervoor zal zorgen dat de baan 
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wordt onderhouden en netjes blijft. Er komt een vuilcontainer, die de 

commissieleden aan de stoep zetten als het huisvuil wordt opgehaald.  
 Kan de afvalcontainer voor plastic niet onder de grond, vraagt een 

wijkbewoner nog naar aanleiding van het verslag van vorig jaar. De 
voorzitter antwoordt dat de afvalcontainer een proef is, die geëvalueerd 

gaat worden. Er zijn overigens onderzoeken waaruit blijkt dat achteraf 
scheiden beter is. Actie: Maar mocht de gemeente beslissen om 

plasticinzameling voort te zetten, dan gaat het wijkcomité proberen om 
de container ondergronds te krijgen. 

 
3. Financiën: realisatie 2010 en begroting 2012 

Penningmeester Theo Bennebroek meldt dat het wijkcomité 5200 Euro in kas 
heeft per vandaag. Voor het vermogen van de Stichting was 2010 een goed 

jaar: het wijkcomité kreeg onverwacht subsidie voor het wijkboekje, waarvan 
ook nog het nodige is verkocht, en het wijkfeest was druk bezocht en dat 

heeft ook inkomsten opgeleverd.  

Over de begrotingen vanaf 2012 valt te melden dat de gebruikelijke 
gemeentesubsidie een onzekere post lijkt te worden. Ook het wijkfeest is dat, 

want als het weer slecht is en het feest niet door kan gaan, kunnen niet alle 
inkopen die vooraf moeten worden gedaan, worden teruggebracht. 

Op de vraag van een bewoner of er een risico is dat de Stichting Wijkcomité 
Vogelwijk geen subsidie krijgt door het hoge bedrag in kas, antwoordt de 

penningmeester dat het bedrag in kas nu inderdaad te hoog is voor de 
subsidie. Maar daar is wellicht iets aan te doen met reserveringen voor 

uitgaven.  
Eveline Kamstra meldt dat er 100 extra exemplaren van het wijkboekje zijn 

bijgedrukt. 
 

Tot slot meldt de penningmeester dat de procedure rond de subsidieaanvraag 
door de gemeente is gewijzigd. De verantwoording over 2010 en de begroting 

2012 moeten nu samen worden ingediend, na de jaarvergadering. De 

gegevens over de realisatie 2010 worden daarom nu na de jaarvergadering 
door de kascommissie gecontroleerd.  

Mensen die volgend jaar zitting zouden willen nemen in de kascommissie, 
kunnen zich melden bij de penningmeester of secretaris Lydia Sterrenberg 

van het wijkcomité. 
 

4. Verwachte vacatures bestuur 
Het bestuur heeft op dit moment het maximale aantal van 7 leden. Maar de 

penningmeester Theo Bennebroek en Hans Dirken hebben aangekondigd dat 
dit hun laatste jaar is als bestuurslid. Het bestuur zoekt dus twee nieuwe 

mensen, waar één mogelijk de taak van penningmeester op zich kan nemen. 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de voorzitter of secretaris, liefst 

op korte termijn want het bestuur zou dit jaar al mensen willen laten 
meedraaien.  

 

5. Overzicht activiteiten 2010 en plannen 2011 
Ook dit jaar heeft het wijkcomité met een aantal vrijwilligers weer gezorgd 

voor de vaste activiteiten: de nieuwjaarsborrel, het wijkfeest (in augustus) en 
de schoonmaakactie van het wijkgroen met de kinderen (in oktober). De 
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nieuwjaarsborrel en het wijkfeest waren dit jaar nog beter bezocht dan vorige 

jaren.  
Tot de vaste activiteiten van het wijkcomité behoort verder de deelname aan 

de Districtsraad, het regulier overleg over zaken die het district (Raadsheren, 
Houtkwartier, Vogelwijk) aangaan met de gemeente. Verder heeft altijd 

minimaal 1 bestuurslid zitting in de redactie van de Praatvogel, het blad wordt 
door het comité gefinancierd. Op dit moment is dat Richard Vermeulen. En 

bestuurslid Theo Bennebroek zit vanuit het bestuur in de werkgroep 
Nieuweroord. 

Behalve deze vaste activiteiten, heeft het wijkcomité het volgende gedaan: 
 Met Kees Post is gekeken naar het bestemmingsplan Noord-West, dat 

overigens een witte plek kent voor het gebied Nieuweroord en 
Dieperhout. Houtkwartiermensen hebben uitgebreid gereageerd op het 

bestemmingsplan, en onder andere gepleit voor een integraal plan 
waarop ook de witte plekken ingevuld zouden zijn. Een belangrijke 

reden voor dit pleidooi is de verkeers- en parkeerdruk door alle 

bouwplannen. Het wijkcomité zag geen reden voor een extra eigen 
reactie.  

 Er waren plannen voor de bouw van een studentenflat op het terrein 
van het Van Eijsingapark. Het wijkcomité heeft een zienswijze met 

bezwaar tegen de plek ingediend. De plannen zijn (vooralsnog) van de 
baan.  

 Omdat individuele meldingen niets op leken te leveren is vanuit het 
wijkcomité in de Districtsraad de verzakking van de weg en berm bij de 

Nachtegaallaan aan de orde gesteld. De gemeente bleek nog niet 
ingepland te hebben om daar iets aan te doen, maar gaat dat hopelijk 

nu wel doen. Ook is aandacht gevraagd voor het doorgezaagde 
overstaphekje bij het wandelpad van de Nachtegaallaan naar 

Endegeest. Doel van dat hekje was om te voorkomen dat het pad door 
fietsers en brommers zou worden gebruikt. Nadeel is wel, zoals ook een 

bewoner opmerkt, dat het pad voor mensen in een rolstoel of met een 

kinderwagen niet toegankelijk is. Maar nu wordt er veel gefietst en gaat 
er soms een brommer over het pad en gaat de berm kapot.  

 Bestuurslid Hans Dirken heeft zich hard gemaakt voor een nieuwe 
totempaal, en kreeg en ook nog eens een enorme eiken boomstronk. De 

totempaal staat inmiddels op het speelveldje. De eiken stronk mag 
blijven liggen.  

 En het wijkcomité maakt de uitgave van het wijkboekje mogelijk: een 
prachtig stukje werk dat, zoals de voorzitter aangeeft, het hoogtepunt 

van dit wijkjaar is. Hij bedankt daarom nogmaals degenen die het 
boekje gemaakt hebben: Eveline Kamstra, Hans Dirken, Elise Bosman, 

Kees van de Aarsen, Arie Andeweg en Richard Vermeulen.  
 

Plannen 2011  
De nieuwjaarsborrel 2011 is al weer geweest, het wijkfeest en de 

schoonmaakactie van het groen in de wijk zijn al ingepland (20 augustus 

resp. 19 oktober 2011). Een volleybaltoernooi zit er niet in, omdat er in de 
loop der jaren te weinig belangstelling voor bleek. Maar er is wel een wijkkoor 

in oprichting (initiatief Jan en Inge van Doggenaar) en er komt zeker een 
inwijding van de Jeu-de-boulesbaan. De eerstvolgende tuinendag is in 2012. 
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6. Fietsenstalling 

De vraag van Paulien Seiffert is: „de huizen op de hoeken van de straat 
hebben geen schuurtjes waar zij fietsen in kwijt kunnen en geen voortuin. 

Noodgedwongen zetten de bewoners van die huizen hun fietsen dus maar op 
straat. Kunnen wij niet collectieve fietsparkeerplaatsen realiseren?‟ Jan 

Ravensbergen geeft daarop aan dat buurtgenote Nellie Smeek zich vorig jaar 
met 2 bestuursleden over deze vraag gebogen heeft. Er is onder andere met 

de wijkagent en met Arwi Rasser gesproken. Daaruit bleek dat dergelijke 
fietsenstallingen er alleen maar zouden komen als er voldoende 

adhesiebetuigingen zouden zijn, waarschijnlijk niet alleen van de directe 
buren maar nog van meer wijkbewoners. De inschatting van allen was helaas, 

dat die steun er vanwege de bestaande parkeerdruk niet zou zijn. Daarop 
heeft Nellie besloten niet verder te gaan met haar pogingen stallingen voor de 

wijk te realiseren.  Vraag van een bewoner: maar elders, bijvoorbeeld in 
Utrecht is het toch wel gelukt? Antwoord van Lydia Sterrenberg: ja, maar 

daar was sprake van grote overlast van geparkeerde fietsen. Ook in de Mors 

is het gelukt, vult de voorzitter aan, maar daar kon een plek worden gebruikt 
waar auto‟s niet parkeerden. Het probleem is dus: waar kun je een stalling 

neerzetten, die niet weerstand gaat opleveren. De voorzitter suggereert de 
vragenstelster om Nellie Smeenk, Roodborststraat 16 nog eens te benaderen, 

om verder te informeren over haar eerdere verkenning. 
 

7. Ontwikkelingen rond Nieuweroord  
Theo Bennebroek meldt dat de werkgroep Nieuweroord gerekend had op een 

atelierbijeenkomst met de projectontwikkelaar in januari of februari 2011. 
Zo‟n bijeenkomst is er echter nog niet geweest. De werkgroep is er niet 

gerust op dat de projectontwikkelaar contact opneemt met de werkgroep, 
omdat de gemeente die daartoe geen opdracht heeft meegegeven. Daarover 

heeft de werkgroep nu een brief aan de gemeente geschreven.  
Op een vraag van een bewoner of het oude kader dat gemeente had 

opgesteld voor de projectontwikkelaar, met randvoorwaarden voor de bouw, 

nog van kracht is, antwoordt Theo dat dat voor zover hij weet nog steeds zo 
is, met uitzondering van de voorwaarde dat verdere ontwikkelingen in goed 

overleg met de buurtbewoners dienen te worden besproken.  
In Nieuweroord wonen nu overigens weer studenten. Verder huisvest 

Nieuweroord een JeugdTheaterSchool en de Leo Kannerschool. Die laatste 
moet er over 2 jaar uit zijn, is vastgelegd. 

 
Een bewoner vraagt of de werkgroep als het gaat om bouwplannen ook 

nadrukkelijk aandacht wil geven aan de verkeers- en parkeerconsequenties 
van de nieuwbouw. Theo antwoordt dat dit te weinig belangstelling bij de 

gemeente lijkt te wekken. Ondermeer is het belangrijk, geeft hij aan, dat men 
veilig van het terrein en naar Rijnsburgerweg kan en omgekeerd. 

 
8. Blauwe zone, uitbreidingen in het Bio Science Park en verkeers- en 

parkeerdruk. 

Zoals vorig jaar al aangegeven zijn er verschillende plannen die betekenis 
kunnen hebben voor de parkeerdruk en het verkeer in onze wijk. 

Zo houdt het Bioscienceplan in dat er 12.000 tot 13.000 arbeidsplaatsen 
bijkomen. Er zijn de nodige verkeerberekeningen gemaakt, gekoppeld aan de 

plannen. Volgens de gemeente moet het extra verkeer zonder problemen 
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afgewikkeld kunnen worden. Daarvoor is onder andere bij de Plesmanlaan 

ongelijkvloerse kruising voorzien, komen er meerdere ontsluitingswegen van 
c.q. naar het park en gaat de RijnGouwelijn over het Bio Science Park lopen. 

Verder zijn er berekeningen gemaakt voor het aantal parkeerplaatsen op Bio 
Science Park. Het wijkcomité is er echter niet gerust op dat er geen 

sluipverkeer door de wijk komt, en vreest extra parkeerdruk. Daarbij betrekt 
het ook andere plannen die consequenties kunnen hebben voor het verkeer 

en parkeren, zoals de blauwe zone die gaat gelden voor een deel van het 
Houtkwartier.  

De gemeente, aldus de voorzitter, bekijkt verkeers- en parkeervraagstukken 
nu echter per project. Je krijgt geen integraal beeld. Daar is door bewoners 

uit het Houtkwartier en door het wijkcomité al wel om gevraagd en het 
wijkcomité zal hierom blijven vragen bij de gemeente.  

Een van de acties van het wijkcomité is dat het onlangs een visie heeft 
ingediend bij de gemeente in reactie op de blauwe zone plannen. Want het 

verwacht dat de parkeerdruk in het Houtkwartier naar onze wijk zal 

verschuiven. Net als de Raadsherenbuurt heeft het wijkcomité gevraagd om 
parkeertellingen. Eerder zijn ook al tellingen gedaan in de wijk, op verzoek 

van het wijkcomité – dit om een nulmeting te hebben met het oog op de Bio 
Science Park plannen -, maar die betroffen doorgaand verkeer, niet parkeren. 

  
Uit de reacties van de aanwezigen blijkt dat de zorg van het wijkcomité van 

meer parkeerdruk en sluipverkeer gedeeld wordt. Zo wordt opgemerkt dat 
Achmea bezig is de buurt af te schuimen voor parkeergelegenheid voor zijn 

werknemers die in het nieuwe gebouw bij het station komen.  
Een andere bewoner bevestigt dat de ervaring is dat blauwe zones tot 

verschuiving van parkeerproblemen leiden naar de randen van het blauwe 
zone gebied. Een derde bewoner merkt op dat er mensen zijn die naar 

Schiphol gaan en hun auto lang parkeren in de wijk. Weer een andere 
bewoner stelt dat de gemeente een te optimistische parkeernorm hanteert. 

Dat geldt bijvoorbeeld ook, zo vreest hij, voor de nieuwe studentenflats. Kan 

men niet kijken naar het aantal auto‟s bij studentenflats Flanorpad en de 
verhouding studenten/auto‟s ook hanteren bij nieuw te bouwen 

studentenflats. Een bewoner reageert dat de studenten klagen over de auto‟s 
van andere wijkbewoners op hun parkeerterrein; er staan dus niet alleen 

auto‟s van de studenten, maar dat neemt niet weg dat men de 
parkeerbehoefte wel goed zou moeten inschatten. Weer iemand anders legt 

een verband tussen parkeren en het groen: door ondergronds parkeren zou 
meer groen overblijven.  

 
Actie: Naar aanleiding van de verschillende reacties zegt de voorzitter toe dat 

hij de gemeente weer zal benaderen om de zorgen rond sluipverkeer en 
parkeren uit de wijk nogmaals te laten klinken. Ook zal hij aandacht voor 

groen op het Bio Science Park vragen. De resultaten zullen worden gemeld in 
de Praatvogel. In het kader van de discussie noemt hij tot slot dat de nieuwe 

wijk bij Corpus niet tot meer verkeersdruk zal leiden. Bij het transferium is 

namelijk nieuwe afslag gekomen (als je van de A44 afgaat richting Katwijk, is 
het na de brug de afslag rechtsaf). Dat is een lichtpuntje. 
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9. Meeuwenoverlast en wat de gemeente er aan doet 

Er zijn steeds meer meeuwen in Leiden, ook in de Vogelwijk, die tot veel 
overlast leiden. De gemeente heeft nu een notitie uitgebracht, van wel 54 

pagina‟s. Overigens is men in Nederland al 20- 30 jaar bezig met het 
bestrijden van meeuwenoverlast. Dat heeft geleerd dat je kunt doen wat je 

wilt, maar dat de meeste maatregelen slechts een tijdelijk of zeer beperkt 
effect hebben. Dus zoekt de gemeente het nu in een combinatie van 

maatregelen: een „integrale aanpak‟. En daar gaat heel wat geld in. De 5 
doelstellingen van de integrale aanpak zijn:  

- Leiden wordt een minder aantrekkelijk foerageergebied. De meeuwen 
komen naar de stad omdat ze daar voedsel vinden. In het centrum zijn 

de markt en vuil in vuilniszakken voor hen aantrekkelijk. De gemeente 
wil daar iets aan doen door ondergrondse containers, door nog dikkere 

plastic vuilniszakken in het centrum te laten gebruiken en door af en toe 
valken in te zetten. 

- Geluidsoverlast en agressie verminderen. Geluid en agressie hangen 

samen met het broeden. De stadsbioloog kan eieren wisselen (echte 
eieren door nepeieren vervangen), zodat er geen broedsel komt. Je 

kunt daarvoor de gemeente bellen. Tot nu toe gebeurt dat op kosten 
van de gemeente. 

- Broedlocaties terugdringen. Meeuwen komen vaak terug naar de plaats 
waar ze vorig jaar gebroed hebben. Je kunt proberen de locatie 

ongeschikt te maken, bv. draden spannen op de daken. Dat moet je dan 
doen vóór het broedseizoen. De gemeente geeft subsidie, maar je moet 

als bewoner een gedeelte zelf betalen. Waarschijnlijk moet je als 
bewoner het bedrijf benaderen en een offerte vragen (kijk daarvoor op 

de website van de gemeente of bel de gemeente). 
- Regionale afstemming: men wil op verschillende plekken in regio bv. 

langs snelwegen, eventueel aantrekkelijk plekken maken voor de 
meeuwen.  

- De Leidse burger leert leven met de meeuw. De overlast kan worden 

teruggedrongen, maar dat is alles. Daarover wil de gemeente met haar 
burgers communiceren. 

 
Een bewoner merkt op over de maatregelen om broedlocaties terug te 

dringen: dat moet je dan toch eigenlijk met de buren doen. De voorzitter 
bevestigt dat en suggereert dat je misschien het beste met je blok actie 

kunt ondernemen. Het lijkt niet handig om te proberen wijkbreed tot 
maatregelen te komen, want het broedseizoen begint snel en voordat je 

iedereen mee hebt, hebben de meeuwen al eieren gelegd. Actie: Het 
wijkcomité zal in ieder geval Kees van de Aarsen vragen of informatie over 

de acties op de website van de Vogelwijk kan komen.  
Hoe zit het met de meeuwen op Mytylschool en Hogeschool en 

laboratoriumterrein, vraagt een bewoner. Daar zou dan toch ook wat aan 
moeten gebeuren om de overlast in de wijk terug te dringen. Jan 

Ravensbergen citeert in reactie op deze vraag uit het rapport. Daarin staat 

dat het niet wenselijk is maatregelen te treffen anders dan op 
eengezinswoningen. Want daar waar grote platte daken zijn, broeden 

meerdere meeuwen en kun je eierwisseltruc effectiever inzetten. 
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10. Rondvraag 

- Theo Bennebroek meldt dat veel oude praatvogels nu digitaal op 
wijkwebsites staan. Ze zijn nu ook opgenomen in het Leids archief. 

- Een bewoner meldt: caravans mag je maximaal 3 dagen parkeren op de 
openbare weg, maar sommige mensen in de wijk houden zich daar niet 

aan. Daarom graag publieke aandacht voor de formele voorschriften. De 
voorzitter reageert: als mensen zich niet aan de voor-schriften houden, 

verdient het de voorkeur hen eerst zelf aan te spreken. Is dat zonder 
resultaat dan kun je overwegen de wijkagent te bellen of e-mailen (zie 

voor adres de Praatvogel). Zeker als parkeerdruk gaat toenemen, is het 
wenselijk dat de wijkagent de formele regels helpt handhaven. Actie: 

het wijkcomité zal dit in het komende gesprek met wijkagent ook 
bespreken. 

- Hondenpoep in Bosje van Bosman. Marcel Terlouw brengt naar voren 
dat vooral bij bruggetje in het Bosje, maar ook op het grasveld veel 

hondenpoep ligt; zo veel dat kinderen daar haast niet kunnen spelen. 

Misschien kunnen bordjes op de hekken worden gehangen, met een 
vriendelijk verzoek om de honden niet op het veld te laten poepen? Dan 

worden mensen eraan herinnerd. In de Leidse Hout staan speciale 
bakjes. Werkt dat? In Zoetermeer en Rijnsburg, weten enkelen, hebben 

ze een speciaal hondenuitlaatveldje: voor hondenuitlaters aantrekkelijk 
en goed uit te leggen aan kinderen dat ze daar niet moeten spelen. Op 

suggestie van de voorzitter zal Marcel een oproep doen in de Praatvogel 
voor ideeën, maar ook om het probleem te delen. De voorzitter kan dan 

vervolgens overleggen met de gemeente, die misschien bepaalde zaken 
moet faciliteren.  

- Een laatste vraag in de rondvraag is: Hoe zit het met de tennisbanen in 
het Bosje van Bosman: kan er op worden gespeeld? Thera Stam 

antwoordt dat dat eigenlijk niet kan want het beheer ligt niet meer bij 
de wijk. Er is wel een afspraak uit onderhandeld tussen de gemeente en 

de Delftse studentenhuisvestiging dat Van Eijsingaparkbewoners als 

compen-satie voor overlast de baan mogen gebruiken. En hij zal ook 
schoongemaakt worden in het voorjaar. Maar formeel is hij niet open 

voor alle wijkbewoners, zoals in het verleden. En er is ook geen 
toezicht/bewaking meer. We kunnen dus alleen informeel gebruik 

realiseren.  
 

11. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en 

uithoudingsvermogen en sluit de vergadering 22:35 uur. 
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De Praatvogel in kleur?  
Op papier is het helaas niet zo (ver). Maar u kunt altijd alle foto‟s en 
illustraties in kleur bekijken op de buurtwebsite: leiden.vogelwijk.nl. Online 

kunt u bovendien alle Praatvogels vanaf 1990 nog eens herlezen. 
 

Wil je hutspot kweken?  
Zin om hutspot te kweken, een kerstbomenasiel te verzorgen, kruiden te 
oogsten, lekker buiten te werken, samen met anderen? Ga tuinieren bij Vrij 

Groen, aan de Mendelweg, op de braakliggende grond achter de toren van 
Naturalis. Hier ligt de biodiversiteitstuin met het Leidse Hutspotveld, een 

aardbeientoren, een kruidenspiraal, Square Foot Gardens en het 
kerstbomenasiel. Vrij Groen is op zoek naar mensen die willen meehelpen bij 

aanleg en onderhoud van de tuin, begeleiding van scholieren bij hun 
maatschappelijke stage op de tuin en/of organiseren van evenementen. Heb 

je zin om mee te doen? Meer informatie vind je op www.vrijgroen.info. Ook 
als je geen tuinkennis hebt, ben je van harte welkom! (Contact: Anne Marie 

van Dam: tel 06 30769243 of e-mail: vrijgroen@ideewinkel.nl) 
 

De eeuwenoude klok van de Pauluskerk  
In de Pauluskerk aan de Warmonderweg (1932) hangt een eeuwenoude klok 
uit 1662 in de toren, gemaakt door meestergieter François Hemony. De 

oorspronkelijke bel (met dezelfde leeftijd als de kerk) werd tijdens de Tweede 
Wereldoorlog door de Duitsers omgesmolten. In die tijd was dat niet 

ongebruikelijk. Ook de Nederlandse regering had al in 1938 een lijst opgesteld 
waarop ruim 60% van de kerkklokken in ons land stonden om tot kanonnen 

te worden omgesmolten. De unieke exemplaren werden ontzien. De bezetter 
heeft echter „slechts‟ iets meer dan 40 % van de lijst afgevoerd richting 

slagveld. Uit welke kerk de oude, bronzen klok oorspronkelijk komt, is nog 
niet bekend. Maar na twee jaar stilte is de bel van de Pauluskerk weer elk half 

uur hoorbaar, ook in de Vogelwijk. 
Bron: Hans van Klinken. Klok van de Pauluskerk luidt weer, Raadsherenkrant, dec. 2010  

Wijk(ge)noten! Dit is een oproep … 
Jan van Doggenaar 
 

Noten, daar gaat het  om, maar niet alleen! Het gaat meer om de muziek. En 
eigenlijk gaat het om de emotie, wat wil je overbrengen op de luisteraar? 

Naar ons weten heeft er nog niet eerder een wijkkoor in 
onze wijk geklonken. Maar dat is met ingang van nu 

veranderd! Er zijn al ruim 10 vrouwen en mannen die een 
koor hebben gevormd. Toegegeven, niet iedereen komt 

uit de wijk, maar wel een hele grote meerderheid. Wij 
hebben onze eerste samenklanken al een paar keer laten 

klinken. 
 

http://picasaweb.google.com/Praatvogel
http://leiden.vogelwijk.nl/praatvogel.htm
http://www.vrijgroen.info/
mailto:vrijgroen@ideewinkel.nl
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Jij als mogelijk lid van ons koor, loopt al een hele tijd met het idee rond om 

(weer) eens wat met muziek te gaan doen. En dan ligt een koor wel voor de 
hand, toch? Samen met wijkgenoten. Je hoeft niet ver weg. Eens in de twee 

weken een paar uur samen zingen. Wat wil je nu nog meer? Er kunnen nog 
vrouwen bij, maar ons koor zou geen goed koor zijn, als het niet op zoek zou 

zijn naar mannenstemmen: bassen, baritons, tenoren. We zingen 
vierstemmig bij voorkeur. Het koor wil met een enthousiaste en professionele 

dirigent werken, en als we groeien zal er een zaaltje worden gehuurd, 
waardoor een kleine, vaste bijdrage aan het lidmaatschap zal zijn verbonden.  

 
Wat zingen we? Licht klassiek, madrigalen, (buitenlandse) volksmuziek, close 

harmony, jazz. En bovendien, als je zelf een mooi muziekstuk hebt, breng het 
in. Dus waar zit je nog op te wachten om je aan te melden? Pak de telefoon 

en bel 071 – 3015391. Of als je iets langer wilt nadenken over het feit dat je 
je toch gaat aanmelden: mail naar j.van.doggenaar@planet.nl. Gewoon 

aanbellen op Bosuilstraat 1 kan natuurlijk ook. 

 

 
 

Wat moet je kunnen? Je eigen wijs houden, samen met anderen. Enige 
koorervaring strekt tot aanbeveling, maar is niet per se nodig. 

  
Ik wacht ontspannen af (want dat word je altijd van zingen). 
 

Honden in ons Bos 
Marcel Terlouw 
 

Het Bos van Bosman wordt voor verschillende doeleinden gebruikt, in dit 
kleine stukje groen worden honden 

uitgelaten en veel kinderen uit de 
buurt spelen er graag. Dit laatste is 

vrijwel niet mogelijk doordat een 

aantal hondenbezitters (nog) niet 
de gewoonte heeft om de behoefte 

van de hond op te ruimen of te 
begraven. In de herfst is het 

zoeken van kastanjes, zonder in de 
hondenpoep te trappen, een hele 

opgave. Nu het voorjaar is 
begonnen en de kinderen willen 

hutten bouwen, boompje 
klimmen, of gewoon door het bos struinen, is de hondenpoep wel een heel 

storende factor. Bovendien kunnen mensen besmet raken door de 
spoelwormen die in hondenpoep (kunnen) zitten. 

Ik heb mij al eens afgevraagd of het zou helpen bordjes bij de ingangen te 
hangen met het verzoek de behoefte van het huisdier op te ruimen, of 

mailto:j.van.doggenaar@planet.nl
http://www.jeugdbieb.nl/link.php?id=2742084002e5f511f2df62da4d2261fa
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afvalbakken voor hondenpoep (de zogeheten 'DepoDog's' met opruimzakjes) 

te plaatsen, zoals in Den Haag op diverse plekken gebruikelijk is, of een klein 
stukje van het grote veld af te bakenen waar de honden vrij kunnen rennen 

en poepen, want formeel moeten honden aan de lijn.  
 

In de eerste plaats is het natuurlijk de verantwoordelijkheid van de 
hondenbezitter om de drol van zijn of haar hond op te ruimen. De overheid 

kan hondenbezitters zelfs bekeuren als dit niet gebeurt.  
Het zou zo prettig zijn als iedereen op zijn of haar eigen wijze van dit unieke 

stukje bos zou kunnen genieten. Het kan daarom geen 
kwaad om te vragen de hondenpoep van uw hond op te 

ruimen. 
 

Ik hoor graag uw oplossingen. Stuur een e-mail naar: argosmt@xs4all.nl 
 

 

 

De Vogelwijk, geschiedenis van een Leidse buurt 
 

In december, vlak voor Kerstmis, viel bij alle wijkbewoners het wijkboekje op 

de mat. Het was op initiatief van Hans Dirken  en Eveline Kamstra 
samengesteld om vele 

wetenswaardigheden over de 
wijk uit voorgaande edities van 

de Praatvogel te bundelen en 
aan te vullen. Samen met Elise 

Bosman en Richard Vermeulen 
werd maanden gewerkt om 

vorm te geven aan een 
waardevol bewaarexemplaar. 

De teksten werden geïllustreerd 
met tekeningen van de 

oorspronkelijke omgeving van 
de wijk door Hans en Arie 

Andeweg, en met foto‟s. Kees van der Aarsen nam de vormgeving voor zijn 

rekening en maakte ook de prachtige omslag. Met dit juweeltje nam Hans 
Dirken afscheid van de Praatvogelredactie na al het werk dat hij voor dit 

wijkblad heeft gedaan. Ook Elise Bosman verlaat de redactie. Gelukkig blijft 
zij nog verbonden aan de Praatvogel met haar reeks „Ondernemer in de Wijk‟. 

Een groot succes 
Het Buurtboek van de Raadsherenbuurt zag reeds in september 2010 het 
levenslicht. Los van de inhoudelijke verschillen is er ook sprake van een 

financieel onderscheid. De bewoners van de Raadsherenbuurt immers 
moesten betalen voor hun Buurtboek. Wat fijn dat de Vogelwijk zo‟n  gul (en 

goed calculerend) wijkcomité heeft. 

Omdat er een ruimere oplage werd gedrukt waren er ook exemplaren voor de 
verkoop. Dit bleek een groot succes. Boekhandels De Kler uit Oegstgeest en 
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Leiden toonden interesse. De verkoop vond gretig aftrek en ons wijkboekje 

heeft zelfs in de top 10 van De Kler, Kempenaarstraat, gestaan! Omdat de 
boekjes niet alleen in de boekwinkel maar ook bij de thuisverkoop als zoete 

broodjes over de toonbank vlogen, was de hele voorraad eind februari 
uitverkocht! Daarom is inmiddels besloten tot een tweede druk. Niet ten 

onrechte, zo bleek, want er is nog altijd veel belangstelling. Er zijn nog enkele 
exemplaren te koop. 

Radio en krant 
De pers liet zich niet onbetuigd en had daarmee grote invloed op 
bekendmaking onder een groter publiek. Naar aanleiding van de uitreiking 

van een exemplaar aan Jan Jaap de Haan, wethouder van Cultuur, Werk en 

Inkomen, op 10 januari, besteedde Radio West een item aan het boekje 
middels drie uitzendmomenten, te beluisteren op onze website 

leiden.vogelwijk.nl. Met een bijna paginagroot artikel in het Leids Nieuwsblad 
werd aan deze officiële gebeurtenis aandacht geschonken. Ook de 

Oegstgeester Courant wijdde er een fraai artikel aan. Deze persuitingen 
hebben goed werk verricht voor de verkoopcijfers. Het boekje werd 

aangeboden aan de Openbare Bibliotheken van Leiden en Oegstgeest. Ook 
het Leids Archief heeft een exemplaar. Net als de Historische Vereniging Oud 

Leiden die vervolgens een prachtige recensie erover schreef, na te lezen op 
onze website leiden.vogelwijk.nl 

 
Het boekje bleek een groot succesnummer en heeft de afgelopen maanden 

van vele mensen, bewoners van nu en vroeger, zeer positieve reacties 
ontvangen. Het leverde ook weer nieuwe verhalen op, mooie aanvullingen op 

het bestaande. Daarom komt er een vervolg: „Stemmen uit het verleden‟. 

We beginnen met een foto van de familie Soudan, die in 2010 tijdens hun 
jaarlijkse neven- en nichtendag terugkeerden naar de wijk waar zij 

opgroeiden. Zij gingen toen “op audiëntie” - zoals ze het zelf verwoordden - 
bij mevrouw Rietje de Wolf aan de Leeuwerikstraat. 

 
Er waren twee gezinnen 

Soudan in de Vogelwijk, te 
weten de broers Jan en 

Bernard. Door de oorlog, 
voornamelijk vanwege het 

bombardement op Rotterdam, 
zijn zij in Leiden terecht 

gekomen. Ook hun ouders 
kwamen mee. Dus er waren 

eigenlijk drie Soudangezinnen 

in de wijk. Jan woonde in de 
Leeuwerikstraat 27, hij is tot 

zijn pensioen portier van de 
Anna-kliniek geweest. Dit 

gezin had vijf kinderen, Chris, 
Ben, John, Tineke en Ton.  

Bernard had een gezin met drie 
kinderen, Netty, Paul en Bernard jr.. Ook hij werkte op de Anna, op het 

kantoor van de werkplaats, tot begin jaren „50. Eerst woonde het gezin in de 

Rietje de Wolf wordt omringd door (v.l.n.r.) Netty 

en Bernard jr. Soudan, ex-Roodborststraat 29, 

Vinkenstraat 8 en Lijsterstraat 27, Tineke en Ben 
Soudan, ex-Leeuwerikstraat 27 

http://leiden.vogelwijk.nl/
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Roodborststraat 29, waar Netty is geboren. Daarna werd Vinkenstraat 8 

betrokken, dat wil zeggen de bovenverdieping; beneden woonde de familie 
Taverne. In de Vinkenstraat werd Bernard jr.  geboren. In 1952 trok het gezin 

in bij opa en oma in de Lijsterstraat 27. Vader Bernard is  vermoedelijk 
betrokken geweest bij de oprichting van de speeltuinvereniging en het 

bestuur, net als de heren Gordijn (Roodborststraat) en Weber 
(Nachtegaallaan). En begin december ging Bernard sr. verkleed als Sint op 

huisbezoek. In september 1959 verhuisde het gezin van Bernard naar 
Rotterdam.  

 

 

In mijn tuin ... 
Mirjam van der Ende 
 

Al een tijdje liep ik met het idee rond, geïnspireerd door de Japanse traditie 
op een centrale plaats een wensboom te planten, ook in mijn tuin, die toch 

ook centraal gelegen is, een wensboom „ te planten‟. En op 18 december 2010 
vond ik daarvoor een geschikte tak met zijtakken op het landgoed van 

Endegeest en besloot die daarvoor te gebruiken. Aan de rand van de tuin 

zette ik hem vast aan het hekje zodat je er „ niet meer omheen kon‟ … 
 

 
 
Het was ook een juist tijdstip om misschien nog iets te wensen, immers het 

oude jaar was bijna ten einde en een nieuw jaar diende zich aan. Op zolder 
had ik nog wat oude lakens, slopen en tafelkleden waarvan ik reepjes 

scheurde en in een plastic zakje naast de boom hing met een bordje erbij 

„2010-2011 Doe een wensboom‟. 
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Na een paar dagen hingen er inderdaad wat lintjes in. In de kerstvakantie 

moest ik bijna elke dag nieuwe lintjes scheuren en de boom werd vrolijker en 
vrolijker. Op Oudejaarsavond was ik van plan deze „boom‟ in onze 

traditionele, jaarlijkse vuurton op de hoek in rook op te laten gaan, maar 
eigenlijk voelde dat als „te vroeg‟. 

Wat ben ik blij dat ik dat toen niet gedaan heb. Het werd een ontmoetingsplek 
voor buurtbewoners, passanten, scholieren, wandelclubjes, werknemers, 

bezoekers, kinderen uit de buurt, enz. De boom werd voller en voller. En er 
kwamen ook reacties op.  

Iemand schreef mij een kaartje met daarop “Wat leuk zo‟n wensboom! 
Mensen hebben toch nog heel veel wensen - hopelijk niet alleen in materiële 

zin.” Ook een briefje kwam binnen met de tekst “Wat een goed initiatief.” 
Er stonden twee meisjes aan de deur “Mevrouw, mijn wens is uitgekomen.” In 

het bos van Bosman werd mij toegefluisterd dat de in de boom geknoopte 
wens voor “wat minder pijn” aan een geblesseerde voet had gezorgd.  

De boom trekt allerlei wensenden aan: vader met dochter die, naar ik 

vernam, wekelijks een wensje knoopten, leerlingen van de Mytylschool op 
weg naar de winkels, waarvan de begeleiding iedere week vraagt: “Wie wil er 

nog een wens doen?” Revalidanten en ook de buurkindertjes die ik wel heel 
vaak op het muurtje zie klimmen om opnieuw een wensje te knopen omdat 

de takken op hun hoogte al vol hangen. Zelfs in de struiken naast de 
wensboom verschijnen wenslintjes … en aan mijn deurknop. Op dit moment 

hangen er meer dan 500 wensen in de boom! 
 

Het is een fantastisch gezicht. Als het 
hard waait, hoop ik dat de ‟boom‟ het 

houdt en waaien er 'wensen‟ door de 
straat. Als het regent, veranderen de 

anders zo vrolijk wapperende lintjes in 
droef afhangentje sliertjes stof. In de 

avondzon, in de ochtendzon … iedere 

dag is het opnieuw 'n feest er naar te 
kijken. 

Onlangs heb ik gehoord dat in Warmond 
aan de Herenweg een wensboom is 

verschenen naar aanleiding van de  
wensboom uit de Vogelwijk. 

Voor een ieder die een wens heeft 
geknoopt in mijn boom, wens ik “opdat 

deze uit mag komen!” Ik zal proberen de 
boom zo lang mogelijk te behouden. En 

voor degene die nog geen wens gedaan 
heeft ... bij dezen ben je van harte 

uitgenodigd. 
 

 

Vrolijke groet van Mirjam  



19 

 
 

Frank Wesselingh 
 

Fossielen zoeken in de Vogelwijk, het kan. Voor deze “oldies” moeten we naar 
het Bos van Bosman. Op de schelpenpaadjes zijn ze te vinden. Bij fossielen 

denken velen aan versteende levensresten, maar in onze wijk kunnen we ook 
niet-versteende resten van uitgestorven leven vinden. Onze wijk staat op 

strandwallen en moerasvlaktes van enkele duizenden jaren oud,  relatief jong 

gebied, dus daar komen de fossielen niet vandaan. Waar ze wel vandaan 
komen, komt later. Eigenlijk zijn er twee soorten fossielen te vinden, flink 

oude en hele jonge.  
 

Oude fossielen 
Eerst de oudjes. Ze zijn goed te herkennen tussen de schelpen: zwarte 
stukjes vuursteen. Bij sommige kan je, met wat geluk en met behulp van een 

loep, kleine fossielresten vinden, zoals mosdiertjes, zee-egel stekels of 
onherkenbare schelpfragmentjes. Het vuursteen zelf bestaat uit silica die 

afkomstig is van ondermeer omgezette sponsnaalden. Ongeveer 70 miljoen 

jaar oud uit de Krijtperiode en afkomstig uit Denemarken. 
 

Jonge fossielen 
De andere fossielen zijn fossiele schelpen. Ze zien er uit als echte schelpen, 
en ze liggen ook tussen moderne schelpen. Het gaat hier om exemplaren die 

in Nederland in de voorlaatste tussenijstijd, het Eemien, leefden. Dat is zo‟n 
125.000 jaar geleden. Ik heb drie soorten gezien die ontegenzeggelijk een 

Eemien-ouderdom hebben: 
 Een uitgestorven Tapijtschelp, Venerupis senescens (Cocconi, 1873)  

 

 
 

 
 

 
 

 De geknobbelde Hartschelp, Acanthocardia tuberculata (Linné, 1758). 
Tegenwoordig vindbaar van het Kanaal tot voorbij de Middellandse Zee. 

Eenieder die in de Algarve is geweest kent ze van het strand; de grote, 
dikke kokkels met een rijk geschakeerd kleurenpalet van rood, oranje en 

bruin. Een warme soort dus.  
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 De rechte zwaardschede, Solen marginatus (Pulteney, 1799) 

(afbeelding rechts). Over het algemeen ook een vrij 
zuidelijke soort waarvan de noordgrens vandaag de dag bij 

ons in de buurt ligt. 
 

Deze wat warmere soorten waren zeer algemeen tijdens het 
Eemien in Nederland. Het was toen ook iets warmer dan nu, en 

de zee lag toentertijd tot bij Amersfoort.  
 

Noordelijke komaf 
Als ze niet uit deze streek afkomstig zijn, waar komen de 

fossielen dan vandaan? De schelpen komen van de zeegaten 
rond de Waddeneilanden, zoals de Vliestroom tussen Terschelling 

en Vlieland. Aldaar snijdt de zeebodem zich tientallen meters 
diep in en worden de fossielhoudende lagen blootgelegd. De 

schelpen van de wadden laten zich gemakkelijk herkennen door 
hun blauwe kleur en de zeer algemene aanwezigheid van kokkels 

en redelijk veel wulken uit het Holoceen (dat is de huidige 
periode die 10.000 jaar geleden begon). En daarnaast de 

Eemien-schelpen. 
Het vuursteen uit Denemarken is met het landijs tijdens de voorlaatste ijstijd, 

het Saalien, tot bij de wadden gekomen - zo‟n 150.000 jaar geleden. Het 
kwam met dezelfde ijsmassa die verantwoordelijk is voor de vorming van de 

Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. 

 

De schelpenpaden op … 
Maar niet alleen fossiele schelpen zijn de moeite waard. Vandaag vond ik tot 

mijn verrassing een fragment van een Noordkromp, Arctica islandica (Linné, 
1767). De Noordkromp is de Methusalem onder de schelpen, er is een 

exemplaar bekend die wel meer dan 400 jaar oud is geworden!  
De schelpenpaadjes in het Bos van Bosman en achter het RRC (Rijnlands 

revalidatiecentrum) zijn dus de plek om in de Vogelwijk te zoeken naar 
fossielen! 

 
Bron: De tekeningen zijn van strandvondsten en zijn van de hand van Gijs Peeters en komen uit:  
Wesselingh, F.P. & Moerdijk, P.W., 2010. De fossiele schelpen van de Nederlandse Kust. Met dank aan Lars van den 
Hoek Ostende voor de term Methusalem. 
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Elise Bosman 
 

Deze keer ben ik te gast bij Jan Zijlstra en Wim Reinders, die sinds 13 jaar 
aan de Blauwe Vogelweg 4 wonen. Beiden zijn afkomstig uit het hoge 

noorden, Jan uit Friesland en Wim uit Groningen, zij kwamen naar de 
Randstad voor werk. Een ruim huis met een licht internationaal tintje qua 

inrichting: Afrikaanse stroken achter de kapstok en dito maskers in het 
trapgat, een paar vrolijke (door sommigen bestempeld als sombere - 

daarover later meer) schilderijen van „Braziliaanse komaf‟ aan de muren. Ook 
een prachtig geborduurd Bless this house bij de voordeur.  

Bed & Breakfast ‘Het Vogelhuis’ 
Stel: het is 2009 en je bent 43 jaar jong, je heet Jan en je droomt over een 

sabbatical. Na zeven jaar aaneengesloten in het basisonderwijs te hebben 
gewerkt wil je wat anders, een break. Dat heb je al een keer eerder gedaan, 

zo‟n jaar „eruit‟, en dat beviel destijds heel goed.  
Maar er moet wel iets aan geld binnenkomen, want een jaar zonder eigen 

inkomsten wordt wel heel karig. En het idee op de achtergrond waar je 
eigenlijk al jaren mee speelt; is dat realiseerbaar? Van een latente droom tot 

een gedachte uitspreken en van zeggen tot doen, dat gaat soms heel snel. Zo 
ook in het leven van Jan.  

De zolderkamer, met eigen badkamer, was er al. Daar sliepen al regelmatig 
logés. Ook wel eens voor langere tijd. Toen op een gegeven moment een 

collega van Jan een hotelletje zocht in 
Leiden, kwam, zoals men wel zegt ‟van 

het één het ander‟ en zat Jan voor hij 
het wist te googelen op de Bed & 

Breakfastsite. Hij schreef zich in, op 

advies van Wim, onder de naam Het 
Vogelhuis. De volgende dag had Het 

Vogelhuis een eerste aanmelding. Van 
een Belg.  

Zo kan het gebeuren dat een Bed & 
Breakfast (B&B) van de een op de 

andere dag het levenslicht ziet en 
binnen no time goed loopt, een overkill 

aan aanvragen heeft en moet 
doorverwijzen naar andere B&B‟s of 

hotels, en 80% van de tijd vol zit. Dat is 
natuurlijk aan veel meer te danken dan 

die eerste (ogenschijnlijk) impulsieve 
beslissing. Het is het resultaat van hard 

werken, aandacht voor veel kleine 

dingen, een slim systeem van doorverwijzen, je gasten een prettige en 
schone omgeving bieden en een welkom gevoel geven. 
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Indrukwekkende aantallen 

Wim ondersteunt Jan door de financiële administratie bij te houden en de 
belastingen te regelen. In 2010 overnachtten er 423 personen in Het 

Vogelhuis. Deze overnachtingen zijn door Wim bijgehouden in een zogenaamd 
„nachtregister‟. Alles is bijgehouden: zo hebben er gasten van 15 

verschillende nationaliteiten in Het Vogelhuis overnacht, 28% kwam uit 
Nederland, 49% was afkomstig uit „overig Europa‟, waaronder veel Italianen, 

Duitsers, Belgen en Zwitsers, en 23% van de gasten kwam uit de „overige 
wereld‟.  

De gasten van het B&B zijn verder 
onder te verdelen in 70% zakelijke 

gasten en 30% toeristische 
gasten. Naast het verplicht 

bijhouden van dit nachtregister, 
heb je als Bed & Breakfast-

eigenaar aan een aantal 

standaardverplichtingen te 
voldoen. Zo moet je je inschrijven 

bij de Kamer van Koophandel, 
toeristenbelasting afdragen aan de 

gemeente en per kwartaal een 
BTW-aangifte indienen bij de 

belastingdienst. Verder zijn er 
nauwelijks vereisten, je hebt geen specifiek diploma of vergunning nodig 

bijvoorbeeld.  
 

Terug naar de gasten. De zakelijke gasten komen veelal via het LUMC of de 
Universiteit Leiden. Jan heeft geregeld dat B&B Het Vogelhuis bij deze 

organisaties op de website wordt genoemd als overnachtingsmogelijkheid. Zo 
overnachtten afgelopen jaar een Koreaan die op het LUMC een cursus kwam 

geven, een Italiaanse jongen die bij Naturalis botten kwam meten en een 

Portugese sterrenkundige.  
Maar ook toeristen weten de weg naar 

Het Vogelhuis te vinden: al in mei 2010 
werd er een reservering geplaatst voor 

april 2011, deze gasten komen voor de 
Keukenhof. En via medebewoners van de 

Vogelwijk kwamen de afgelopen jaren 
eveneens enkele gasten binnen. Er was 

zelfs een Vogelwijks stel dat voordat zij 
gingen verhuizen hun laatste nacht in de 

Vogelwijk doorbracht in Het Vogelhuis. 
 

Nog wat laatste feitjes: toen Jan Het 
Vogelhuis inschreef was dit het 17e B&B 

van de inmiddels 22 B&B‟s in Leiden. De 

reviews van gasten zijn zeer positief: het 
klant-tevredenheidscijfer is een 9,3. Een 

van de grote complimenten op de review-
site is steevast het ontbijt waaraan veel 

zorg wordt besteed (en dat voor iemand 
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die zelf nauwelijks ontbijt en om 10 uur een stuk ontbijtkoek wegwerkt). Ook 

de goede ontvangst, de bereikbaarheid, de nette verzorgde kamer worden 
geroemd. Als minder puntje werd genoemd een somber schilderij dat in de 

slaapkamer hing. Dat schilderij hangt er inmiddels niet meer, want toen Jan 
op een goede dag een deken over het schilderij aantrof, wist hij dat het tijd 

was om het weg te halen en iets neutralers op te hangen. Het schilderij blijkt 
bij navraag overigens een beeltenis van de hemelpoort, het overgrote deel is 

in licht en helderblauw geschilderd, het lijkt op het eerste gezicht op een 
mooie waterval maar als je langer kijkt, zie je inderdaad de hemel en 

onderaan het schilderij een in donkere tinten afgebeelde hel. De één wordt 
daar dus vrolijk van, een volgende wat somber. Hoe het dan ook zij, het 

schilderij hangt nu in de woonkamer. Want met tips van gasten doe je wat. 
Tot zover het schilderij. Verder hebben de gasten niets dan lof. 

 

De leuke en minder leuke kanten 

De zaken gaan goed. Een 
voordeel van het runnen van 

een Bed & Breakfast is dat je 
nauwelijks investeringen hoeft 

te doen. De logeerkamer en 
badkamer op zolder waren zoals 

gezegd al ingericht. Van het 
eerst verdiende B&B-geld 

hebben Jan en Wim een goed 
bed gekocht. “Verder een 

verfje, wat borden, glazen, 

bestek en een föhn op verzoek 
van een Italiaanse dame”. Dat 

die föhn een goede investering 
was horen ze elke dag, want er 

wordt heel wat afgeföhnd. “Het schoonmaken van de zolderetage is een 
minder leuke kant van dit werk, zeker omdat ik een pietlut ben en vind dat 

schoon écht schoon moet zijn, dus ik besteed veel tijd aan poetsen. Door de 
tijd heen ben ik wel ervarener geworden en zijn er handigheidjes ingeslopen 

die zorgen dat het schoonhouden sneller gaat”. “Het leukste, dankbaarste 
vind ik de bedankjes en reviews van gasten. Dat is toch een soort erkenning. 

Daaraan merk je direct wat ze ervan vonden en of ze het naar hun zin hebben 
gehad. Als mijn gasten hebben genoten, ben ik blij” 

 
„Het regent momenteel pijpenstelen maar toch hebben we een fijn gevoel 

over het verblijf hier. We kregen een warm onthaal. Het uitzicht op het 
bos is mooi. Bedankt voor de goede zorgen!‟ 

 
„Het verblijf in het vogelhuis was prima. Wij konden heerlijk de auto laten 
staan en alles te voet bereiken. Dank voor de goede zorg! Wellicht tot 

ziens.‟ 
 

„Blij verrast zijn wij met jullie fantastische B&B. We voelen ons gewoon 
thuis in dit mooie comfortabele appartement. Er is werkelijk aan alles 

gedacht… We hopen een keer terug te komen. Veel succes en geluk met 
alles.‟ 
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„Lekker ruime kamer, fijn om een aparte zithoek te hebben. Heerlijk 

ontbijt. Zeker aan te bevelen B&B.‟ 
 

Andere bezigheden 
Doordat Jan dagelijks thuis, of in de directe omgeving van het huis moet zijn 
om gasten te kunnen ontvangen, is hij aan huis gebonden of moet hij zorgen 

dat hij snel thuis kan zijn. Het runnen van een eenkamer-B&B geeft 
tegelijkertijd ook niet zo veel werk dat het je dagen vult, zeker niet als gasten 

een paar nachten aaneengesloten blijven overnachten. Naast het verzorgen 
van een dagelijks ontbijt en het schoonmaken en in orde maken van de 

kamer, blijft er veel tijd over voor andere dingen. Jan geeft daarom tijdelijk 

ook weer een dag per week les bij hetzelfde schoolbestuur als waar hij 
voorheen werkzaam was (PCSL) en twee dagdelen per week bezorgt hij post 

in onze wijk. De post wordt thuis afgeleverd en Jan sorteert deze en kan op 
een moment dat het uitkomt qua gasten de post bezorgen.  

 

Nog wat afsluitende vragen aan Jan en Wim 

 Je zei net dat je leest, wat voor boeken lees je? 

Jan: “Literatuur als Esther Verhoeff en Saskia Noort. Psychologische thrillers 
van Nicci French.” 

Wim: “Historische romans, ik lees op dit moment King Arthur.” 
“En de Praatvogel, die lezen we allebei van A tot Z!” 

Hoe gaan jullie zelf op vakantie? 
“In een 5-sterren hotel of kamperen.” 

Hoe ziet jullie Droom B&B eruit? 

Jan: “In een warm, zonnig land waar je in je korte broek kan lopen.” 

Wim: “Polynesië bijvoorbeeld of de Cariben.” 
Jan: “Afrika.” 

Willen jullie nog iets aan buurtgenoten kwijt? 

“We zien door de jaren heen al meer hoe bevoorrecht we zijn hier in de 
Randstad zo rustig en groen te wonen. De vogelwijk voelt voor ons als een 

dorp in een stad.” 
“Kom als je zin hebt eens kijken en als je gasten hebt die een slaapplaats 

nodig hebben kun je altijd bij ons terecht. Maar… wel op tijd reserveren!” 
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Eveline Kamstra 
 

 
 

“Even voorstellen: mijn naam is Larus Argentatis, van de orde 

Charadriiformes, van de familie Laridae. U kent mij vast wel, want het is weer 
voorjaar en als het even kan zoek ik een plekje op uw platte dak of dakkapel, 

liefst daar, waar ik vorig jaar met succes mijn kroost heb kunnen groot 
brengen. Helaas kunt u mij op papier niet horen maar als u even naar buiten 

loopt kunt u mijn zang vernemen, u kunt het bijna niet missen. Sommigen 
noemen mij een schooier die vuilniszakken openscheurt, en omdat ik 

behoorlijk groot ben (55 centimeter lang en al gauw een spanwijdte van 140 
centimeter) bent u vast wel een beetje bang voor mij. Maar weinigen genieten 

van mijn aanwezigheid …” 
 

Deze prachtvogel met zijn mooie verenkleed verstoort de rust; een vogel die 
niet zo welkom is in de Vogelwijk. Na een strenge winter cirkelen ze in het 

vroege voorjaar weer rond en maken luidkeels hun aanwezigheid kenbaar. 
Waarschijnlijk onderzoeken ze de nestmogelijkheden van vorig jaar. Want 

volwassen zilvermeeuwen komen graag terug naar de plek, waar ze het jaar 

ervoor succesvol hebben gebroed.  
 

De gemeente Leiden kampt al jaren met het meeuwenprobleem en er zijn 
geen (nieuwe) maatregelen te bedenken om de meeuwenoverlast te 

beperken. De valkenier is inmiddels geschrapt. Zijn valk, de natuurlijke vijand 
van de meeuw, mag niet langer de meeuwen wegjagen. Te duur en te 

dieronvriendelijk. 
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Verder wordt er een proef gedaan met ondergrondse containers in de 

binnenstad (betaald van de bezuiniging op de valkenier) en dikkere 
vuilniszakken. Het wisselen en schudden van eieren wordt nog steeds effectief 

toegepast, door de stadsbioloog, op verzoek van de bewoner die een 
meeuwennest op het dak heeft. Het vermindert geluidsoverlast en agressie, 

dat met name in het broedseizoen voorkomt. De meeuwen brengen dan geen 
jongen voort, ze blijven het hele seizoen op het nest zitten broeden 

(diervriendelijkheid kent blijkbaar zijn grenzen). Eerdere proeven met extra 
stevige, gele vuilniszakken en het verwisselen van meeuweneieren hebben tot 

nu toe echter niet (voldoende) geholpen. Derhalve stimuleert de gemeente de 
bewoner zelf maatregelen te nemen tegen broedende meeuwen op hun dak. 

Men wordt aangeraden draad of gaas strak over het dak en de dakranden te 
spannen. U bent dit jaar waarschijnlijk te laat: dat moet namelijk gebeuren 

vóór het broedseizoen. Het huidige gemeentebeleid is dat de burger ermee 
moet leren leven en zelfredzaam moet zijn. 

 

Wat kunt u zelf doen? 

 Het signaleren van nestelende meeuwen op uw dak of bij uw (over) buren. 

Sta eventueel toe dat de stadsbioloog, van de gemeente, op uw dak de 

eieren kan omwisselen voor stenen, of dat deze via uw dak andere daken 

kan bereiken (071-5165501).  

 Wacht niet te lang met eieren te laten wisselen. Als de eieren na 22 dagen 

uit zijn, is het wettelijk verboden nog iets te doen.  

 Mocht u toevallig gaan verbouwen: maak schoorstenen, platte daken e.d. 

ontoegankelijk door draden, pennen of sedumbedekking (vetplant). 

Gebruik geen grind als dakbedekking.  

 Niet voeren in deze periode. 

 Meeuwen wegjagen indien mogelijk. Soms is het openen van een 

zolderraam al genoeg, anders kan het helpen een paraplu te openen door 

een zolderraam. 

 U kunt per telefoon contact opnemen met het gemeentelijke Servicepunt 

Woonomgeving (071-5165501) om meeuwenoverlast te melden. 

 

Ik wens u een rustige zomer toe. 
 

 

 

Vrijwilligers maken de buurt 
Eveline Kamstra 
 

Vorig jaar werd in Leiden een onderzoek verricht in het kader van het 
onderzoeksproject „Burgers maken hun buurt‟. Binnen enkele districten 

werden 10 wijken geselecteerd. In de geselecteerde wijken werden actieve 
wijkbewoners geïnterviewd, zoals leden van een wijkcomité, mensen die 

collecte lopen voor bijvoorbeeld de dierenbescherming of die bardiensten voor 
de sportvereniging draaien. Ook de Raadsherenbuurt en de Vogelwijk 
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maakten deel uit van het onderzoek. De aantrekkingskracht van deze twee 

wijken is, aldus het onderzoeksteam, dat ze door de inwoners als heel positief 
worden beoordeeld en dat de sociale cohesie (de samenhang tussen mensen) 

groot lijkt te zijn. En dat was een van de factoren waarop wijken werden 
geselecteerd. 

Wijkgenoten ondervraagd 
In de Vogelwijk werden vier, niet nader te noemen, actievelingen benaderd.  
Ze moesten vragen beantwoorden over hun vrijwillige inzet voor de wijk. 

Waarom en hoe lang deden zij dat? En hoe gaven zij er invulling aan?  
 

 
 
Modern versus traditioneel vrijwilligerswerk 

Doel van de vragen was om meer inzicht te verkrijgen in verschillende typen 
vrijwilligers. In academische literatuur en binnen het vrijwilligersbeleid wordt 

gesteld dat burgers zouden experimenteren met lossere, meer sporadische 
verbanden. Daarnaast wordt gesteld dat de traditionele vrijwilliger aan het 

verdwijnen is.  
De moderne vrijwilligers stellen eisen aan hun vrijwillige inzet - met weinig 

organisatorische verplichtingen -, zijn kortstondige betrokken en beperkt 
beschikbaar. Zij zijn meer gericht op het verbeteren van hun eigen cv en om 

er zelf iets van te leren. Ze ervaren een relatief losse binding, en kennen 

zogeheten loose connections. De traditionele vrijwilligers hechten aan face-to-
face contacten, aan een groepsgevoel, zijn vooral langdurig verbonden aan 

een en dezelfde organisatie en tonen daarbij een onvoorwaardelijke inzet.  
In Leiden blijken de puur traditionele en de puur moderne vrijwilligers niet te 

bestaan. Elke vrijwilliger vertoont zowel traditionele als moderne kenmerken. 
Verheugend is dat 79% langdurig actief betrokken is bij de buurt en dat een 

kwart zich zelfs al langer dan tien jaar vrijwillig inzet voor de buurt. 
 

Hoe sociaal zijn we hier in Leiden? Geven wij bijvoorbeeld geld aan goede 
doelen, doen we wel eens iets voor de buren of doen we wel eens 

vrijwilligerswerk? Deze vragen kunnen volmondig met “ja” beantwoord 
worden. Het geven aan goede doelen en iets doen voor buren zijn de meest 

gebezigde activiteiten, maar ook het vrijwilligerswerk ligt op een 
indrukwekkend hoog niveau. Kennelijk is participatie „besmettelijk‟; eenmaal 

actief, dan ook meteen op tal van manieren, zo lijkt het credo van de actieve 

burgers.  
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Je bent jong en je wilt wat 
Het zijn vooral relatief jonge, hoog opgeleide (echt)paren met thuiswonende 

kinderen die buurtinitiatieven ontplooien en ook overige vrijwillige inzet 
tonen. Wel opmerkelijk, omdat verwacht zou kunnen worden dat ouders met 

thuiswonende kinderen misschien niet genoeg tijd willen of kunnen vrijmaken 
hiervoor. “Juist wanneer iemand druk is met werk en gezin, is het niet zo erg 

om er nog iets bij te doen”, zo verklaart een van de respondenten deze 
veelzijdige inzet. Dit is een kenmerkend aspect van de moderne vrijwilliger: 

bij meerdere activiteiten actief zijn en op meerdere doelen gericht zijn. 
Hierdoor kan echter wel het onterechte beeld van een zappende vrijwilliger 

ontstaan, die van de ene in de andere activiteit rolt. Dit beeld blijkt onterecht, 
want veel van degenen die voornamelijk moderne kenmerken vertonen, zijn 

langdurig en hecht betrokken en willen ook blijven, in ieder geval voor een 
flink aantal jaren. 

Blijkbaar laten vrijwilligers zich lastig in hokjes plaatsen. 

 

Zelf doen 
Tegenwoordig nemen mensen in vrijwel alle dorpen en steden van ons land 

zelf initiatieven, bijvoorbeeld door een speeltuin aan te leggen, een buurtfeest 
te houden of bomen te planten. Ze proberen de buurt mooier, socialer, 

veiliger, kindvriendelijker, gezelliger of groener te maken. Dat is niet nieuw. 
Maar wel nieuw is dat de overheid in toenemende mate de burgers activeert 

om deze initiatieven te ontplooien. Burgers worden dus geacht zichzelf te 
organiseren. De nadruk ligt op zelfredzaamheid, zelfontplooiing en 

verantwoordelijkheid voor de (leef)omgeving.  

Burgers voeren zelf taken uit in hun gemeenschappen, waarbij ze door de 
overheid worden ondersteund. De overheid stimuleert, faciliteert (ook 

financieel) en verbindt dit alles.  
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Hoe liggen die relaties tussen de actieve vrijwilligers en de gemeente? 

Verschillen de opvattingen van actieve buurtvrijwilligers met die van doorsnee 
Leidenaren? 

 
Met een beetje hulp 

De Leidenaar, actief in buurtwerk of niet, blijkt een enorm hoog vertrouwen in 
medeburgers 

te hebben. In onze stad bestaat eensgezindheid dat medeburgers hulpvaardig 
zijn en dat het behoorlijk vanzelfsprekend is dat mensen hun eigen 

verantwoordelijkheid nemen en niet te veel op overheidsvoorzieningen 
rekenen. Maar de actieve burgers hebben wel behoefte aan hulp van de 

overheid.  
De gemeente blijkt de belangrijkste 

hulpbron voor actieve burgers in de 
buurt. Als minst behulpzaam kwamen de 

Leidse districtsraden uit de bus. Niet zo 

vreemd, als je realiseert dat  slechts 
26% van de Leidse bevolking bekend is 

met de districtsraden en maar 1% 
daadwerkelijk met deze raden in contact 

geweest.  
Actieve burgers zijn in vergelijking met 

de doorsnee Leidse bevolking minder 
tevreden over de gemeente en hebben 

ook minder vertrouwen in de gemeente. 
Vermoedelijk doordat zij meer 

ervaringen ermee hebben; en deze 
vaker leidden tot teleurstelling. Overigens is wel  geestig dat de doorsnee 

Leidenaren vaak zeiden dat ze niet precies wisten wat de gemeente nu 
eigenlijk deed, maar dat ze er in ieder geval nooit last van hadden. 

Over de lokale politiek zijn alle Leidenaren behoorlijk kritisch tot zelfs ronduit 

negatief. „Lokale politici luisteren onvoldoende naar de burger‟, „ze zijn niet 
bekwaam‟ en „ze kunnen niet met geld omgaan‟. Vrijwel iedereen noemde de 

RijnGouwelijn als belangrijke politieke kwestie die hun negatieve beeld van de 
lokale politiek heeft beïnvloed. 

 
De gemeente en burgerinitiatieven 

Het merendeel van de burgerinitiatieven is gericht op het verbeteren van de 
buurt. Gemeenschapsgevoel bleek de belangrijkste voedingsbodem voor 

participatie. Dit verschilt weliswaar per buurt, en ook de motieven van hoger 
en lager opgeleide initiatiefnemers in de buurt verschillen. Bij de hoger 

opgeleiden gaat het vooral om invloed uitoefenen (meepraten over 
nieuwbouw en parkeerbeleid) en om materiële motieven (een speeltoestel). 

De lager opgeleiden zijn vaak actief uit sociale motieven (gezellig iets met 
anderen doen). Ondanks de verschillen zijn zowel de hoger als lager 

opgeleiden tevreden over het resultaat dat ze hebben bereikt en willen ze ook 

actief blijven na hun huidige initiatief.  
 

 
Acties die zijn gericht op buurtverbetering worden door de gemeente 

gestimuleerd omdat deze initiatieven relatief weinig moeite kosten en kleine 
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tot geen invloed hebben op het gemeentebeleid. Dit in tegenstelling tot 

protestinitiatieven, met een mogelijk juridisch steekspel en van grote(re) 
invloed op het beleid.  

De gemeente biedt zowel financiële hulp als directe hulp en begeleiding, maar 
is niet erg stimulerend in haar omgang met burgerinitiatieven; er wordt 

gewacht tot burgers een vraag hebben. Als de gemeente echter geld in 
initiatieven steekt, is zij wel behoorlijk controlerend: zij wil immers 

voorkomen dat een initiatief dusdanig uitpakt dat de gemeente later zaken 
moet gaan veranderen en daarbij kosten moet maken. 

 
Het onderzoek toont aan dat de gemeente een terughoudende en op controle 

gefocuste manier van omgaan met burgerinitiatieven heeft. Actieve burgers in 
hun buurt worden gefaciliteerd, maar ze moeten er echt om vragen. 

Vrijwilligers geven aan dat ze vooral door andere mensen in de buurt zijn 
gemobiliseerd om actief te worden. 
 
‘Burgers maken hun buurt’ is een onderzoeksproject van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van 
Twente, samen met het NICIS Institute en de gemeenten Enschede en Hengelo. Het onderzoek richt zich op 
burgerinitiatieven die zich bezighouden met het verbeteren van de buurt. 
 
Bronnen:  
E.H. Tonkens, I. Verhoeven en S. Roggeveen. Burgers maken hun buurt. Tussentijds verslag van de 
onderzoeksbevindingen.Universiteit van Amsterdam. AISSR/afdeling Sociologie, 2010 
I. Grolle. De moderne vrijwilliger: een fabeltje? Een exploratief onderzoek naar de tegenstelling tussen traditionele en 
moderne vrijwillige inzet. Masterscriptie Universiteit van Amsterdam, afdeling sociologie en culturele antropologie , 
2010 

 
 

Burgerinitiatief 
 
Weet u dat burgerinitiatief heel makkelijk werkt? Daardoor 
kan iedereen een plan indienen bij de gemeente met ideeën 
over speelplekken, autoluwe gebieden, recycling en nog veel 
meer. Over een burgerinitiatief moet de gemeente een 
officieel besluit nemen. Burgerinitiatief lukt al als je (ten 
minste) 10 handtekeningen van andere (volwassen) Leidse 
burgers weet te verzamelen. Meer info op Zie 
http://gemeenteraad.leiden.nl/denk-mee/zelf-plan-indienen/ 

 
 

 
 

  

http://gemeenteraad.leiden.nl/denk-mee/zelf-plan-indienen/
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.. heet Jasper. Hij is een zwarte labrador en 8 jaar oud. Ik ben Lisanne 

IJsselstein en woon in de Lijsterstraat. Ik ben 9 en zit in groep 6. 

 

 

Jasper vindt het fijn om 

buiten op de stoep te 

liggen. Als hij naar binnen 

wil, gaat hij altijd even 

blaffen. Hij houdt niet van 

lopen, maar hij is wel gek 

op water. Als hij de zee 

ziet, wordt hij heel erg 

blij. Pappa zegt dat een 

labrador vliezen tussen 

zijn tenen heeft. Jasper is 

niet mijn enige 

lievelingsdier. Ik heb nog 

een hamster, Sjimmie. 

Maar ook mijn vorige 

hamster en de poes, die 

zijn overleden, zijn mijn 

lievelingsdieren.” 

 

 

 
Richard Vermeulen 
 

Voor het eerst is er in deze rubriek een familie aan de Rijnsburgerweg 
gevraagd of zij mee wil doen aan een interview voor het Estafettestokje, 

zodat na hun enthousiaste toezegging, wij neerstrijken in het grote pand van 

Jan Aalders en Emma de Lange. Het herenhuis bevindt zich op de hoek van de 
Lijsterstraat en Rijnsburgerweg, bij u waarschijnlijk ook wel bekend van het 

gedicht in het Hongaars van Janos Pilinszky, dat op de zijgevel aan de 
Lijsterstraat prijkt . De grote entree met hoge plafonds en het trappenhuis 

zijn ingericht met gevulde boekenplanken en de verzameling van Emma: vele 
blikken van allerlei merken koffie, thee, sigaretten; oude en nieuwe door 



32 

elkaar. Ik tref Jan alleen thuis, want Emma verblijft voor haar werk in 

Vinkeveen. Jan vertelt: “We wonen hier al weer 21 jaar en hebben met de 
jaren redelijk wat aan het huis gedaan, maar zoals je ziet worden we door de 

tijd ingehaald en moet er weer het een en ander aan verfwerk opgeknapt 
worden.” Inderdaad laat de staat van het verfwerk wat te wensen over, maar 

de algehele indruk van het huis is gewoon goed. 
 

Jan is een echte 
Leidenaar, geboren aan 

de Morssingel, waar zijn 
ouders een breifabriek 

hadden die wollen 
sokken, (sport)kousen, 

wanten en dassen maakte 
onder de naam NV 

Leidsche Breifabriek 

voorheen P. en J. van 
Poot & Comp. Hier heeft 

hij een jaartje achter de 
rondbrei-machines 

gewerkt. Drie generaties 
is het bedrijf in de familie 

geweest toen het in 1969 
de deuren moest sluiten. 

Concurrentie met het 
buitenland was te groot. 

Daarmee verdween de laatste textielfabriek die Leiden rijk was. Op de huidige 
locatie bevindt zich nu de discotheek In Casa.  

 
Emma is geboren in Eindhoven, maar haar ouders komen van oorsprong uit 

Leiden. Emma groeide op in de Philips-gemeenschap; Philips-school, Philips-

huis, Philips-studiebeurs. De vader van Emma werd in het begin van de oorlog 
neergeschoten door de Duitsers in Katwijk en afgevoerd naar het AZL waar hij 

een verpleegkundige uit Leiden ontmoette, die later zijn vrouw werd, Emma‟s 
moeder. Na de oorlog vertrok het echtpaar naar Eindhoven, omdat vader bij 

Philips ging werken als glasblazer en chef van de gloeilampenafdeling.  
 

Jan en Emma hebben elkaar overigens ook in Leiden ontmoet en wel tijdens 
Leidens Ontzet, op 3 oktober, in de kroeg! Het was direct raak. Ook toen de 

volgende ochtend de alcoholdampen opgetrokken waren, is hij nooit meer 
weggegaan. 

 
Zij zijn in 1989 met hun twee kinderen Sander (28) en Merel (26) vanaf het 

Levendaal naar het huidige huis gekomen. Jan: “Het huis aan het Levendaal 
was al best ruim, maar toch wilden we groter gaan wonen, niet alleen voor de 

kinderen, maar ook voor mijn bedrijf. Zodoende dat wij hier terecht zijn 

gekomen.”  
 

Jan heeft een elektrotechnisch bureau, waar hij tekeningen maakt voor 
elektra installateurs. Een van de grote projecten die hij recentelijk heeft 

gedaan is de Pieterskerk in het centrum. Hij laat me in zijn kantoor op de 
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eerste verdieping diverse tekeningen zien van opdrachten die hij gemaakt 

heeft. “De bouwtekeningen krijg ik meestal van de architecten aangeleverd, 
waarna ik ze omzet in bruikbare tekeningen om alle benodigde elektra 

(waaronder stopcontacten, lichtpunten en eventueel machines) in aan te 
brengen. De wensen van de klant zijn belangrijk, maar ik moet ook rekening 

houden met de voorschriften. Vroeger tekende ik op kalkpapier, dat wat 
doorzichtige papier. Om een tekening te kunnen reproduceren werd het 

origineel met het lichtgevoelige papier samen door een lichtdrukmachine 
gehaald. Lichtgevoelig zegt het al: als het een week in de zon had gelegen 

was alles nauwelijks meer zichtbaar. Nu tekenen we op de computer met het 
programma Autocad en printen we de tekeningen op gewoon papier.” Een 

hele brede moderne printer staat in de kamer om wat in de computer is 
opgemaakt op flink breed papier te zetten. Het ziet er indrukwekkend uit wat 

uit Jan zijn handen komt. Jan is zijn loopbaan begonnen bij een grote 
installateur in Rotterdam. Jan: “Opleiding is belangrijk, maar het vak leer je in 

de praktijk.” 

 
Tegen een tafel aan de andere kant van zijn kantoor prijkt een dikke 

contrabas. Jan: “Ik ben net begonnen met het leren bespelen van het 
instrument en dat is zeker niet makkelijk. Een vriend van me geeft me les.” 

Jan laat wat akkoorden horen die behoorlijk soepel en jazzy klinken. “Vroeger 
was ik lid van een bekende Leidse dixielandband, de Bakerstreet Jazzband. Ik 

was de manager en technicus. Af en toe zong ik of blies ik op een trekfluitje.” 
Een grote verzameling cd‟s met klassieke muziek staat in de vensterbank, wat 

aangeeft dat Jan een echte muziekliefhebber is. 
 

Jan leidt me verder door het huis en zo groot als het aan de buitenkant doet 
lijken, zo imposant is het ook binnen de muren. Op de eerste verdieping waar 

Jan kantoor houdt, bevinden zich nog twee ruime kamers, de ouderlijke 
slaapkamer en een ruime badkamer. Elke kamer is zeer ruim en licht. Ook 

hier is een kwast nodig, maar wat een heerlijke ruimte. Op de volgende 

verdieping zijn nog eens een badkamer en vier kamers. In twee ervan hebben 
de kinderen geslapen.  

Alsof het nog niet genoeg is laat hij me de vliering nog even zien. De 
benaming vliering doet echter absoluut geen recht aan deze ruimte, want ook 

deze overtreft je verwachtingen qua grootte als je de smalle steile trap op 
gaat. Het wordt nu als opslagplaats gebruikt. 

 
Jan zegt: “We zitten een beetje in dubio om te gaan verkopen, want Emma 

verblijft veel in Vinkeveen en dan ben ik alleen in dit grote huis, want ook de 
kinderen zijn al het huis uit.”  

Emma is werkzaam als gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de 
gemeente De Ronde Venen. Hieronder vallen Wilnis, Mijdrecht, Waverveen en 

natuurlijk Vinkeveen. Jan: “Het is een drukke baan voor Emma en omdat we 
een recreatiehuisje in Vinkeveen hebben, verblijft Emma een groot gedeelte 

van de week daar. Sinds 1 januari van dit jaar is De Ronde Venen met 

Abcoude en Baambrugge samengevoegd, waardoor het voor Emma nog 
drukker is geworden. De nieuwe gemeente heeft 43.000 inwoners en de 

organisatie waaraan zij leiding geeft telt nu 350 medewerkers.” 
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Jan is in de tijd dat zij aan het Levendaal woonden actief geweest in de 

wijkvereniging. Later als zij al in de Vogelwijk wonen, zet hij zich in voor het 
schoolbestuur van de Leidse Houtschool, waar zijn kinderen dan opzitten. Hij 

doet dit totdat de school fuseert met een aantal andere scholen onder de 
koepel PCSL. “Een leuke en goed georganiseerde school. Wat fijn dat het nu 

zo goed gaat met de organisatie, want er zijn zelfs wachtlijsten!” 
 

Jan en Emma zijn regelmatig op de tennisbaan te vinden van tennisclub de 
Leidse Hout. Graag spelen ze dan met en ook tegen elkaar. Ook is Jan lid van 

een hockeyclub in Leiderdorp, waar hij „s zondags met zijn team een 
wedstrijdje speelt. Op doordeweekse dagen zie je Jan vaak hardlopen, hij 

traint dan voor de halve marathon. Die van Leiden is het hoogtepunt in zijn 
hardloopseizoen.  

 

 
 

Op de vraag wat hij van de wijk vindt, zegt hij: “Het boek met de 
geschiedenis van de wijk was een pracht initiatief. Het is een fijne wijk, met 

grote betrokkenheid bij wat er gebeurt in de omgeving. Het gezellige 
wijkkrantje is daar een voorbeeld van.” Met deze woorden neem ik afscheid 

van Jan en het leuke huis. 
 

 

 
 

 als de Engelsen het hebben over spring en Duitsers over „vroegeling‟, wij 
spreken over de lente? 

 heldere maneschijn in april schadelijk zou zijn voor de bloemen? 

 warme meiregen daarentegen ook wel de „boerenzegen‟ wordt genoemd? 
 er in 2012 weer een tuinendag wordt georganiseerd? 

 het  Vogelwijkse paar André en Clara Sierag jongstleden januari 65 jaar 
getrouwd waren? 

 onze wijkspeeltuin dit jaar voor de 30e keer (!) een kampeerweekend zal 
organiseren? 
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 de jeu-de Boulesbaan ècht voor de zomer wordt aangelegd op het 

Vogelplantsoen? 
 men schroeiplekken van het strijken in kleding kan wegwerken door er 

uiensap overheen te druppelen?  
 vitrage opgevouwen gewassen moet worden en daarna direct nat moet 

worden opgehangen? 
 in het Bos van Bosman een vrouw is geslagen omdat zij fietste over het 

Springerpad? 
 slaan sowieso niet een oplossing biedt voor een geschil, maar dat het 

Springerpad werkelijk waar een GEDOOG-pad is?  
 je dus wel màg fietsen op het Springerpad mits je goed rekening houdt 

met wandelaars? 
 de bouwplannen voor het terrein van Nieuweroord aan verandering 

onderhevig zijn? 
 we er volgende keer hopen meer over te kunnen melden? 

 er in Leiden meer dan 150 eetgelegenheden zijn? 

 deze eethuizen, lunchrooms en restaurants samen meer dan 16.000 
vierkante meter in de stad bestrijken? 

 het totale oppervlak van terrassen in Leiden meer dan 4.500 vierkante 
meter beslaat? 

 zaterdag 25 juni Museumnacht Leiden plaatsvindt?  
 ons Vogelwijkboek in de top 10 van De Kler heeft gestaan?  

 op Leeuwerikstraat 8 niet één maar zelfs twee Nobelprijswinnaars hebben 
gewoond? Nico Tinbergen heeft het huis overgenomen van zijn broer Jan, 

de beroemde econoom uit Delft. 
 wij eind van dit jaar niet meer zonder OV-chipkaart door de stationshal 

kunnen flaneren? 
 studenten een OV-kaart hebben, maar dat ze vroeger vrijgesteld waren 

van accijns op bier en wijn, net als hun professoren, lectoren, taalmeesters 
en dansmeesters? 

 50% van de bevolking in Leiden hoog opgeleid is, terwijl dat landelijk rond 

de 35-40% ligt? 
 recht tegenover de Blauwe Vogelweg een campus wordt gebouwd met 504 

studentenwoningen, bestaande uit twee gebouwen van acht bouwlagen 
met elk drie torens? 

 deze unitbouw kant-en-klaar uit de fabriek komt en voor permanente duur 
is? 

 alle bomen aan de Max Planckweg zijn gerooid teneinde er sportvelden aan 
te leggen? 

 een beslissing over de opheffing van de Districtsraden rond juni van dit 
jaar kan worden verwacht?  

 nog enkele exemplaren van het wijkboek te koop zijn voor €14,95 per 
stuk? Neem contact op met  Lijster13@telfort.nl of 071-5152414 

 meeuwen wettelijk beschermd zijn? En dat dat geldt voor (bijna - er zijn 
altijd uitzonderingen op de regel- ) alle vogels in Nederland? 

 alle Praatvogels vanaf 1990 zijn ingescand en online te lezen zijn via 

leiden.vogelwijk.nl?  
 

De redactie van de Praatvogel wenst iedereen een zonnig Pasen! 

  

mailto:Lijster13@telfort.nl
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Wij bedanken Hans voor zijn inzet als redactielid van vele Praatvogels (2003 
t/m 2010). Onderstaande kaart wordt Hans aangeboden met bedankjes van 

buurtbewoners. 
  


