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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        Deadline nummer 2 2013 

De Praatvogel komt vier keer per jaar uit. De volgende Praatvogel komt uit vlak voor de 
zomervakantie. De redactie stelt inzendingen zeer op prijs. De deadline voor het 

eerstvolgende nummer is 28 juni. Alle stukken die na die datum binnenkomen, 
kunnen niet meer geplaatst worden. 
De praatvogel is ook in kleur te lezen via leiden.vogelwijk.nl 

Meer foto’s staan op internet via    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. De redactie behoudt 
zich het recht voor om kopij en ingezonden stukken niet te plaatsen dan 
wel in te korten. 

 

"Stichting Wijkcomité Vogelwijk" 
 

  
Gosse Jensma  (penn.m.)  Vinkenstraat. 8 tel. 517 75 46 

hetgos2@kpnplanet.nl  
Ronald Haverman   Mezenstraat 12 tel. 711 46 22 

(interim voorzitter)  ronald@haverman.com  
Richard Vermeulen   Lijsterstr. 6  tel. 517 30 43 

henrvermeulen@casema.nl  
Thera Stam    v.Eijsingapark 10 tel. 515 30 40 

fam.r.d.stam@casema.nl 
Ilse Guit-Bullema   Roodborststr. 40 tel. 06 212 65 348 

fam.r.d.stam@casema.nl 
Els de Hullu 
 
Redactie : 
Eveline Kamstra (hoofdredactie) lijster13@telfort.nl 
     Lijsterstraat 13   tel. 515 24 14 
Kees van den Aarsen  kees@vandenaarsen.nl    
Anneke Donker   donkeras@xs4all.nl  
Richard Vermeulen   henrvermeulen@casema.nl  
Rutger Hagen   rutger.hagen@gmail.com  
 
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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 de stad en de wijk  

 meeuwenwacht 2013 

 de verbouwing 

 ondernemers in de wijk 

 schoorsteenbrand 

 wist u dat?  
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Enige tijd geleden bereikte ons allen het bericht van de gemeente dat het 

huidige plan nieuwbouw Nieuweroord geheel van tafel is! Ik was verheugd.  
Verheugd omdat het plan betekend zou hebben dat het Bos verder afgekalfd 

zou worden. 
Verheugd omdat het plan onveilige verkeersituaties zou veroorzaken en extra 

verkeer in onze wijk. 
Verheugd omdat het plan veel verder de hoogte in zou gaan dan wij wenselijk 

achten. 
Verheugd omdat het plan zonder correct en respectvol overleg met de 

werkgroep Nieuweroord tot stand was gekomen en er voortdurend veel 
informatie is achtergehouden. 

 
In de jaarvergadering van 12 maart jongstleden zijn de leden van de 

werkgroep Nieuweroord voor al hun onverzettelijkheid en werk bedankt. Ik 

meen dat onze wijk voorlopig beter af is met de huidige status quo dan het 
onzalige plan. Momenteel onderzoekt de gemeente de interne behandeling 

van deze zaak en zullen consequenties op ambtelijk en politiek niveau 
overwogen worden. Of er achter de schermen bij de gemeente Leiden nu iets 

gebeurt aan nieuwe planvorming /aanbesteding is de werkgroep Nieuweroord 
noch het wijkcomité bekend. Feit is wel dat de sloop van het huidige gebouw 

zo veel geld kost dat de gemeente daar naar alle waarschijnlijkheid een nieuw 
plan (=inkomsten) tegenover wil hebben. De werkgroep heeft aangegeven in 

functie te willen blijven omdat deze slag nu wel gewonnen is maar de 
ontwikkelplannen voor Nieuweroord nog niet beëindigd zijn. Ook daarover ben 

ik verheugd. 
 

Bovenstaande is voor Lydia Sterrenberg, die jarenlang secretaris van het 
wijkcomité is geweest, en voor mij als voorzitter een heel mooi moment om 

afscheid te nemen. Beide hebben we een grote liefde voor onze wijk en was 

het mooi om daar - via het wijkcomité - wat voor te betekenen. Nu is het tijd 
voor anderen om het stokje over te nemen. Er is in de afgelopen jaar een 

enthousiaste ploeg toegetreden en in de jaarvergadering is ook de komst van 
Els de Hullu als nieuw bestuurslid bevestigd. Rest nog een laatste vacature; 

die van de voorzitter. Echt de gemakkelijkste en leukste positie in het hele 
comité want bijna alles wordt al door de overige comitéleden gedaan en je zit 

met je neus op alle nieuws uit de gemeente en vooraan bij alle 
feestelijkheden in de wijk. Het voorzitterschap zal voorlopig worden 

waargenomen door de secretaris Ronald Haverman. Kandidaten voor het 
wijkcomité kunnen zich bij hem melden voor informatie en kennismaking 

(ronald@Haverman.com).  
Ik hoop binnen afzienbare tijd op witte rook. 

 
Ik groet u allen. 

 

Jan Ravensbergen 
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Op 12 maart vond de jaarlijkse vergadering van het wijkcomité Vogelwijk 

plaats. Ruim 30 wijkbewoners waren daarbij aanwezig.  
Hieronder volgt een beknopt verslag van deze vergadering. De belangrijkste 

onderwerpen komen apart in de Praatvogel aan bod. 
 

De voorzitter, Jan Ravensbergen opent om 20:30 de vergadering en heet 
iedereen welkom. Er zijn geen toevoegingen op de agenda. Jan geeft aan dat 

we niet te veel willen blijven hangen in jaarlijkse rituelen, maar het willen 
hebben over wat speelt in de wijk. 

 
Verslag jaarvergadering 2012 

Het verslag is goedgekeurd. Nellie Smeenk: Ik vraag me af of de website niet 
te gedateerd is, je komt vaak oude teksten tegen of tekst zonder datum en 

dat zet mensen op het verkeerde been. We zullen met de web-redactie 
bespreken hoe de site fris en actueel te houden, en evengoed oude maar 

nuttige informatie te behouden. Een en ander overzichtelijk weergegeven op 

de site. 
 

Financiën 
De penningmeester, Gosse Jensma geeft aan dat we 2012 met een licht 

positief saldo afgesloten hebben. 2012 was echter het laatste jaar dat we 
subsidie krijgen. De begroting van 2013 laat daarom een tekort zien. Voor 

2013 kunnen we het tekort dekken uit onze reserves. Voor 2014 zal een 
andere oplossing gezocht moeten worden. 

Er gaan stemmen op om al dit jaar geld te vragen van de bewoners. Theo 
Gijzenij oppert dat er wellicht nog andere mogelijkheden zijn om subsidie van 

de gemeente te krijgen. Jan oppert dat deze wijk zichzelf zou moet kunnen 
redden. Aanwezigen beamen dat een bijdrage vragen van wijkbewoners dmv 

flyeren of een oproep in de Praatvogel veel geld opgeleverd heeft in het 
verleden. Er wordt ook nog geopperd dat je door het definiëren van een zinvol 

project subsidie kan krijgen. Kan je van de Stichting Wijkcomité Vogelwijk een 

ANBI-instelling maken, en zijn dan de giften fiscaal aftrekbaar? De 
kascommissie, in de persoon van Herman van der Kooy heeft het financieel 

verslag goedgekeurd. 
 

Kernactiviteit: Activiteiten 
In de Vogelwijk vinden leuke activiteiten plaats die vele mensen 

samenbrengen. Natuurlijk het jaarlijkse feest op het Vogelplantsoen. Maar 
ook het opruimen van het bos van Bosman+ pannenkoeken eten, de 

nieuwjaarsreceptie en de tuinendag. De stemming onder de aanwezigen is: 
Bravo voor de activiteiten, gewoon doorgaan, het brengt de mensen samen. 

 
Het ijkfeest was wederom een succes en komt er zeker weer in 2013. Alleen 

de quiz wordt vervangen door een nieuw element. Suggesties uit zaal: 
Ruilbeurs, Rad van fortuin, Weggeefplein, Boekenbeurs, sjoelen, Jeu-de-

boulestoernooi. Eveline is door de gemeente geïnformeerd dat de toplaag dit 

voorjaar in orde zal worden gemaakt. Er is behoefte aan een prullenbak of 
blikvanger daar. Er is een toename aan zwerfvuil. 
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De tuinendag was ook weer succes, Vindt eens in de drie jaar plaats dus weer 
in 2015. 

Schoonmaakactie Bos van Bosman was ook ondanks slechte weer een groot 
succes. Een mooie bijdrage aan een schone wijk, met feestelijk stemming en 

heerlijke pannenkoeken. Kortom, iets voor alle leeftijden, precies zoals het 
bedoeld is. 

 
Kernactiviteit: Platform 

Regelmatig komt de vraag naar voren wat het wijkcomité wel en niet moet 
doen. 

We hebben een fietstocht met gemeente gemaakt om verkeersproblematiek 
rond de wijk door te nemen. 

Zoveel mensen zoveel meningen, ook in de Vogelwijk. Daarom kunnen we de 
wijk niet 1-op-1 vertegenwoordigen als wijkcomité. Wij zijn van mening dat 

mensen daarom zelf in eerste instantie als burgers iets moeten aankaarten bij 

betrokken instantie als er kwesties in de wijk zijn. Komt er geen fatsoenlijk 
antwoord en/of speelt het breed bij veel mensen, dat kan het wijkcomité een 

onderwerp ook op de agenda zetten. Natuurlijk kan de Praatvogel ook prima 
als platform dienen. 

Ruud Stam is van mening dat in zijn ogen onomstreden onderwerpen als 
vervuiling van de Vogelwijk wel de aandacht van het wijkcomité behoeven. De 

gemeente maakt een terugtrekkende beweging en dat zou ingevuld kunnen 
worden. 

 
Meeuwenwacht 

Middels de Praatvogel is een groep vrijwilligers bijeen gebracht om komend 
voorjaar de meeuwen en hun nesten goed in de gaten te houden. Het gaat 

om daken in de gaten houden en elkaar aanspreken dat er een nest zit. Veel 
andere vogels uit de wijk verdwijnen door de meeuwen en deze laatsten 

veroorzaken veel overlast. Je mag nesten verwijderen zolang er geen eieren 

liggen. Daarna kan de gemeente de eieren door nep-eieren vervangen. Vooral 
in april / mei moeten we alert zijn. Zie verdere info in deze Praatvogel. 

Onkruidbestrijding 
Gemeentebeleid is twee keer gif spuiten per jaar in alle straten om onkruid te 

doden. Dat is een gemeen goedje (RoundUp). Per straat of met de wijk 
kunnen we besluiten het onkruid handmatig te verwijderen. In de Praatvogel 

komt meer informatie. Op basis daarvan kijken we of er straten zijn met 
voldoende animo. Er wordt gezegd dat het fantastisch zou zijn als we 

(gedeelten) van de Vogelwijk gifvrij kunnen krijgen.  
Beheersplan Bos van Bosman 

Meest opvallende: Er komen dit jaar 2 keer schapen langs om overtollig groen 
weg te eten. Verdere bijzonderheden in de Praatvogel. Uit de zaal: kan er een 

sleuf komen om het water bij de bomen weg te krijgen? De grond is daar te 
nat. Goed voorbeeld van hoe de wijk samen met de gemeente kan 

samenwerken. Bravo! Zie verder Praatvogel. 

Nieuweroord. 
Er was massaal bezwaar gemaakt door bewoners van de wijk tegen deze 

specifieke nieuwbouw en dit plan is van de baan. Dat dankzij de enorme inzet 
van de werkgroep Nieuweroord. De hele wijk uit zijn dank door de 

werkgroepleden te bedanken met een bos bloemen. De werkgroep wil zijn 
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werk graag continueren. De aanwezigen zijn blij als dit goed geoliede team zo 

door gaat. Zie verder Praatvogel. 
 

Wijzigingen in bestuur 
 

Onze voorzitter, Jan Ravensbergen, neemt vanavond afscheid na vier jaar de 
voorzittershamer met heel veel passie gehanteerd te hebben. Ook Lydia 

Sterrenberg neemt helaas afscheid; ze heeft zich lange tijd met overgave als 
secretaris ingezet. We danken Jan en Lydia voor hun fantastische bijdrage 

aan de Vogelwijk! 
Er is ook een nieuw bestuurslid: Els de Hullu wil graag toetreden tot het 

wijkcomité en zo geschiede. De aanwezigen zijn blij dat Els het bestuur komt 
versterken. 

Het Vogelwijkcomité is nog op zoek naar een nieuwe voorzitter en roept 

belangstellenden op om contact met ons op te nemen. Wil je wel in het 
bestuur, maar niet als voorzitter, laat dan ook van je horen. We kunnen de 

taken intern herverdelen. Met 1 extra persoon zijn we weer op volle sterkte. 
 

Rondvraag: 
Een bewoner heeft last met de postbezorging en vraagt zich af of anderen 

mensen daar ook last van hebben. In eerste instantie lijkt het mee te vallen, 
al zijn er toch andere aanwezigen die wel eens iets missen. Het lijkt om post 

uit Engeland te gaan. 
Zou er niet een “lief en leed” rubriek in de Praatvogel moeten komen? De 

redactie heeft het er al eens over gehad dat het lastig ligt als mensen 
overleden zijn. De redactie acht het beter een dergelijke rubriek op de 

website te plaatsen. 
Theo Gijzenij: Stoeptegels bij eerste boom op de Nachtegaallaan liggen er 

hopeloos bij. Vorig jaar is er al contact opgenomen met de Gemeente. 

Herhaaldelijk bellen lijkt nodig. 
 

Verslag door Ronald Haverman 
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Friso Versluijs 
 

Gemeentelijk onderzoek naar selectieproces Nieuweroord 
Per brief bent u door de gemeente geïnformeerd over het feit dat de 

voorgenomen verkoop van Nieuweroord aan Bakels en Ouwerkerk niet 
doorgaat. Door de advocaat van de gemeente is vastgesteld dat de verkoop 

en ontwikkeling van Nieuweroord ten onrechte niet Europees is aanbesteed. 
Verder doet de gemeente op dit moment onderzoek naar verloop van het 

selectieproces. Daarbij wordt tevens de rol van de betrokken ambtenaren en 
extern adviseurs onderzocht. Het onderzoek wordt onder verantwoordelijkheid 

van de gemeente secretaris uitgevoerd door Deloitte. De uitkomst wordt 
begin april verwacht.  

 

 
 

Zoals tijdens de jaarvergadering aangegeven vindt de werkgroep het 
verstandig dat er een gemeentelijk onderzoek plaatsvindt. Voor veel van de 

punten waarnaar nu onderzoek wordt gedaan, had de werkgroep al eerder 
schriftelijk aandacht gevraagd. Dit is ook de gemeenteraad niet ontgaan. 

Tijdens de laatste vergadering van de raadscommissie Ruimte en Regio werd 
door een aantal fracties waardering uitgesproken voor de oplettende 

buurtbewoners in Vogelwijk, Raadsherenbuurt en Houtkwartier, die terecht 
aandacht hadden gevraagd voor de wijze waarop de ontwikkeling van 

Nieuweroord zijn beslag dreigde te krijgen.  
 

Vervolg 
De werkgroep beschouwt het onderzoek van de gemeente als een succes. Dit 

betekent echter niet dat een verantwoorde ontwikkeling van Nieuweroord 

vanaf nu een gegeven is. In maart 2012 heeft de werkgroep per brief 
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aangegeven aan welke eisen het bouwplan volgens de buurt (Vogelwijk, 

Raadsherenbuurt en Houtkwartier) moest voldoen, wilde het acceptabel zijn. 
Als eerder gemeld, hebben wij op deze brief nooit enige reactie mogen 

ontvangen.  
 

Het ligt voor de hand dat na het onderzoek van Deloitte een debat zal 
plaatsvinden in de gemeenteraad. Los van de uitkomst mag worden 

aangenomen dat verkoop en ontwikkeling van Nieuweroord uiteindelijk via 
een Europese aanbesteding zal plaatsvinden. Over het tijdspad is niets 

bekend, maar een dergelijke procedure zal op zijn vroegst rond de zomer 
kunnen aanvangen. Daarbij zal het college van B&W mogelijk wensen uit te 

gaan van het kader dat eerder door de gemeenteraad voor de ontwikkeling 
van Nieuweroord werd vastgesteld. Omdat dit kader in de praktijk veel vragen 

opriep en aanleiding heeft gegeven tot veel discussies acht de werkgroep het 
verstandig dit kader op een aantal punten aan te passen en te verduidelijken. 

De werkgroep Nieuweroord zal zich daarbij inzetten om in een zo vroeg 

mogelijk stadium de wensen, zoals deze in de verschillende 
buurtbijeenkomsten zijn besproken, in te brengen.  
 

 

 

Afscheid van de groenten-en fruitwinkel Wetselaar 
 

 
 

Lang geleden waren er in de Vogelwijk heel veel winkels en kleine bedrijven. 
Op de Lijsterstraat 26 was de groenten- en fruitwinkel van de heer Vahrmeijer 

gevestigd. Begin jaren ‘70 namen Jan en Ietje Wetselaar de zaak over. Zij 

werden, weer jaren later, opgevolgd door hun zoon Ron. Lange tijd was dit de 
enige overgebleven buurtwinkel in de Vogelwijk, en dan nog alleen maar voor 

de zaterdagen. 
Nu is de tijd gekomen dat ook deze winkel zijn deuren sluit. Het levert te 

weinig op. Merkwaardig, zou je denken. De kwaliteit van de producten was 
altijd hoog. Zo hoog dat er klanten uit heel Leiden en Oegstgeest kwamen. 

Die zullen dus voortaan naar de Oegstgeester markt op dinsdag moeten gaan 
of naar de Warmonder markt op zaterdag om hun groenten en fruit in te 

kopen, en het biologisch groentepakket van Kievit af te halen. Of misschien 
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aantrekkelijker: op vrijdag naar de kraam van Wetselaar, in de De 

Kempenaerstraat. 
 

Sociale functie 
Het hele gezin werkte mee en in de winkel was het een komen en gaan van 

klanten. Toen de twee zoons waren uitgevlogen (wel toepasselijk in de 
Vogelwijk), werd besloten om alleen op zaterdagen de winkel open te houden. 

In het winkelpand in de Lijsterstraat was ook de opslag van groenten en fruit, 
en hier werden de (soep)groenten, de ananassen tot spiralen verwerkt, en de 

hutspot voor 3 oktober voorbereid.  
Daar kwamen buurtgenoten elkaar tegen zodat de winkel ook een sociale 

functie vervulde. Ron voelde zich sterk bij de wijk betrokken en gaf dat ook te 
kennen door dingen met de wijk te delen. Zo heeft hij de draaischijf voor de 

speeltuin  geschonken. In aanwezigheid van Ron en zijn gezin is deze 
draaischijf destijds op feestelijke wijze in gebruik genomen .  

 

 
 
 

 
De speeltuin heeft ook kisten fruit mogen ontvangen voor het 

kampeerweekend uit handen van Wetselaar. En de knolrapen voor Sint 

Maarten werden bij Wetselaar besteld, waarna ze in de speeltuin werden 
uitgehold en versierd om te gebruiken in de rondgang voor het feest van Sint 

Maarten. Ook werd zijn grote vrachtwagen ingezet voor transport van andere 
dingen, als dat nodig was. 

In de jaren ‘90 gaf Wetselaar mandarijnen, appels en bananen cadeau om op 
te peuzelen bij de pannenkoeken na een schoonmaakbeurt van het bos van 

Bos.  
Daarnaast leverde Ron jaarlijks belangeloos de bestanddelen voor de salades 

voor het wijkfeest. We zullen hem missen! 
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30 maart: afscheid om 15:00 

Weer verdwijnt er een stukje geschiedenis; je zou er nostalgisch van worden. 
Maar we laten Ron niet in stilte vertrekken. Op zaterdag 30 maart zal onze 

wijk Ron en zijn gezinsleden evenals zijn personeel feestelijk uitzwaaien.  
Hierbij roepen wij u op om ook te komen als u Ron wil uitzwaaien. 

Om 15 uur is er een gezellige afscheidsborrel – met een mooi lied, wellicht 
ook een klinkend gedicht en een cadeau voor Ron en de zijnen (een kleine 

donatie van uw zijde wordt zeer op prijs gesteld).  
 

Komt allen en breng uw zoete herinneringen mee 
 

Afval 
 
Hoewel er landelijke en zelfs Europese richtlijnen voor afvalverwerking bestaan, gaat 
iedere gemeente daar weer anders mee om. In Leiden wordt efficiënt gewerkt maar 

er is zeker nog ruimte voor verbetering. Opvallende uitkomst is dat in glasbakken 
veel afval wordt gegooid dat daar niet thuishoort. Een afvalbak naast de glasbak kan 

dit grotendeels verhelpen; klinkt logisch maar het wordt momenteel zelden gedaan. 
 
Allemaal afval 

Afval is niet op één grote hoop te schuiven; er bestaan zes categorieën. Zo kennen 
we GFT, plastic, glas, papier, en restafval. De zesde en sterkst groeiende 

afvalcategorie is de E-waste (elektrische en elektronische apparatuur), binnen de 
gehele EU. Vanwege de schadelijke cfk’s en de recyclebare aardmetalen is het 
belangrijk dat de E-waste wordt opgehaald. Een groot probleem hierbij is dat veel 

mensen een kapotte telefoon of koelkast niet als afval beschouwen, waardoor deze 
meestal in de vuilniszak of in een schuur verdwijnen. De gemeente zou haar burgers 

daarvan bewuster kunnen maken. 
 
Bron:http://nieuws.leidenuniv.nl/nieuws-2013/afvalverwerking.html?utm_source=130205-

extern&utm_medium=e-mail&utm_content=afvalverwerking&utm_campaign=nieuwsbrief 
5 februari 2013, Coen van Beelen 

 

Opbrengst Amnesty Collecte 2013 
 

Van 10 t/m 16 februari werd weer de landelijke collecte voor Amnesty 
International gehouden. Ook dit jaar werd er in onze Vogelwijk gecollecteerd. 

De opbrengst was  €415. Alle gulle gevers hartelijk dank voor uw gift. Heeft u 
de collectant gemist en wilt u alsnog een donatie doen? Kijk op Amnesty.nl 

voor de mogelijkheden. Kijk ook op de website als u wilt meehelpen met 
collecteren? Geef om vrijheid! 

 

  

http://nieuws.leidenuniv.nl/nieuws-2013/afvalverwerking.html?utm_source=130205-extern&utm_medium=e-mail&utm_content=afvalverwerking&utm_campaign=nieuwsbrief
http://nieuws.leidenuniv.nl/nieuws-2013/afvalverwerking.html?utm_source=130205-extern&utm_medium=e-mail&utm_content=afvalverwerking&utm_campaign=nieuwsbrief
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Ondernemersvereniging Boerhaavedistrict (OVBD) 
De OVBD biedt:  

* Hét ondernemersnetwerk dichtbij. In het Boerhaavedistrict wonen en 
werken 250 ondernemers. Dat zijn 250 kansen van elkaar te leren en samen 

te werken, bij jou ‘om de hoek’! De OVBD brengt ondernemers bij elkaar. Elke 
ontmoeting met een collega-ondernemer kan tot iets onverwachts leiden - 

een goed idee, nieuwe kennis, een ingang, een klant. Deel je netwerk, kennis 
en ervaring. 

* Kennisnetwerk. Leren van elkaar: daar word je beter van. De OVBD biedt 
gratis workshops ondernemersvaardigheden, door deskundigen van binnen en 

buiten de vereniging. 
* Belangenbehartiging. Een platte vereniging met korte lijnen. We hebben 

goede contacten met de gemeente, de buurtverenigingen en de politie. Je 
hoort alles wat van belang is over bouwactiviteiten, verkeersafwikkeling en 

parkeren, veiligheid en inbraakpreventie … 
* Gezelligheid. Elke maand elkaar ontmoeten. Borrelen, napraten en 

bijpraten. 

 
Lidmaatschap: €25,- per jaar; leden gratis toegang tot alle activiteiten. 

I: www.ovbdleiden.nl  E: info@ovbdleiden.nl 

 

 
wo. 10-04-2013 Algemene Ledenvergadering,  

Aansluitend netwerkborrel 
Holiday Inn Leiden 
17.00 – 19.00 uur 
 

wo. 08-05-2013 Power Pitch: stel je eigen bedrijf voor, 
Aansluitend netwerkborrel 
 

Zie: www.ovbdleiden.nl  
 

wo. 12-06-2013 Lenig denken als succesfactor bij het  
ondernemerschap – Marenthe de Bruijn, 
Aansluitend netwerkborrel 
 

Holiday Inn Leiden 
16.00 – 19.00 uur 

za. 29-06-2013 Dagje zeilen met Paulus Zeeverkenners Zie: www.ovbdleiden.nl  
 

do. 29-08-2013 BBQ chez Francine 
 

Zie: www.ovbdleiden.nl  

 
wo. 11-09-2013 

 
Workshop Netwerken, Gerard D. de Gier,  
Aansluitend netwerkborrel 
 

 
Zie: www.ovbdleiden.nl 

Wo. 09-10-2013 Netwerkborrel 
 

 

wo. 13-11-2013 Workshop Presenteren, 
Aansluitend netwerkborrel 
 

Holiday Inn Leiden 
16.00 – 19.00 uur 

wo. 13-12-2013 Eindejaarsactiviteit 
 

Zie: www.ovbdleiden.nl 

 

http://www.ovbdleiden.nl/
mailto:info@ovbdleiden.nl
http://www.ovbdleiden.nl/
http://www.ovbdleiden.nl/
http://www.ovbdleiden.nl/
http://www.ovbdleiden.nl/
http://www.ovbdleiden.nl/
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BELANGRIJK VOGELWIJKNIEUWS 
 

Nieuw is de Vogelwijk Nieuwsflits. Wil u van de laatste ontwikkelingen op de hoogte 
blijven? Meldt u dan aan via http://leiden.vogelwijk.nl  

Daar ziet u op de startpagina: 
 

 
 

Na invulling van uw mailadres ontvangt u een berichtje met het verzoek om 
uw mailadres te bevestigen. Als u daarop klikt, bent u voortaan up-to-date 

van de laatste Vogelwijkwetenswaardigheden 
 

 

Please Confirm Subscription  

Yes, subscribe me to this list.  

If you received this email by mistake, simply delete it. You won't be subscribed if you don't click the confirmation link 

above. 

For questions about this list, please contact:  
vogelwijk@haverman.com 

 

 

Groen is gezond 
 

Als je in een groene wijk woont, hoef je minder vaak naar de huisarts. Dat 

bleek uit een onderzoek van sociologe Jolande Maas van de Vrije Universiteit 
Amsterdam. Uit haar  onderzoek onder 250.000 bewoners in groene buurten 

kwam naar voren dat mensen die in een groene omgeving leven, minder vaak 
klachten als astma, depressie of stress. Verder blijken kinderen in groene 

wijken meer buiten te spelen en daardoor minder last van overgewicht te 
hebben. De gezondheid in groene buurten heeft ook een behoorlijk 

economisch voordeel: met een lager ziekteverzuim besparen de overheid en 
werkgevers miljoenen euro´s per jaar. 

  

http://leiden.vogelwijk.nl/
http://vogelwijk.us6.list-manage.com/subscribe/confirm?u=445ea4a22b&id=f0a4f80388&e=e29d96af9c
mailto:vogelwijk@haverman.com
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Verkeer rondom de wijk 
 

Neem een kijkje in het praathuis van onze website leiden.vogelwijk.nl  voor 

een beeld van de gemeentelijke verkeersplannen  bij het Stationsgebied, 

zeezijde, en voor de plannen rondom de Posthofrotonde. 

Vogeltjes in de tuin 
 

Veel mensen vinden het leuk om vogels zoals de merel, het roodborstje en 

mezen rond het huis te hebben. Maar deze vogels hebben het steeds 
moeilijker om voedsel en nest- en schuilplaatsen te vinden in stadstuinen, 

met tegels en schuttingen.  
Toch kunt u eenvoudig meer vogels rond het huis krijgen! Zorg voor 

voldoende voedsel, water en beschutting, en plant eens bes-dragende 
struiken in de tuin, deze trekken veel vogels aan. Plaats liever een heg dan 

een schutting. Zorg voor broedplaatsen: hang nestkastjes op of vervang een 
aantal gewone dakpannen door gierzwaluw- of mussenpannen. Hang in de 

winter een voedersilo op of zet een voerplank neer. Gooi broodkruimels niet 
bij het afval, het is prima voer voor vogels. Zorg dat er een plaats in de tuin 

of op het balkon is met water zodat de vogels kunnen badderen en drinken. 

Houd ook in een ‘nette’ tuin een paar plekken waar blad mag blijven liggen. 
Vogels houden van dit soort rommelhoekjes om in te scharrelen en te 

schuilen. 
 

Vogelweetje: kraaien en kauwtjes 
 

Zwarte kraaien zijn af en toe een stevig robbertje aan het vechten. Niet echt 
gemeen; ze vliegen elkaar wel aan met gestrekte poten, ze duwden elkaar 

tegen de grond, maar ze gebruiken hun snavels niet. Waarom? 
Kraaien, maar ook kauw en raaf amuseren zich met spelletjes. Vooral jonge 

mannetjes hebben de neiging om hun beste kunnen te demonstreren. De 
vrijwillige en potsierlijke bewegingen maken wel duidelijk dat deze vogels in 

het spelen toch wel iets zien: door een show voor anderen op te voeren, 

willen ze aanzien winnen. Soms begint midden in een krijgersspel een 
jongeling voor een meisje te springen, te bluffen en eveneens te fikfakken. 

Dit is een geringe maar wel doeltreffende selectie uit het eerder ingewikkelde 
imponeer- en baltsritueel voor volwassenen. Tijdens het spelen, kijken ze 

ononderbroken naar het 'meisje' dat hen bevalt. Maanden later, wanneer het 
om de echte trots gaat, heeft hij daardoor meer 'kans' bij de vrouwtjes op een 

bruid. 
Mannetjes die zich in hun jeugd niet manifesteren, hebben het later bij de 

bruidswerving heel wat moeilijker. Wie als kind niet speelt, kan later niet 
trouwen. Zo erg kunnen de gevolgen zijn.  

Reeds gevormde kraaienpaartjes leven meestal met tweeën, terwijl jonge 
kraaien nog in groepen leven. Sociale gezelschappen vormen zich door 

spelen. Je ziet kraaienbendes door het dolle heen elkaar wild nazitten, 
tuimelingen maken en elkaar vastgrijpen. Eveneens overwinnen ze zo de 

aanvankelijke ervaring van 'vreemd' voor elkaar en leren de angst van 

http://leiden.vogelwijk.nl/
http://leiden.vogelwijk.nl/objecten/Verkeersplannen%20Posthofrotonde.pdf
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onbekende soortgenoten snel kennen. Ze vormen een 'club' die, vergeleken 

met afzonderlijk leven, veel voordelen biedt, zoals gemeenschappelijke en 
daardoor succesvolle afweer van vijanden. Ieder samenspel vergt het 

opstellen van en het houden aan spelregels. Daardoor leert een jonge kraai 
hoe hij handelen moet om in de kring opgenomen te worden. 

 
Kauwen en kraaien zijn alleseters. Door hun vindingrijkheid komen ze overal 

aan eten. Zo houden ze veel tijd over en gaan ze zich vervelen. Verveling leidt 
tot spelen. Er zijn drie speltypen: acrobatische, onderzoekende en sociale 

spelen. Mogelijk bestaat er een verband tussen speelsheid en een 
opportunistische leefwijze. Misschien spelen ze zo vaak omdat hun 

zenuwstelsel absoluut niet op inactiviteit is ingesteld.  
 
Bron: 

Achilles Cools, website http://www.vogeldagboek.nl/ 

 

 

Vogels leren kennen? 
 

Voor mensen uit de Vogelwijk of directe omtrek organiseert Dick de Vos een 

vroege-vogel-excursie.  
In tegenstelling tot vorig jaar is de excursie wat eerder in het jaar gepland: 

op zondag 21 april om 6.15 u. Start: speeltuin. Het is dan een kwartier voor 
zonsopgang en de vogels zingen op hun mooist. 

 
Wijkgenoot Dick de Vos is natuurgids namens IVN en schrijver van 

verschillende vogelboeken, waaronder het boek "Vogelzang van Nederland".  
 

Het aantal plaatsen is beperkt tot maximaal 10. Graag een opgave vooraf 

naar 
dickdevos@me.com of 06-22247597 
 

OPROEP NIEUWE BEWONERS 
 
Nieuwe bewoners van de Vogelwijk mogen – gratis – het boekje De Vogelwijk, 

geschiedenis van een Leidse buurt (2010) komen afhalen bij Eveline Kamstra, 
Lijsterstraat 13, Tel. 5152414. Zo lang de voorraad strekt … 

 
 
 

Vijftig tinten groen … 
 

Elisabeth Bakker 

 

Op de jaarvergadering van 12 maart stond een inspirerend voornemen op de 
agenda van het Wijkcomité. Welk idee dan wel?  

Het idee dat het maar eens afgelopen moet zijn met dat idiote gespuit van de 
afdeling “Groen” over onze stoepen, geveltuintjes, boomperkjes. Dat goedje, 

Roundup, pakt niet alleen het onkruid aan maar brandt daarnaast poezen-, 

http://www.vogeldagboek.nl/
mailto:dickdevos@me.com
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honden- egelvoetjes, vogelpootjes en bodemkruipertjes, het maakt vlinders 

en bijen kopschuw, bovendien komt het terecht op kinderhandjes, ballen, 
speelgoed, in het grondwater, nou ja, u kunt het zelf wel verzinnen. Zo in de 

loop van een zonnige ochtend lopen er soms een paar onduidelijke figuren 
rond in de wijk met zo’n tankje op de rug en een spuitstuk in de hand. Je 

weet niet eens dat ze je omgeving even “behandeld” hebben.  
Hoewel ik zo’n baasje met zo’n tankje wel eens bezig had gezien (snel vanuit 

een ooghoek, fietsend naar mijn werk) was het niet echt tot mij 
doorgedrongen wat daar gebeurde. Totdat mijn oog viel op een artikeltje in 

het Leidsch Nieuwsblad waarin door de gemeente bekend werd gemaakt dat 
je met een groep bewoners een “convenant” (ja, ja) kan sluiten waarin je als 

groep bewoners “conveneert” het onkruid op een milieuvriendelijke wijze aan 
te pakken. Dit blijkt al jaren de gewoonte in een aantal stadsdelen van 

Leiden! De beloning bestaat uit het wegblijven van de spuiters; het, door de 
gemeente, verstrekken van krabbers en borstelbezems; en het ophalen van 

het geoogste groen. Het veegwagentje dat periodiek langs de stoepranden 

veegt, blijft wel komen (m.i. een vrij koddige werkverschaffing - dat 
slalommen rondom geparkeerde auto’s). 

Toen ik dit las, kwamen er al direct vragen op: hoe frequent zou je moeten 
krabben en vegen; hoeveel bewoners heb je per straat nodig; wat doe je als 

ondanks een goedbedoelde inzet toch, bijvoorbeeld na een periode van 
groeizaam weer, de pollen oprukken; gaan mensen klagen; ontstaan er 

onkruidvetes?  
Al is dit natuurlijk een verkapte bezuiniging van de gemeente, toch meende ik 

ervaringsfeiten na te trekken. Die zijn te lezen op een website die ik iedereen 
van harte aanbeveel: www.verkademeisje.nl  

 
Geïnspireerd door dit voorstel? 

Meldt u dan aan. Opgave is vrijblijvend. Definitieve afspraken volgen in goed 
overleg. Vermoedelijk komt het neer op een aanpak van ongeveer drie maal 

tussen begin mei en begin augustus. Alle suggesties en vragen zijn welkom. 

Zo kunnen we het uitproberen in een gedeelte van de wijk (waar de meeste 
enthousiastelingen zich melden), we kunnen paar vaste data voor prikken, of 

de aanpak spreiden in een bepaalde week. En, speciaal voor de 50-plussers 
onder ons, onderzoek wijst uit dat er te weinig wordt bewogen! Dit is uw 

kans, kom schoffelen, zonder hesje van Bureau Halt of het moet gaan onder 
de leuze “Halt Gif”! Natuurlijk verbinden we er iets gezelligs aan, behalve de 

eeuwige roem middels een foto in de Praatvogel en op de site van de 
vogelwijk. 

  
Aanmelden –met uw naam en straat- bij bakkem44@xs4all.nl onder het kopje 

Vijftig tinten groen.  
 

 

Redactie:  
Het convenant openbare ruimte is in PDF vorm beschikbaar via onze website 

leiden.vogelwijk.nl  
  

http://www.verkademeisje.nl/
mailto:bakkem44@xs4all.nl
http://leiden.vogelwijk.nl/objecten/Convenant%20Onkruidbestrijding.pdf
http://leiden.vogelwijk.nl/
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Gegrepen door karate 
 

Erica Knoedler 

 

Ik ben geboren en getogen in de Vogelwijk maar sinds een paar jaar weet ik 

pas dat er een hele leuke en goede karateschool om de hoek is. Het is een 
karateschool waar alleen vrouwen trainen. Het relativeringsvermogen, de 

humor en de gedrevenheid van de vrouwen in de dojo (trainingsplaats; 
Japans voor: plaats van de weg) ervaar ik als heel stimulerend! 

 
De karatestijl die in de dojo wordt beoefend heet 

Shuri Ryu. Deze stijl stamt af van het 
oorspronkelijke karate van het eiland Okinawa. 

Shuri Ryu onderscheidt zich van andere stijlen 
door zijn grote rijkdom aan technieken en 

oefeningen, en door de aandacht voor 
ontspanning en vloeiende beweging. Wendi 

Dragonfire hashi heeft Shuri Ryu in 1984 in 
Nederland geïntroduceerd. Op dit moment zijn er 

vier Shuhari-dojo's onder haar leiding: drie in 

Nederland (Amsterdam, Leiden, Nijmegen) en 
één in Berlijn. 

Naast het traditionele karate wordt binnen Shuri 
Ryu ook veel aandacht besteed aan praktische 

zelfverdediging en weerbaarheid. Verder 
beoefenen we ook Modern Arnis, een Filipijnse 

stokvechtkunst die een hele goede en leuke 
aanvulling vormt op de karatetraining. 

 
Behalve dat het een leuke sport is, spreekt karate mij aan om de volgende 

redenen. Alle leeftijden en uiteenlopende typen meisjes en vrouwen trainen 
samen in één dojo; van tiener tot carrièrevrouw, en alle niveaus; van 

gevorderd tot absolute beginners, zelfs voormalig sporthaters! Iedereen traint 
op haar eigen niveau mee. Ook mensen met een handicap kunnen daarom 

prima meedoen. Na een training zit ik altijd weer boordevol energie! 

In januari heb ik samen met een andere beginner mijn gele band behaald 
door middel van een feestelijk examen waarbij ook vrienden en familie 

aanwezig mochten zijn. 
 

Heb je zin om te bewegen, ben je 14 jaar of (veel) ouder én een vrouw, kom 
dan vooral een keer een proefles mee doen en laat je grijpen door karate!  
 
 

 
 

  

KARATE VOOR VROUWEN EN MEIDEN VANAF 14 JAAR 

  Gratis instaplessen: wo 3 april, wo 1 mei, wo 5 juni 

  Tijd: 19.15-21.15 uur 

  Locatie: Gymzaal De Brug, Wassenaarseweg 499, Leiden 

  Informatie en aanmelding: Corinna Vermeulen sensei (071 - 523 18 66), shuharidojo@xs4all.nl 

mailto:shuharidojo@xs4all.nl
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Nellie Smeenk-Enserink 

 

In oktober 2012 besloot de Leidse gemeenteraad unaniem dat het Bos van 
Bosman van grote cultuurhistorische waarde is en behouden moet blijven. Dat 

betekent dat de nieuwbouw van appartementen moet passen in de huidige 
parkachtige omgeving. Sterker: er is besloten dat het nieuw te ontwikkelen 

opstal de eenheid tussen Nieuweroord en het Bos van Bosman moet 
herstellen. Daaraan willen we de gemeenteraad houden. 

 
Nu de gemeenteraad heeft besloten om de hele procedure van plannen en 

inschrijving opnieuw te doorlopen, is er op de laatste vergadering van de 
werkgroep Bos van Bosman voorgesteld om de aanpak en het beheer van 

zowel voortuin als wandelbos in één hand te houden. Het beheer wordt nu 

gevoerd door de afdeling Groen (Stedelijk beheer) van de gemeente Leiden in 
overleg met de leden van de werkgroep Bos van Bosman, die in de Vogelwijk 

wonen. 
De werkgroep Bos van Bosman ondersteunt een integraal beheer van het hele 

gebied met oog voor de oorspronkelijke aanleg en beplanting van Springer. 
Ook is er aandacht voor de plaats waar ooit het middeleeuwse kasteel 

Paddenpoel,  domicilie van de Leidse Burchtgraven, en later het 
regularissenklooster Mariënpoel stonden (tegenwoordig staan er de 

studentenflats aan het Flanorpad en de Wassenaarseweg en de huizen van 
het van Eijsingapark) met het restant van de slotgracht dat nog als een natte 

greppel is te zien tussen het Flanorpad en de tennisbaan. Er liggen nog enkele 
resten van de muur van Paddenpoel in de vijver van de studentenflat.  

 
Op het ogenblik wordt de laatste hand aan het beheerplan gelegd 
 

Tijdens de laatste vergadering van de werkgroep Bos van Bosman is er vooral 

gepraat over het beheerplan, waarvan de contouren al op papier stonden. In 
mei komt de definitieve versie uit. Het bos is verdeeld in een aantal percelen, 

waarvan sommige langs het wandel/fietspad liggen. Daar mag de vegetatie in 
ieder geval niet te uitbundig zijn of de wandelaars en fietsers hinderen. 

Afgelopen zomer/herfst was de brandnetelgroei langs het wandelpad veel te 
fors uitgevallen; dit mag niet meer gebeuren. Andere stukken mogen best wat 

dichter zijn met een volle ondergroei. 
 

Er is bijzondere aandacht voor de beplanting: stinzeplanten, struiken en 
bomen. De oorspronkelijke beplantingslijst uit 1920 van landschapsarchitect 

Springer is nog aanwezig, maar over een aantal van de toen aangeplante 
soorten bestaan nu wat andere ideeën en die plantensoorten zullen 

waarschijnlijk niet opnieuw worden aangeplant. 
 

Stinzeplanten 

Stinzeplanten werden op oude landgoederen aangeplant en staan daar soms 
al honderden jaren. Het zijn onder andere sneeuwklokje, daslook, maarts 

viooltje, maagdepalm, voorjaarshelmkruid, holwortel, wilde narcis, 
stengelloze primula, kievitsbloem, winteraconiet, sterhyacinth en 
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voorjaarszonnebloem.  Een aantal van die bloemsoorten staat dus al in het 

bos, een aantal zou er nog bij geplant kunnen worden. In ‘ons’ bos zien we 
bosanemonen en wilde hyacinth. Die dunne en flets gekleurde 

boerencrocussen rechts van het wandelpad, vanaf de Vogelwijk gerekend, 
worden ook als stinzeplanten beschouwd. In 2002 zijn er donkerpaarse 

crocussen geplant langs de randen van het grote grasveld, met hulp van 
asielkinderen. Dit zijn geen stinzecrocussen, maar zogenaamde botanische 

crocussen.  
 

Struiken en bomen 
Struiken en heesters moeten enerzijds de grond tussen de boomstammen 

verfraaien, anderzijds mogen ze niet teveel de ondergroei verstikken. Na de 
renovatie van 2002 is een aantal rhododendrons geplant, die het helaas niet 

goed hebben gedaan. Verder staan er prachtframbozen. En we kunnen ook 
nog denken aan bijvoorbeeld Gelderse roos en meidoorn. 

Van de oorspronkelijke bomen is er een aantal verdwenen. Denk maar aan de 

iepen, die langs de Blauwe Vogelweg stonden en i.v.m. de iepenziekte zijn 
verwijderd. Er bestaan nu een aantal resistente iepenrassen die prima 

aangeplant zouden kunnen worden. Ook van de robinia’s (“acacia’s”) is nog 
maar weinig over. Maar daarvan moet je er ook niet te veel hebben: evenals 

gouden regen verhinderen ze de ondergroei van kruiden. Essen en elzen, 
eiken, kastanjes en beuken doen het redelijk, hoewel vooral de laatste vaak 

last hebben van de hoge waterstand. 
 

Afwegingen 
Er moeten altijd heel wat afwegingen gemaakt worden. Soms zijn er 

tegenstrijdige belangen, zoals bij het onderhoud van bomen: wanneer moeten 
die gekapt worden (gevaarzetting), ook langs de Wassenaarseweg?  

Is klimopbestrijding nodig omdat klimop de bomen vatbaarder zou maken 
voor wind? Moet de opslag van Kaukasische vleugelnoot bestreden worden? Is 

het nodig om esdoorntjes te trekken? Wat is de beste vegetatie met een 

goede ondergroei waarin allerlei kleinere dieren (winterkoninkjes 
bijvoorbeeld) zich veilig voelen? Hoe dikwijls wordt er blad uit het water 

verwijderd en waar moet de sliblaag gedeponeerd worden? 
Soms kennen goede bedoelingen desastreuze gevolgen; begin maart is er 

plotseling blad gevist en dat opgeviste blad werd op de bloeiende 
sneeuwklokjes gedeponeerd. Dat is niet de bedoeling.  

 
Schapen in de wijk? 

Afgelopen jaar is er te weinig gemaaid. Dat had verschillende oorzaken. Er is 
afgesproken dat het dit jaar beter zal gaan, ook bij het pad onder de 

Mytylschoolbrug door naar de Nachtegaallaan. Het voorstel is om daar twee 
keer per jaar schapen te laten grazen. Dat zou dan een leuk kinderfestijn 

kunnen worden. Maar ja, de schaapherder moest nog gevraagd worden; ze 
lopen vaak in Cronesteyn en dan moete ze dus de hele stad doorsjouwen. U 

hoort er nog van. 

 
Voor suggesties en vragen hierover kunt u contact opnemen met de 

werkgroepleden Bos van Bosman:  
Gosse Jensma, Chris Smeenk, Nellie Smeenk-Enserink, Friso Versluijs, Dick 

de Vos.  
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De Eigen Kracht van de Burger 
 

Dit artikel is afkomstig van de Adviesraad WMO Leiden, en bedoeld voor 

burgers, politiek, zorgaanbieders, belangenorganisaties, mantelzorg-
organisaties, vrijwilligersorganisaties en dergelijke. De Adviesraad wil met dit 

artikel een impuls geven tot discussie over dit onderwerp.  
 

Hoe het was 
Van 1945 tot 1980 verwachtte onze samenleving dat de overheid alles voor 

ons zou oplossen. Zo kwam er een heel netwerk van zorgvoorzieningen tot 
stand, dat werd gefinancierd door de overheid. De financiering hiervan ging 

veelal via premieheffing. Solidariteit met degenen die zorg nodig hebben, was 
het leidende principe. Langzaamaan kwamen we echter tot het inzicht dat de 

overheid niet in staat is alle problemen op te lossen. 

 
Van 1980 tot 2005 werd de oplossing gezocht in marktwerking. Men ging 

ervan uit dat concurrentie met betrekking tot prijs en kwaliteit tot betere en 
betaalbaardere zorg zou leiden. Uit deze tijd stamt het begrip ‘product’ als 

meetbare eenheid (bijvoorbeeld hulp bij het aantrekken van steunkousen kan 
in … minuten). Het gevolg was dat de menselijke maat in de zorg op de tocht 

kwam te staan. Het gevolg hiervan was dat men zich niet meer realiseerde 
dat een zorginstelling een organisatie ván mensen vóór mensen moet zijn.  

 
Zelfredzaamheid 

De maatschappij verandert snel. Er zijn steeds minder jongeren en meer 
ouderen. Door een veelheid van ontwikkelingen staan de financiën van de 

overheid onder druk. Overal zien we bezuinigingen. 
We zijn eraan gewend geraakt dat de overheid voor bijna elk probleem 

waarmee de burger te maken kreeg een oplossing kon bieden. De overheid 

zorgde zelf voor een oplossing, of ze schakelde allerlei organisaties in om de 
burger te ondersteunen. We zullen eraan moeten wennen dat die tijd voorbij 

is. De problemen worden te groot en er is onvoldoende geld. Maar zelfs als er 
wel voldoende geld is, zullen er in de toekomst niet meer voldoende 

beroepskrachten zijn om ondersteuning te kunnen bieden aan burgers die 
daarom vragen. 

 
Burgers kunnen ook in de toekomst een beroep blijven doen op de overheid 

maar alleen dan als die burger niet in staat is om zijn of haar problemen zelf 
op te lossen. De inwoner die bij de gemeente aanklopt voor ondersteuning, 

zal in eerste instantie worden gevraagd zelf maatregelen te nemen om zijn of 
haar probleem op te lossen. Voor ondersteuning kan er een beroep worden 

gedaan op familie, mantelzorgers, buren, vrienden en bekenden. 
Uitgangspunt is de eigen kracht van de burger en zijn sociale omgeving. Is die 

niet toereikend, dan komen beroepskrachten en de gemeente om de hoek 
kijken. De hulp is erop gericht dat degene die ondersteuning nodig heeft zelf 

weer verder kan. De burger heeft immers de verantwoordelijkheid over zijn 
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eigen leven. Beroepskrachten en de overheid zijn er niet om die 

verantwoordelijkheid over te nemen. In de toekomst zal er dus veel meer een 
beroep worden gedaan op zelfredzaamheid of de eigen kracht van de burger. 

Het zal duidelijk zijn dat niet iedereen in staat is de verantwoordelijkheid voor 
zijn eigen leven te (blijven) nemen; niet iedereen zal zichzelf kunnen redden, 

ook niet met behulp van zijn sociale omgeving. Het is dan de 
verantwoordelijkheid van de gemeente ervoor te zorgen dat die inwoner 

blijvend ondersteund wordt. 
 

Deze veranderingen hebben gevolgen voor de burgers en voor organisaties 
die burgers ondersteunen. Voor de burgers betekent het dat zij zich minder 

afhankelijk van de overheid zullen moeten opstellen; eerst zelf bedenken wat 
men kan doen om een probleem op te lossen, meer bouwen aan een sociaal 

netwerk en daarop een beroep doen, zelf betalen wat men kan betalen, aan 
de bel trekken als er iets beter kan of moet. 

Organisaties die burgers ondersteunen, zullen hun cliënten vooral moeten 

helpen zelf verder te kunnen, meer inspelen op de vraag van de cliënt en 
minder uitgaan van wat bij hun organisatie aan ondersteuning beschikbaar is, 

samenwerken met andere organisaties om het ondersteuningsaanbod op 
elkaar af te stemmen en ervoor zorgen dat er voor de cliënt, die meerdere 

problemen heeft, één aanspreekpunt ontstaat, waar hij/zij met alle problemen 
terecht kan. 

Voor de maatschappij als geheel betekent het dat burgers meer betrokken 
zullen moeten zijn bij elkaar, en zich voor elkaar en de omgeving zullen 

moeten inzetten. Wij allen zullen ervoor moeten zorgen dat iedereen in de 
samenleving mee kan doen en niemand tussen wal en schip geraakt. De 

gemeente zal dit proces moeten stimuleren door dit uit te dragen en burgers 
hierop aan te spreken, de ontmoeting van burgers mogelijk te maken en 

buurt- of wijkgericht werken te stimuleren. 
 

Burgers, organisaties en de overheid staan voor een enorme opgave om, met 

het oog op de toekomst, de samenleving in te richten op de principes van 
eigen kracht van de burger, zorg voor elkaar en goede ondersteuning van 

kwetsbare burgers, die het zelf niet kunnen redden. De Adviesraad is er 
echter van overtuigd dat dit de weg is die we zullen moeten gaan. 
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De meeuwen zijn weer in aantocht! 
Richard Vermeulen 

 

Koning winter maakt nog steeds de dienst uit eind februari maar toch hebben 

de eerste meeuwen zich al weer laten zien bij ons in de wijk. Laag scherend 
over de huizenblokken, waarschijnlijk op zoek naar een mooie broedplek. 

Kortom beste wijkbewoners, wij moeten het weer gaan hebben over de 

meeuwen en de grote overlast die sinds een jaar of vijf steeds erger is 
geworden, met als hoogtepunt voorjaar 2012. Wandelaars, huisdieren, 

aannemers, vuilnismannen, tuingenieters waren niet meer veilig nadat de 
eieren van de meeuwen waren uitgekomen waarna de ouders fanatiek de 

wijde omtrek van de nesten bewaakten. Ook de geluidsoverlast was groot 
omdat het intense gekrijs bleef aanhouden van het vroege ochtendgloren tot 

laat in de avond. Bovendien waren 
bijna alle andere vogels, die we 

normaal regelmatig in onze tuinen 
zien en horen, verdwenen. 

 
In april bouwen meeuwen hun 

nesten en in mei leggen zij hun 
eieren; drie stuks ongeveer. De 

broedtijd is om en nabij 21 dagen 

en als het even kan is er nog een 
tweede leg. Tijdens het bouwen van 

het nest zijn de meeuwen actief; je 
ziet ze met van alles en nog wat in hun bek rondvliegen. Als de eieren 

eenmaal gelegd zijn, zijn ze nauwelijks hoorbaar, totdat de kuikens geboren 
zijn want dan worden de meeuwenouders héél erg waakzaam en luidruchtig.  

Uit onderzoek blijkt dat een meeuw terugkeert naar het oude nest. Aangezien 
meeuwen zo’n jaar of 30 kunnen worden, zou je dus nog héél lang last 

kunnen ondervinden. Meeuwen zoeken graag de beschutting op van 
schoorstenen, hoge dakranden, rommel (zoals gestapelde dakpannen). Ook 

plaatsen ze graag hun nest op grint, dat heeft de eigenschap dat water er 
doorheen sijpelt waardoor het nest droog blijft. 

Tot zover de wetenschap. 
 

Subsidie 

In de vorige twee edities van de Praatvogel zijn oproepen gedaan om met 
vrijwilligers een blok te gaan vormen tegen de komst van de meeuwen. Niet 

tegen de meeuwen -  we zijn immers vogelliefhebbers, maar tegen het 
broeden, dat voor de overlast zorgt. 

De gemeente Leiden geeft een uitgebreide brochure uit waarin staat wat je 
zelf als bewoner ertegen kunt doen. De gemeente draagt de suggestie aan 

meeuw-werende maatregelen te nemen op onze daken. Daarvoor is per dak 
een subsidie van 350 euro beschikbaar gesteld. Daartoe mailt u naar 

mevrouw Timmer (algemeen beleidsmedewerker Team Stadsruimte/ afdeling 
Realisatie) van de gemeente Leiden (M.Timmer@leiden.nl). Op dit moment 

mailto:M.Timmer@leiden.nl
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zijn er voor héél Leiden nog ongeveer 750 vouchers te verdelen. Voor dit 

bedrag kan men (onder voorbehoud van inspectie) zonder verder bijbetalen 
de dakranden en eventueel schoorstenen de werende materialen laten 

plaatsen. 
Nu had ik gezien dat kinderdagverblijf Pimmetje een grote investering had 

gedaan om de meeuwen te weren, door netten over de hele overkapping te 
plaatsen, maar uiteindelijk bleken de meeuwen slimmer dan het wapen; zij 

kropen eronder en bouwden daar toch hun nesten! 
 

 
Wijkinzet 

Dus was het zaak om middels een oproep mijn mede-wijkbewoners te 
mobiliseren om gezamenlijk tot een plan van aanpak te komen. Zo 

geschiedde. Er hebben zich de afgelopen maanden 14 mensen aangemeld die 
de overlast ook als zeer storend hebben ervaren. Zo waren er bewoners uit de 

Leeuwerikstraat, de Vinkenstraat, de Lijsterstraat, de Blauwe Vogelweg en de 

Bosuilstraat bereid hier met elkaar over te willen gaan nadenken.  Helaas is 
de dekking over de gehele wijk nog niet compleet; we missen nog versterking 

uit de Roodborst- en de Merelstraat, alsook de Nachtegaallaan. 
 

Op 25 februari was de eerste bijeenkomst met bijna het voltallig aantal 
vrijwilligers. Dus een succesvolle opkomst; het houdt ons klaarblijkelijk heel 

erg bezig! 
De “vergadering” was heel informeel en iedereen vertelde zijn of haar 

ervaring met de meeuwen gedurende het broedseizoen. Leuk was om te 
horen dat drie bewoners aan de Leeuwerikstraat vorig jaar al het initiatief 

hadden genomen om in hun blok ervoor te zorgen dat de meeuwen zich daar 
niet op de daken konden gaan nestelen. Zij waren goed op de hoogte van de 

regelgeving van de gemeente. Gezamenlijk hielden zij elkaars daken in de 
gaten en hebben de eieren door de gemeente laten verwisselen. Door 

doortastend optreden hadden ze nauwelijks last van meeuwen in hun straat. 

Ook was er een echtpaar dat vorig jaar gebruik heeft gemaakt van de 
gemeentelijke subsidie om meeuw-werende pennen op de dakranden te laten 

plaatsen. Het broedseizoen was toen al voorbij, dus dit jaar zal het zijn nut 
moeten gaan bewijzen. 

 
Wat is er uit de bijeenkomst gekomen?  

Afgesproken is dat iedereen die zich ervoor in wil zetten de daken in zijn 
eigen woonblok afspeurt en medewijkbewoners erop attendeert dat er nesten 

worden gebouwd dan wel dat er gebroed wordt. Met hen kunnen dan 
afspraken gemaakt worden om eventueel preventieve maatregelen te laten 

nemen, zoals eieren vervangen voor nepeieren of, in een vroeg stadium – 
voordat de eieren erin liggen -  het nest zelf verwijderen. De gemeente geeft 

ondersteuning door de echte eieren te verwisselen voor nepeieren. De regel 
vanuit de gemeente is dat er tot 1 juni nog nepeieren gelegd mogen worden.  

In een telefonisch gesprek met mevrouw Timmer (van de gemeente Leiden) 

wordt benadrukt dat onder geen voorwaarde door de bewoners zelf gedaan 
worden omdat de regelgeving hier omtrent strikt is vastgelegd in de Flora- en 

Faunawet.  
 



24 

Ook was er bij een van de vrijwilligers het idee een nep-valk op het dak te 

plaatsen. Het zou wellicht een afschrikkende werking hebben op de meeuwen. 
Helaas, niets is minder waar. De (slimme) meeuwen schijnen zich hier, aldus 

mevrouw Timmer, niets van aan te trekken. Zo nestelt er een echte valk in de 
stad, nabij de Lichtfabriek aan de Maresingel, maar de meeuwen zijn daarvan 

niet onder de indruk. 
Mevrouw Timmer haalde nog even aan dat er huizenbezitters zijn die hun 

platte dak beplakken met gele vuilniszakken. Het is niet wetenschappelijk 
aangetoond, maar de meeuwen houden deze kleur liever op afstand.  

 
Zelf het dak op 

Om de aanpak zo effectief mogelijk te maken is er ook het plan om per blok 
over de gehele lengte van aaneengeschakelde panden elke twee weken een 

controle uit te voeren op de daken. Voorwaarde is natuurlijk wel dat iedere 
woningbezitter ermee instemt dat er op het dak van zijn/haar woning gelopen 

mag worden. Uiteraard hebben wij begrip voor mensen die hier vanaf zien 

maar dat maakt het voor ons wel moeilijker om ons plan ten uitvoer te 
brengen. Meeuwen hebben een hekel aan onrust zodat zij hun nesten niet 

willen bouwen op de plekken waar reuring is. Als men op tijd is, dus vóór de 
eieren gelegd zijn, kunnen we door regelmatig op het dak te verschijnen de 

rust verstoren en het nestelen tegengaan. 
 

Kortom, na dit hele lange verhaal, beste Vogelwijkers, wil ik nogmaals 
benadrukken dat we niets tegen de meeuwen hebben maar dat deze mooie 

wijk geen broedkolonie moet worden. Tevens willen we graag alle andere 
vogelsoorten in onze tuinen blijven zien. Na dit alles vragen wij, de 

“Meeuwenwachters”, dringend uw hulp. Als u een vermoeden heeft dat ergens 
een broedplaats is of dat er sprake is van verhoogde activiteit van meeuwen, 

spreek de huiseigenaren erop aan. Als het uw eigen dak betreft kunt u zich 
richten tot mevrouw Timmer (M.Timmer@leiden.nl of T. 071 5167793). Geeft 

u dan aan de reden, uw adres en naam, en dat u als huiseigenaar 

toestemming verleent dat men eventueel op uw dak mag. Voor de buurman/-
vrouw, hoe goed bedoeld, is het niet toegestaan een aanvraag te doen. 

Uiteraard is het ook mogelijk per mail mij te benaderen, om eventueel advies 
dan wel doorverwijzing te geven (henrvermeulen@casema.nl t.n.v. Richard 

Vermeulen) 
 

Laten we er dit seizoen een succes van maken en dat onze wijk leefbaar en 
rustig blijft! 
 
 

  

mailto:M.Timmer@leiden.nl
mailto:henrvermeulen@casema.nl
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Rutger Hagen 

 
Verbouwing Lijsterstraat 36: Stof en Optimisme 

 
In deze aflevering ben ik op bezoek bij de pas getrouwde Hans Dirken en 

Tineke Bot. Hans woont hier al bijna 40 jaar en is als oud redacteur van de 
Praatvogel, zijn jarenlange bestuurswerk in het wijkcomité en hoofdredacteur 

van het wijkboekje een bekende Vogelwijker. Hans' vrouw Inger overleed in 
2008. Tijdens een reis in Rusland ontmoetten Hans en Tineke elkaar waarna 

het drie jaar geleden 'aan' raakte op Java, tijdens een uitbraak van de Bromo 
vulkaan. 

 
Bejaardencomplex 

Tineke heeft hiervoor in Zoeterwoude-Dorp gewoond en is nu bij Hans 

ingetrokken. Zij waren oorspronkelijk van plan om samen in een 'comfortabel' 
appartement te gaan wonen. Tineke: "We konden alleen helemaal niks vinden 

wat ons aansprak." Toen is gekozen voor Hans' huis omdat hier goede 
verbindingen zijn met het openbaar vervoer, er winkels vlakbij zijn en de wijk 

groen en gezellig gemixt is qua leeftijden. Hans: "Toch heel anders dan een 
bejaardencomplex!" Sinds 1 maart woont het stel nu gezamenlijk aan de 

Lijsterstraat. Tijdens de verbouwing konden ze in het oude huis van Tineke 
terecht, dat is inmiddels ook verkocht. 

 
Het huis is gelegen direct op de hoek van de Lijsterstraat en de 

Leeuwerikstraat en heeft een eigenaardige plattegrond. Het huis is 
opgebouwd in een vlindervorm met aan beide kanten een kamer als vleugel 

en als lijf de hal en keuken. Het bouwjaar van het huis is exact vast te stellen 
op 1927 omdat een bouwvakker de datum in een steen heeft gegrift. Een 

verder bijzonderheid is dat de grote dichteres Vasalis van 1927 tot 1934 er als 

studente woonde. De Nederlandse Maatschappij der Letteren zal nog op de 
gevel een herdenkingsplaquette aanbrengen. 

 
Enkele jaren geleden was duidelijk dat het huis aan groot onderhoud toe was. 

Buurtgenoot Nol trad op als supervisor; door een aannemer werden 
vervolgens alle ramen en houten kozijnen vervangen. Ook het dak, de goten 

en de centrale verwarming werden aangepakt. 
 

Keukenuitbreiding 
Toen Tineke overtuigd was door Hans dat ‘Vogelwijkers fijne mensen zijn, in 

een wijk waar je elkaar nog groet’, en zij in beeld kwam als toekomstig 
bewoonster werd besloten een verdere moderniseringsslag te maken. De 

oude keuken was erg klein en Tineke houdt erg van koken. Doordat beide 
buren een aanbouw aan de achterkant hadden gedaan was de achtertuin 

meer een binnenplaatsje geworden. De ruimte van 4x4 meter is nu bij het 
huis getrokken en biedt plaats aan de nieuwe keuken.  
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  Voor        Na 

 
Daarnaast zijn ook de andere ruimten aangepakt door een heel leger aan 

bouwlieden van metselaars, timmerlieden, stukadoors, loodgieters, 
elektriciens, vloerenleggers, installateurs, schilders die per toerbeurt of 

tegelijkertijd verschenen. Het idee was om alle ruimten na elkaar aan te 
pakken, dit was achteraf bezien niet zo'n goed idee. Hans: "De cirkelzaag 

tierde naast de open, volle boekenkasten en onder een zeegezicht werd 
cement gemengd." 

 

Hans trok tijdelijk bij Tineke in, maar kwam regelmatig langs om op zijn 
computer te werken, en stof te happen. Dat stof is medio maart nog steeds 

niet helemaal verdwenen. Het is een redelijk zware tijd geweest waarbij 
Tineke‘s huis verkoop klaar moest worden gemaakt, de verhuizing en het vele 

sjouw- en schoonmaakwerk tot een minder goede nachtrust hebben geleid. 
Ook was het noodzakelijk om het sociale leven tijdelijk op een lager pitje te 

zetten. Ondanks deze en wat andere kleine ongemakken waar de vitale 
zeventigers tegen aanliepen, zoals een piano die niet door het raam of trapgat 

past en daarom noodgedwongen in de huiskamer staat, is het alles waard 
geweest. De nieuwe keuken en badkamer met inloopdouche zijn nu de nieuwe 

trots van het huis.  
 

Laatste ontbering 
Nu de verbouwing nagenoeg is afgerond, moet nog alleen de voortuin, 

ongeveer 80m2, worden aangepakt. Dit zal Hans en Tineke na al hun 

ontberingen en opgedane ervaring ongetwijfeld goed afgaan. 
 
  



27 

 
Anneke Donker 

 

Ina van der Velden is pianolerares en woont sinds 
drie jaar in de Mezenstraat. Aanvankelijk voelde ze 

weinig voor dit interview maar omdat ze met plezier 
in de Vogelwijk woont en de Praatvogel graag leest 

stemde ze er mee in. 
Ina ziet zichzelf niet zozeer als ondernemer, veel 

meer als pianodocente. Momenteel zijn de meeste 

leerlingen kinderen en tieners; ook enkele 
volwassenen krijgen les, in de eerste plaats natuurlijk 

omdat ze veel van muziek houden maar toch ook 
enigszins voor de “hersengymnastiek”! 

 
 

Ritmiek en pianolessen 
Ina heeft vijf jaar aan het conservatorium in Rotterdam hoofdvak Ritmiek 

gestudeerd met als bijvak piano. Indertijd was dit het enige instituut in 
Nederland waar je deze combinatie op professioneel niveau kon studeren. 

Ritmiek is een muzikale opvoedingsmethode waarbij ervan uitgegaan wordt 
dat muziek en beweging een onlosmakelijk geheel vormen. Begin vorige eeuw 

heeft Jacques Dalcroze (Geneve) dit aan conservatoria en muziekscholen 
geïntroduceerd en langzamerhand heeft het zich in heel Europa een plek 

verworven in veel verschillende vormen van onderwijs. Naast ritmiek heeft 

Ina ook steeds pianolessen gegeven. 
Toen ze na langdurig verblijf in het buitenland naar Nederland terugkeerde 

ontdekte ze dat de vakopleiding was verdwenen en dat het vak Ritmiek op de 
scholen nagenoeg onbekend was. 

 
Bij het lesgeven kijkt Ina in eerste instantie naar het kind, volgt met 

hem/haar de ontdekkingsreis van het pianospelen. Naast kwaliteit en 
discipline zijn bovenal de rust en regelmaat in het gezin belangrijk voor het 

dagelijks oefenen. De rol van (groot) ouders is belangrijk: belangstelling en 
stimulans doen heel veel! 

 
Tot slot 

Ina luistert veel naar radio 4. Omdat ze vaak in de avond lesgeeft is het niet 
altijd mogelijk om zelf naar concerten te gaan. Ze heeft nu 25 leerlingen; aan 

het einde van het seizoen wordt meestal een afsluitend, feestelijk concert 

door de leerlingen gegeven waarbij vanzelfsprekend de ouders aanwezig 
kunnen zijn. 

Vanaf het nieuwe schooljaar zijn er weer leerlingen welkom. 
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Richard Vermeulen 

 

Het is op het moment van schrijven nog steeds koud; temperaturen ‘s avonds 

liggen nog onder nul. Gezellig de lampen aan, kaarsjes aangestoken; hè, ja 
leg nog even een blokje op het vuur!  

In onze wijk wordt er behoorlijk wat afgestookt. Veel bewoners hebben de 

oude gashaarden verruild voor een houthaard, allesbrander of gas-openhaard.  
 

Helaas heeft eind januari bij een 
gezin aan de Lijsterstraat een 

schoorsteen-brand gewoed door een 
houthaard, waarbij het huis voor een 

langere periode onbewoonbaar is 
geraakt. De schade is groot, want de 

brandweer is niet omzichtig met de 
woning en huisraad als het om 

brand gaat. De gehele haardschouw, 
met pijp en al, is uit de woonkamer 

verdwenen. Ook op de bovenetages 
is niets gespaard gebleven om de 

brandhaard op te sporen. We leven 

mee met hen en hopen dat alles tot 
een goed einde zal komen. Gelukkig 

hebben rookmelders in het huis, 
maar ook wakkere omwonenden (hulde), hen gealarmeerd zodat verdere 

persoonlijke ongelukken zijn uitgebleven! 
 

De voornaamste oorzaken van een schoorsteenbrand zijn: 
- roetophoping in het kanaal, bijvoorbeeld door: 

o een foute verhouding tussen kachel en kanaal 
o een beschadigd rookkanaal 

o een bouwtechnisch slecht rookkanaal 
-  creosootvorming (teervorming), vooral door een verkeerde stooktechniek: 

o verbranden van te nat hout 
o te weinig beluchting 

 

Als je dit onderwerp aansnijdt blijkt dat er in de hele wijk de afgelopen jaren 
veel meer schoorsteenbranden hebben plaatsgevonden. Het onderwerp houdt 

mij bezig. Omdat wij eind ‘90er jaren aanvankelijk ook wilden kiezen voor een 
houthaard, hebben we destijds heel wat onderzoek gedaan of dit wel mogelijk 

was. Uiteindelijk hebben wij voor een gas-openhaard gekozen. En dat zal ik 
hieronder toelichten. 

 
Lekkend afvoerkanaal 

De huizen in onze wijk dateren van eind jaren ‘20 van de vorige eeuw. Buiten 
dat de woningen kwalitatief niet heel erg goed zijn gebouwd, zijn de 

schoorstenen, die voor kolen- en gasgestookte kachels waren ontworpen, 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kachel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Creosoot
http://nl.wikipedia.org/wiki/Teer


29 

veelal met de jaren poreus geworden. De gemetselde afvoerkanalen lekken, 

met name op de specie-lagen. Als behang of pleisterwerk verwijderd zijn van 
de schoorstenen zie je donkerbruine of zwarte plekken op het bouwsel. Vaak 

is dat duidelijk te zien op de zolderetage waar door inregenen in het 
schoorsteenkanaal vocht samen met roet duidelijk donkere plekken 

achterlaten.  
De oude plafonds bestaan uit met pleisterwerk-bekleedde rieten matten die 

op een rachelwerk zijn genageld. Dat riet is door de tientallen jaren kurkdroog 
geworden. Bij gebruik van houthaarden is de kans groot dat het rookkanaal, 

dat om de afvoer heen bevestigd is, gaat lekken waardoor opstijgende vonken 
door het rookkanaal lekken en de rieten matten in de vlam zetten. 

Nu is dit geen probleem wanneer men gashaarden heeft, want de 
temperatuur ligt dan lager; het is een schone verbranding en er zijn geen 

vonken, zoals bij hout gestookte haarden. Het rookkanaal van een gashaard 
moet bestand zijn tegen temperaturen van 250°C (open systemen waarbij de 

haard lucht uit de omgeving aanzuigt) of 450 tot 500°C (gesloten systemen 

waarbij de haard de lucht rechtstreeks van buiten aanzuigt en de rookgassen 
direct naar buiten afvoert). Bij een houtkachel is dat 600°C 

(gebruiksomstandigheden) tot wel 1000°C (bij schoorsteenbrand)!  
Ook de diameter van het afvoerkanaal is bepalend wanneer men wil kiezen 

voor een houthaard en deze wil aansluiten op de bestaande kanalen van onze 
huizen. Uit eigen ervaring weet ik dat de gemetselde afmetingen van onze 

schoorstenen ongeveer 17x 15 centimeter zijn. Deze maten zijn afdoende 
voor een gasapparaat maar voor een hout-open haard dient deze minimaal 

15x25 centimeter te zijn. Dit om de hogere warmte beter te kunnen afvoeren. 
Bovendien zijn de bestaande afvoerkanalen  rechthoekig (gemetseld), met als 

gevolg dat ze moeilijker te vegen zijn dan ronde stookkanalen.  
 

Verfresten en vet verstoppen het rookkanaal 
Hout-gestookte haarden geven veel meer roet af, dat zich nestelt in de 

afvoerpijp, en na verloop van tijd verstoppingen dan wel vernauwingen in het 

rookkanaal veroorzaakt. Dan hebben we het nog niet over eventuele 
vogelnesten, die in de top van de schoorsteen kunnen zitten. 

Het probleem wordt nog erger wanneer men geverfd hout, plastic of andere 
materialen in de haard gooit. Ook een barbecue binnenshuis in de haard 

verergert de aanslag op de wanden van het afvoerkanaal. Vet en verbrande 
verfresten hebben de neiging na afkoeling zich aan de wanden van het 

afvoerkanaal te vestigen. Bij onvoldoende of geen periodiek vegen van de 
schoorsteen ontstaat er brand! 

 
Tips bij schoorsteenbrand 

Wat als er toch een schoorsteenbrand ontstaat? Mocht het na jaarlijks vegen 
en verantwoord stoken toch gebeuren dat u een schoorsteenbrand heeft, dan 

hier enkele nuttige tips om de brand snel te smoren.  
Een schoorsteenbrand is herkenbaar aan een sterke rookontwikkeling (soms 

ook in  huis), een licht bulderend geluid in het rookkanaal en een sterkere 

trek.  
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Trek_(schoorsteen)
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Een paar kilo zout 

 
Als de brand al is ontstaan kan dit onder controle worden gebracht door een 

paar kilo zout in het vuur te strooien. Hierdoor dooft het vuur in ongeveer 10 
minuten. Blussen met water is geen optie, de schoorsteen zal dan scheuren of 

zelfs ontploffen.  
De reden hiervan is dat 1 liter water wordt omgezet in 1700 liter stoom en die 

kan de schoorsteen niet snel genoeg afvoeren. Daarom moet altijd de 
brandweer worden gebeld. Die kan tevens vanaf het dak een inspectie 

uitvoeren en met de ramoneur de schoorsteen blussen/raggen. Tijdens het 
vegen moet de haard afgeschermd worden om te voorkomen dat de hete 

roetdeeltjes in huis terechtkomen. Ook worden de muren en vloerdelen 
gecontroleerd waar het rookkanaal langs of door loopt, dit om een 

onopgemerkte uitbreiding van brand te voorkomen. 
 

Vochtige doeken 

Een andere mogelijkheid om zelf de schoorsteenbrand te doven is door het 
rookkanaal aan de onderkant te dichten met een dikke prop van natte 

doeken. Eventueel kan deze met een passende stok op z'n plaats worden 
gehouden. Hierdoor stopt de trek en dus de toevoer van zuurstof. Het is te 

allen tijde raadzaam om direct daarna de brandweer in te schakelen. 
 

Tot slot 
Het is dus raadzaam als u nu overweegt een haard te bouwen, om een 

volledig nieuw afvoerkanaal aan te leggen dat voldoet aan de eisen van de 
huidige bouwvoorschriften en de verzekering. Gebruik dus, als het even kan, 

niet meer de bestaande rookkanalen in de huidige vorm in uw huis voor een 
hout-openhaard.  

In nieuwbouwhuizen worden er helemaal geen haard-afvoerkanalen meer 
aangelegd omdat het niet meer is toegestaan. Wil men dat toch dan dienen 

verzekeringstechnisch aanpassingen te worden gedaan in de clausule dan wel 

de bouwvoorschriften. 
 

Toch, ook ik ben een liefhebber van een knapperend vuurtje, en ik wil u het 
plezier zeker niet ontnemen, maar resumerend op het bovenstaande, mag ik 

u erop wijzen dat regelmatig onderhoud aan de haard en het 
schoorsteenkanaal belangrijk is, waarbij u ook erop moet letten dat de 

technische staat van het afvoerkanaal in orde is. Hopelijk kan hiermee veel 
ellende bespaard blijven. 
 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Keukenzout
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ramoneur
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 "Roundup, met het werkzame middel glyfosaat, een rechtstreekse 

bedreiging is voor de gezondheid van onze huisdieren en kinderen en 

oppervlaktewater" [aldus Marit Wormgoor, inspreekster van de raadscommissie 

Leefbaarheid en Bereikbaarheid]? 

 de paden in de Leidse Hout en Bosman ook worden bespoten door de 

gemeente Leiden (daags voor de Unicefloop)? 

 het sinds 3 maart strafbaar is om illegaal hout op de Europese markt te 

brengen (de EU-Houtverordening)? Dat geldt ook voor de producten die 

gemaakt zijn van dit hout, zoals raamkozijnen, tuinmeubelen of 

schuttingen. 

 op de plek van de vroegere Agnesschool gebouwd gaat worden? En dat 

daarom acht bomen op de Agneslocatie op hun verhuizing worden 

voorbereid door het inkorten van de wortels, zodat de bomen ‘leren’ te 

groeien met een kleiner wortelstelsel? En dat ze over een jaar worden 

verplant naar een nieuwe plek elders in het Houtkwartier?  

 er 90 bomen op het Bio Science Park worden gekapt omdat ze moeten 

plaatsmaken voor de uitbreiding van Janssen Biologics (voorheen 

Centocor), en dat de Bond van Bomen dit wil tegenhouden ter 

bescherming van de bomen en de buizerds en de bonte spechten die in 

die bomen nestelen?  

 de provincie is gestart met de reconstructie van het kruispunt N444-A44 

(Postviaduct; afrit Oegstgeest-Noord)? En dat de werkzaamheden duren 

tot september 2014? 

 bij maagpijn het drinken van warme melk met een paar druppels 

pepermuntolie een weldaad kan zijn? 

 grote kamerplanten gebaat zijn met af en toe water met een scheutje 

melk? 

 melk niet snel overkookt als u de rand van de pan insmeert met boter? 

 u narcissen, of bloemen van andere bolgewassen, voor in de vaas, niet 

moet snijden of knippen maar dient af te scheuren van de bol waarbij u 

de bladeren aan de bol laat waardoor de bol zelf niet wordt uitput? 

 narcissen schadelijk zijn voor andere bloemen doordat ze ‘slijmen’?  

 u hyacinten nooit mag afsnijden omdat ze dan zichzelf zullen 

vergiftigen? 

 het bloemenloket van het Blauwe huis plaats vindt op 30 maart? 

 vogels geen kippenvel kunnen krijgen?  

 de bussen die stoppen bij de halte Lijsterstraat sinds de nieuwe 

dienstregeling niet verder rijden dan het station? 

 het woord ‘doping’ komt van het Leidse en Katwijks dialectwoord ‘doop’ 

dat ‘saus, jus’ betekent? 

 de deadline voor de volgende Praatvogel valt op 28 juni? 
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