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De Praatvogel is het blad voor en door Vogelwijkers en wordt gefinancierd/ 

uitgegeven door de Stichting Wijkcomité Vogelwijk. De Praatvogel komt 4 maal 
per jaar uit en tussentijds komen ook enkele korte Praatvogel-nieuwsflitsen uit. 

Auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor hun inbreng en teksten. De redactie 
behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij in te korten of niet te plaatsen. 

 
Bijdragen/ingezonden stukken door wijkbewoners worden enorm op prijs 

gesteld. Deze kunnen worden gestuurd naar redactie@vogelwijk.nl. De 
deadline voor het insturen van tekst voor de komende Praatvogel is: 

28 september 2015 
 

De Praatvogel is ook in kleur te lezen via: 
www.leiden.vogelwijk.nl 

Foto’s staan op internet en kun je bekijken via: 
www.picasaweb.com/Praatvogel 
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Voorwoord 
 

Het Vogelplantsoen ligt er mooi bij. De Totempaal begroet je als je de wijk 
inrijdt. Bijna altijd is het een gezellige boel op het veld met spelende kinderen.  

 
Ik kijk al uit naar het wijkfeest dat dit jaar op 29 augustus is. Dat is traditioneel 

de eerste zaterdag na de start van de scholen. Zo kort na de zomervakantie is 
het enorm gezellig om zoveel wijkgenoten te ontmoeten op het veld. Net als 

vorig jaar komen we met een aantal “culinaire eilanden”, plekken op het veld 
waar je wat lekkers te eten kunt krijgen voor “tweetjes”. Herinneren jullie nog 

die lekkere sushi’s van Jonathan? We hopen dat er dit jaar nog enkele mensen 
iets lekkers willen bereiden. Laat het ons (zie de contactgegevens op de kaft) 

weten als je ideeën hebt! 
 

Dit jaar heb ik een extra reden om op een zonnige zomer te hopen: 
Zonnepanelen op ons dak. Die zijn daar gekomen dankzij Gosse Jensma die 

vele wijkbewoners enthousiast maakte en de collectieve inkoop regelde. 

Prachtig om te zien dat er steeds meer huizen met zonnepanelen bijkomen. Zo 
helpt de Vogelwijk mee aan een duurzame toekomst. Voor mensen die de 

Zonnepaneelactie gemist hebben willen we in januari nog een keer een ronde 
organiseren zodat ook op jullie dak komend voorjaar zonnepanelen kunnen 

liggen. 
 

 
In deze Praatvogel is weer veel interessants te lezen over Nieuweroord, het 

betaald parkeren, en het mooie boek van Dick de Vos. 
 

 
Ik wens iedereen een heerlijke zomer en tot ziens op het wijkfeest! 

 
 

Ronald Haverman 

 
Voorzitter Stichting Wijkcomité Vogelwijk 
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Mededelingen en Oproepjes 

 

Collecte Epilepsiefonds  
In de week van 8 tot 13 juni was er weer de jaarlijkse epilepsiecollecte. Wij namen als 

vanouds de Vogelbuurt voor onze rekening. Gelukkig was het weer prima, dan is het ook 
geen straf om te collecteren en je maakt ook weer eens een praatje met verschillende 

mensen. 
 
Wij hebben dit jaar 480,25 euro opgehaald, een mooi bedrag! Zeker als je ziet, dat in 

heel Oegstgeest in totaal (met ons bedrag erbij) 2937,64 euro is opgehaald. Daar heeft 
de Vogelbuurt toch mooi ruim een zesde van opgebracht. 

Het Epilepsiefonds en alle mensen die epilepsie hebben, zijn u er dankbaar voor. 
 

Graag weer tot volgend jaar. 
 
Herman van der Kooij 

Bert Leeuwe 
Vinkenstraat 6 

 

Workshop Afrikaanse Percussie 
 

In de reeks zondagmiddagconcerten staat op zondag 26 juli een optreden 
van percussieschool Sans Metre en de band Attaaya op het programma. 
 

Van 13.30 uur tot 14.15 uur geeft Sans Metre een workshop waarin 
iedereen, van klein tot groot, kan ervaren hoe leuk, enerverend en 

swingend het spelen op djembe- en doundoun-trommels is. 
Na de pauze verzorgt percussiegroep Attaaya een energiek, swingend en authentiek 
optreden met speciale gasten uit de Afrikaanse percussie-scene. 

 
Opgeven voor de (gratis) workshop kan vanaf 1 juli bij de coördinator van de concerten: 

 
Werner Hendriks  
(hendrikswerner@hotmail.com / 06-50526176) 

 

Rijdende Bieb: De Bibliobus 
Elke donderdag tussen 15.30 en 17.00 uur staat de bibliobus in het Houtkwartier, aan 

de Antonie Duyklaan, voor Kinderopvang Krullevaar. Je kan ter plekke gratis lid worden 
van de bieb en boeken uit de ‘echte’ bieb kunnen in de bus worden ingeleverd. Ook 

kunnen boeken uit de ‘echte’ bieb worden geleend. Naast (voor)leesboeken kun je ook 
luisterboeken en Dvd's lenen.  
 

De aardige meneer van de bus vertelde dat er relatief weinig gebruik wordt gemaakt 
van deze 'halte' van de bibliobus. Gevaar dreigt dan ook dat met deze locatie gestopt 

zal worden. Dat zou zonde zijn, want het is fijn om boeken te kunnen lenen en vaak te 
kunnen wisselen zo dicht bij huis. Dus kom ook op donderdag eens naar de bibliobus. 

Zo houden we deze geweldige service dichtbij onze buurt! 
 
p.s. Van 28 juli t/m 22 augustus rijdt de Bibliobus niet. 
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Optreden Vogel Vocaal 
Een gevarieerd zomerboeket, van klassiek tot modern, van Europa tot Afrika. Dat was 
het repertoire van ons buurtkoor Vogel Vocaal tijdens hun optreden op 20 juni jl. Zij 

lieten dit bloemrijke, internationale repertoire horen in De Paulus aan de 
Warmonderweg. Zouden ze al aan het oefenen zijn voor een warm-gekleurd wild 

herfstboeket? 

 

Repaircafé 
Zaterdag 27 juni was er weer een repaircafé in de speeltuin. Dit werd georganiseerd 
i.s.m. het wijkcomité. MET workshops voor kinderen; leer zelf je lekke fietsband plakken, 
haal een diploma!; een EHBO-post voor zieke knuffels en poppen én een optreden van 

zangkoor Vogel Vocaal. Meer info over het repaircafé kun je vinden op 
www.repaircafeoegstgeest.nl. 

 

Meer Zonnepanelen in de Vogelwijk 
De afgelopen periode heeft u vast wel eens de installatie van zonnepanelen gezien: de 

auto van Enetec voor de deur en een verhuislift om de spullen het dak op te tillen. In 
juni zijn de laatste panelen geinstalleerd. De eindstand is dat in de maanden mei en juni 
18 huizen zijn voorzien van 144 zonnepanelen.  

 
Voor de aardigheid heb ik met behulp van Google Earth -met satellietfoto’s van enige 

jaren oud - geteld hoeveel panelen er al waren in de Vogelwijk. Dan kom ik uit op 
ongeveer ongeveer 90 panelen, plus 10 zonneboilers voor warm water.  
Buiten het collectieve inkoop initiatief zijn er in 2015 ook al 39 panelen op daken in de 

Vogelwijk geplaatst. 
 

Met wat aannames leidt dat tot de volgende opbrengstcijfers op jaarbasis:  
• Totale opwekking voorheen: 11.745 Kwh 

• Waarvan vervangen door nieuwe panelen: 1.827 Kwh 
• Nieuw opgesteld: 42.647 Kwh 
 

Per saldo wekken de Vogelwijkse daken ongeveer 52.500 Kwh op, met een collectieve 
besparing van € 12.000 per jaar!  

De wijk levert daarmee een fraaie bijdrage aan de verduurzaming van onze 
energievoorziening.  
 

Ik heb begrepen dat voor het appartementengebouw aan de IJsvogelhof een 
offertetraject loopt om in de stroombehoefte van de collectieve ruimtes te voorzien 

middels zonnepanelen (ongeveer 50 stuks). Als dat doorgaat is dat natuurlijk een mooie 
volgende stap.  
 

Tja, er zijn natuurlijk nog heel wat geschikte daken in de wijk waar nog geen panelen 
op staan. Ik hoop natuurlijk dat daarin op enigerlei termijn verandering komt. Misschien 

kunnen we nog een keer een gezamenlijk inkooptraject starten! 
Mijn eigen panelen zijn op 22 maart begonnen met levering van stroom. Ik verwacht in 
juni de mijlpaal van 1.000 Kwh te hebben bereikt.  

 
Voor vragen over dit mooie onderwerp blijf ik bereikbaar via: 

 
hetgos68@gmail.com. 
 

Gosse Jensma 

mailto:hetgos68@gmail.com
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Boek: Dieren in de Stad  
Recensie door: Herman van der Kooij 

 

“Dieren zijn overal, ook in de stad. Maar welke dieren leven er zoal in Leiden 
en omgeving? Dick de Vos , IVN-natuurgids en sinds 2010 gemeenteraadslid 

voor de Partij van de Dieren, stelt er in het boekje Dieren in de Stad – Leiden 
en omgeving een aantal voor.” 

 
Dit is op de achterkant te lezen van een boekje dat onze wijkgenoot Dick de 

Vos heeft uitgegeven. In dit boekje geeft Dick een beschrijving van een kleine 

60 dieren die in Leiden en omgeving voorkomen. Niet alleen zoogdieren, zoals: 
haas, vos, konijn, kat, hond en mens; maar ook vissen, vogels en insecten 

passeren de revue. Deze verhalen zijn eerder verschenen in Het Witte 
Weekblad. 

 
Op de rechterpagina staat het dier beschreven en op de linkerpagina staat het 

afgebeeld op een prachtige kleurenfoto met daaronder waar en wanneer het 
dier voorkomt en welk voedsel het gebruikt. Achterin is een notenapparaat 

opgenomen. 
 

De Vogelwijk wordt ook 
verschillende malen genoemd: het 

Bos van Bosman en het landje van 
Bremmer, waar respectievelijk de 

bosuil en de haas voorkomen. Uit de 

verhalen blijkt duidelijk dat Dick 
begaan is met al het leven om ons 

heen.  
 

Het boekje staat vol 
wetenswaardigheden over de dieren, 

zoals de beschrijving van het 
paringsritueel van de grote 

keizerlibel, waarbij het mannetje en 
het vrouwtje samen een vliegend 

hartje vormen. Volgens Dick 
uiteraard om ons te herinneren aan 

de liefde. 
 

Het boekje is prachtig uitgegeven en 

natuurlijk een ‘must’ voor elke 
Vogelwijkbewoner. 

 
 

 
Het is voor 12,95 verkrijgbaar bij Dick de Vos (Bosuilstraat 7) en in de 

plaatselijke boekhandel. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://sleutelstad.nl/2015/02/19/dick-de-vos-brengt-boek-over-dieren-in-leiden-uit/&ei=HGOWVbH4GcXbU_T9gbgF&bvm=bv.96952980,d.d24&psig=AFQjCNElMJ3ZJyVBet5uRN_vHVZduzDU8w&ust=1436005527516150
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Koninklijke Onderscheiding 
John van Haasteren 

 
Kees van den Aarsen (secretaris van Speeltuinvereniging Vogelenwijk) heeft 

een Koninklijke onderscheiding ontvangen! 
 

 
 

Op vrijdag 24 april 2015 is onze actieve wijkbewoner Lid geworden in de Orde 
van Oranje Nassau in aanwezigheid van familie, vrienden, vrijwilligers van de 

speeltuin en wijkbewoners. 

 
Kees is door mij maar ook door een aantal andere wijkbewoners voor dit lintje 

voorgedragen. 
 

Kees en het speeltuinwerk in het kort: 
Het is al meer dan 25 jaar geleden dat Kees en ik toetraden tot het bestuur van 

SV Vogelenwijk. In 1988 startten we beiden als algemeen bestuurslid. 
Vervolgens werd Kees in 1990 de penningmeester van het bestuur. Na 2 jaren 

werd hij secretaris en deze functie bekleedt hij nog steeds. 
 

Toen ik in het bestuur kwam van de LBS (Leidse Bond van Speeltuinen) heb ik 
wel even moeten wennen aan de wijze waarop Kees communiceert. Kees is een 

echte Rotterdammer en dat is in de omgang ook duidelijk merkbaar. “Niet lullen  
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maar poetsen“ brengt Kees nog dagelijks in de praktijk. Dit gecombineerd met 

een duidelijke mening levert een helder profiel op. Ik heb Kees steeds beter 
leren kennen en waarderen. Je weet bij Kees wat je aan hem hebt en dat gaat 

gecombineerd met een groot hart voor het speeltuinwerk in Leiden. Als 
voorzitter heb ik 15 jaren meegemaakt hoe Kees zich op een geweldige wijze 

voor de speeltuin SV Vogelenwijk heeft ingezet. 
 

Kees heeft zich nu bijna 30 jaar voor het speeltuinwerk in de Vogelwijk maar 
ook voor de stad ingezet. Kees is het langst zittende bestuurslid en daarmee 

het geheugen. Hij bewaakt op een voortreffelijke wijze de geweldige uitstraling 

van deze speeltuin. Als secretaris is hij natuurlijk de ‘spin in het web’. Maar 
Kees stijgt ver boven het niveau uit van een standaard bestuurslid door al zijn 

nevenactiviteiten voor ‘onze’ speeltuin. 
Uit bovenstaande blijkt welke staat van dienst Kees in de speeltuin en in de 

wijk heeft opgebouwd. 
 

 
 
Na de huldiging heeft het speeltuinbestuur Kees een lunch aangeboden in de 

speeltuin met als afsluiting een gezellige borrel met hapjes. Bedankt Kees, voor 
alles en we hopen dat je nog langt actief blijft in de speeltuin maar ook in onze 

wijk. 
 

Je hebt het verdiend Kees! 
.  



10 

Bos van B. nog niet in Veiligheid 
Ruud Stam, Werkgroep Nieweroord 

 
Zoals ieder heeft gezien, is woensdag 10 juni jl. in alle bussen in de Vogelwijk 

een oproep gestopt om naar de Raadscommissie vergadering van 11 juni te 
komen of anders ons te laten weten of u de werkgroep Nieuweroord steunt in 

het standpunt: bouwen alleen op het huidige grondvlak Nieuweroord, geen 
bebouwing op de tennisbaan, het bos natuurlijk laten. De oproep heeft 73 

reacties opgeleverd die op twee na positief waren. Alle reacties, positief en 
negatief, zijn op vellen papier gekopieerd en zijn tijdens de 

commissievergadering aan alle commissieleden overhandigd. Dit aantal 

reacties binnen 24 uur is heel veel en de dag na de commissie vergadering heb 
ik alle mensen die gereageerd hadden een stand van zaken gemaild. Heel 

bijzonder was ook dat Gabriëlle Walter een gedicht over het Bos van Bosman 
kwam brengen, dat uiteraard ook meegestuurd is aan de raadsleden. U treft dit 

gedicht aan als bijlage van dit stukje. Het is hartverwarmend te merken hoezeer 
de werkgroep Nieuweroord steun geniet. De bundel van zoveel reacties maakte 

indruk op de raadsleden. 
 

In de commissievergadering van 11 juni jl. kreeg als eerste D66 het woord. 
D66, het CDA, Groen Links en de Partij voor de dieren hebben ons in deze 

vergadering volmondig gesteund en hebben aangegeven dat zij met moties 
en/of amendementen zouden komen om bebouwing van de tennisbaan uit het 

kaderbesluit te laten schrappen. Tevens gaven zij aan dat het bos het bos moet 
blijven en dat het open kappen van het bos niet aan de orde is. Bebouwing van 

alleen het huidige grondvlak van Nieuweroord vinden deze partijen voldoende. 

Bescherming dus voor het bos, de groene flanken en de unieke natuurwaarden.  
 

In de beantwoording van wethouder Laudy was het voornaamste argument dat 
hij de tennisbaan nodig heeft omdat anders bebouwing nog eens 800.000 tot 

1,3 miljoen euro duurder wordt. Bovenop, zoals hij dat stelde, de 3,5 miljoen 
die nu al op het gebouw wordt afgeschreven om niet te veel woningen te hoeven 

bouwen. Gelukkig gingen D66, CDA, GL en de PvdD, die een meerderheid 
vormen in de raad, hier niet in mee. Het is immers een wettelijke plicht om de 

boekwaarde van een pand tot nul terug te brengen als het wordt gesloopt. De 
afschrijving van 3,5 miljoen heeft dus niets te maken met een tegemoetkoming 

aan de wijk, maar vormt een verplichting. De stelling van de wethouder dat het 
niet bebouwen van de tennisbaan tot extra kosten zou leiden, werd niet 

gevolgd. De wethouder kon niet bewijzen dat dit het geval was. Diverse 
architecten, maar ook ontwikkelaars hebben immers aangegeven dat het goed 

mogelijk is het gewenste aantal BVO van 12.000 m2 te realiseren op het 

bestaande bouwvlak zonder verlies aan opbrengst. Het was opvallend te zien 
dat de wethouder de vragen van de ons steunende fracties onvoldoende wist 

te beantwoorden om te kunnen overtuigen.  
 

Heel positief aan het kaderbesluit is in ieder geval dat er geen auto ontsluitingen 
door het Bos van Bosman komen. 
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Na de commissievergadering is er door Laudy vanzelfsprekend druk uitgeoefend 
op de wethouders en de fractievoorzitter van D66. Hoewel de intentie van de 

D66 fractie is en blijft om het Bos van Bosman te beschermen en de tennisbaan 
te vrijwaren van bebouwing, moest worden vastgesteld dat net zo min als dat 

de wethouder kan bewijzen dat er extra kosten verbonden zijn aan het 
onbebouwd laten van de tennisbaan, de D66 fractie over bewijzen beschikt dat 

dit niet zo is. Als coalitiepartij kon D66 dit niet negeren. Dit betekende dat D66 
samen met PvdA, PvdD en Leefbaar Leiden met een motie is gekomen om de 

wethouder te verplichten om in het uitvoeringsbesluit met een variant te komen 

waarbij de tennisbaan niet bebouwd wordt, die verder ook gelijkwaardig is en 
die niet leidt tot meer kosten. Bij het uitvoeringsbesluit, dat over ongeveer een 

half jaar klaar zou moeten zijn, kan dan een verantwoord besluit genomen 
worden, met naar verwachting het resultaat dat de tennisbaan niet bebouwd 

zal worden. Deze motie is door de gemeenteraad aangenomen. 
 

De Partij van de Dieren kwam met een motie om ten aanzien van het 
groenbeleid met betrekking tot het Bos van Bosman een conserverende 

houding aan te nemen en het bos en haar bewoners te beschermen en met rust 
te laten. Deze motie is door de volle raad aangenomen. Deze motie geeft dus 

enige houvast in de gesprekken met de gemeente. Het CDA kwam ten slotte 
met een motie om het Bos van Bosman rolstoeltoegangkelijk te maken. Deze 

motie werd aangenomen. Afgewezen werd helaas de motie van CDA, GL en 
PvdD om Nieuweroord te ontwikkelen volgens het landgoedprincipe door de 

tennisbaan geen woonbestemming te geven. 

 
Thans wordt gewerkt aan een verdere uitwerking van het plan om tot een 

uitvoeringsbesluit te komen. Hiervoor is naast de werkgroep Nieuweroord ook 
een klankbordgroep, de zogenaamde Denktank ingesteld. Deze is pas een keer 

bijeen geweest. Zodra hier meer over bekend is zal dit worden gemeld. 
De sloop van het Nieuweroord gebouw zal vermoedelijk na de zomervakantie 

beginnen. Voordat hieraan begonnen wordt zal het voor vleermuizen 
onmogelijk gemaakt worden om in het gebouw broedkolonies te stichten, zodat 

bij de sloop geen dieren verstoord worden. Eerst wordt door een gespecialiseerd 
bedrijf asbest verwijderd en daarna wordt het gebouw hapje voor hapje 

afgebroken. De plek wordt na de sloop voorlopig ingezaaid met wilde bloemen. 
Meer is hier thans nog niet over bekend. 
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Leydse Vlaggen II 
Theo Gijzenij 

 
Ik zag laatst de hele Roodborststraat vlaggen ter ere 

van een bruiloft. Wat een heerlijk gezicht. Ook de 
sociale cohesie gaf me een goed gevoel. Tussen al die 

vlaggen één Leydse vlag. Helemaal heerlijk. Ik hoop 
er spoedig veel te zien bij allerlei gelegenheden. 

 
In het verhaal van vorige keer waren twee kleine 

‘vraagjes’ verstopt: wat was de voornaam van Marnix 

van st.Aldegonde, de componist van ons Wilhelmus? 
Die voornaam was Philips, echt waar. Hij had ook nog 

een broer: Jan Marnix van st.Aldegonde, die was 
ruwaard in de Alblasserwaard.  

 
 

 
De tweede vraag was: wie liepen er 

volgens het Bijbelse verhaal nu vóór en 
wie achter de druiventros zoals staat 

afgebeeld op de prachtige gevelsteen op 
de Nieuwe Beestenmarkt op de hoek 

met de Beestenmarkt? Dat antwoord 
was natuurlijk Kaleb vóór en Josua 

achter. 

 
 

Vorige keer had ik het over de maanden mei en juni. Laten we nu maar even 
kijken naar de volgende drie maanden, dus: de hooimaand, de oogstmaand en 

de herfstmaand. 
 

10 juli 1908 min 269 graden Celsius door Heike Kamerlingh Onnes  
15 juli 1606  verjaardag Rembrandt 

23 juli 1213  eerste stadsrechten Leyden volgens Freek Lugt (is discutabel) 
11 september  1121 inwijding van de St Pieterskerk. 

 
Laten we eens even stil staan bij Heike Kamerlingh Onnes en zijn tijd. 

 
Heike Kamerlingh Onnes bereikte dus op 10 juli 1908 bijna dat absolute 0 punt. 

Hij bleef steken op 0,9 K (Kelvin). Het was eigenlijk professor van der Waals 

die hem er toe zette. Die beweerde dat materie onder zeer lage temperatuur 
kon veranderen. Zo ontdekte hij ook het helium. Tot 1923 zou het plekje waar 

Heike bijna dit absolute nulpunt bereikte ook het koudste op aarde blijven. Het 
gebouw waar hij dit bereikte draagt nog steeds zijn naam, en staat op het 

Steenschuur (nooit spreken over dé Steenschuur, dat is vloeken in de kerk). 
Voordat het gebouwd werd heette het terrein: de ‘kleine ruïne’. Aan de andere 

kant van het water is nu het van der Werfpark, daarvoor heette dat: de ‘grote 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.refdag.nl/nieuws/regio_2_210/meer_aandacht_voor_marnix_in_dordt_1_358819&ei=P-GWVcDeC8f0UvKBIw&bvm=bv.96952980,d.d24&psig=AFQjCNFqFFrjQTLmsCfPSnILRah-QUG50w&ust=1436037804229248
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gevelstenen.net/kerninventarisatie/plaatsenNed/Leiden2.htm&ei=kuKWVaeSLMP-UI6rg-gI&psig=AFQjCNFFDKYuH4B31PVTd_4lfFoZIqGHSA&ust=1436038149523099
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ruïne’. Aan beide zijden stonden prachtige statige herenhuizen, tot de 

Kruitramp van 1807. Nu dus één kant het lab en aan de andere kant een prima 
stukje recreatie. 

 
Nog even terug naar Heike Kamerlingh Onnes. Hij maakte ook deel uit van een 

internationaal groepje geleerden, met o.a. Lorenz, v.d. Waals, Zeeman, de 
Sitter, Röntgen, Ehrenfest en Albert 

Einstein. Lorenz en Kamerlingh Onnes 
gelden als de ‘mentors’ van Einstein: met 

name zij hebben hem naar Leyden gehaald. 
Vaak kwam men samen in het huis van 

Paul Ehrenfest aan de Witte Rozenstraat 
57. Naast discussiëren en debatteren over 

onderzoeken, deden ze ook vaak aan 
musiceren (Einstein bijvoorbeeld speelde 

goed viool). Iedereen kon bij Ehrenfest 

logeren, maar je werd geacht je 
handtekening op de muur achter te laten. 

Er staan, let wel, de handtekening van 15 
(vijftien!) Nobelprijswinnaars op die muur. 

Heike Kamerlingh Onnes kreeg zijn 
Nobelprijs in 1913. 

 
 

 
 

 
Een neef van hem is de bekende schilder 

Harm Kamerlingh Onnes, en zijn zusje 
Jenny was getrouwd met een andere 

schilder Floris Verster, die in 1927 

verdronk in zijn eigen vijver vrij kort 
nadat hij van de gemeente Leyden te 

horen had gekregen dat zijn huis, 
landgoed Groenoord, zou worden 

gesloopt. Dat is ook gebeurd, maar pas 
in 1961! 

 
 

 
 

 
 

Nog een laatste voetnoot over de familie Kamerlingh Onnes. De achternaam 
was feitelijk alleen maar Onnes, maar de ouders en diens broers en zusters, 

hadden besloten alle kinderen naast een gewone voornaam, de voornaam 

‘Kamerlingh’ te geven. Ik vind het origineel gevonden; dat is nog eens humor . 
 

 
Ik zou zeggen: kun je nog vlaggen, vlag dan mee. 

Heike Kamerlingh Onnes  

Dorpsschool Oegstgeest,  

door Harm Kamerlingh Onnes 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.onlipix.com/personages/kam.htm&ei=fuOWVZD5N4G1UevEu4gJ&psig=AFQjCNGEmejgMFXyt7F9UAwlU-icpBlGmQ&ust=1436038372405195
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.simonis-buunk.nl/zomer2009.htm&ei=6-SWVd4-ifFS5OudkAs&psig=AFQjCNHcqzghVGhxpkFrz3qXrB7KO1dFGQ&ust=1436038748563286
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Oogsten uit de Natuur 
Els de Hullu 

 
Het is echt een trend, oogsten uit de natuur. Steeds meer mensen doen het en 

zij steken anderen aan. Meestal zijn de ‘oogsters’ wat ouder en vaak vrouw, 
maar inmiddels slaat het over naar de jeugd. Verheugend! De jongste die ik 

zag oogsten was een student in Portugal. Wat hij oogstte kwam niet uit het 
trendy Grote Wildplukboek, 

nee, hij oogstte plastic uit de 
natuur terwijl hij wandelde. 

Zodra hij een plastic zak vond, 

bond hij die aan zijn rugzak en 
vulde die met alle plastic 

flesjes, dopjes, verpakkingen, 
enz. die hij vervolgens op zijn 

weg tegenkwam. Als de zak vol 
was, liep hij door tot de eerste 

prullenbak om alles daar weg te 
gooien en opnieuw te beginnen.  

 
Tot dusver, moet ik bekennen, was ik een stiekeme raper want ik voelde me 

altijd een beetje stakkerig; je lijkt toch wel gek…. Maar kennelijk zijn er steeds 
meer mensen die zich zó ergeren aan al het afval dat overal neergesmeten 

wordt dat ze zelf maar een stukje adopteren om bij te houden. We zijn niet 
meer alleen!  

 

 
 
Helpt het? In elk geval eventjes en dat geeft op zich al bevrediging, je doet 

tenminste iets. En waar het schoon is, is - hoop ik - de drempel toch hoger om 
je zooi te dumpen. Het werkelijke antwoord moet natuurlijk komen van 

attitudeverandering, recycling, de verpakkingsindustrie, de opvoeding, enz. Tot 
die tijd ga ik met mijn kleine prikacties door, doet u mee?  

 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.alternativesjournal.ca/community/blogs/current-events/cost-great-lakes-plastic-clean&ei=7-aWVc9egq1T2NeGyAE&psig=AFQjCNF2vQC_yYf2hPMSW8DxZQmwPq9WsQ&ust=1436039259403498
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Groene Cirkel: Bijenlandschap 
Marga Alferink 

 
Het gaat niet goed met de bestuivende insecten in Nederland. Daarom gaat een 

aantal partners binnen het project ‘Groene Cirkel Bijenlandschap’ het landschap 
rond Leiden, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer bijvriendelijker inrichten.  

 
U kunt ook aansluiten bij het Bijenlandschap! De Groene Motor zoekt 

vrijwilligers om bijensoorten in privétuinen, volkstuinen, buurttuinen, 
schoolpleinen of op andere locaties te helpen en te inventariseren. Samen met 

de stichting EIS, Kenniscentrum Insecten, is een methode ontwikkeld waarbij 

niet-professionals 38 soorten wilde bijen kunnen leren herkennen. 
 

Hoe werkt het? 
Aan de hand van een plantenlijst kun je van je eigen tuin een oase voor bijen 

maken. In de bijlage is een plantenlijst te vinden met planten die aantrekkelijk 
zijn voor wilde bijen. Op de website www.bestuivers.nl zijn tips te vinden over 

hoe je een insectenhotel kunt maken. Met behulp van de zoekkaart (te 
downloaden via www.bestuivers.nl of aan te vragen bij Marga Alferink van De 

Groene Motor) kun je inventariseren welke bijen voorkomen in de tuin. Via de 
website http://www.bestuivers.nl/Wijk-en-Wouden/Inleiding kun je doorgeven 

welke bijen je hebt gezien in je tuin. 
 

De stichting EIS verwerkt de gegevens als onderdeel van de monitoring van het 
bijenlandschap. 

 

Je kunt met de zoekkaart zelf aan de slag, maar je kunt ook in september 
aansluiten bij de workshop bijen herkennen en dan samen oefenen. 

 
 

Voor meer informatie: 
 

De Groene Motor 
Marga Alferink 

m.alferink@landschaperfgoedzh.nl 
06-20701957 
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Koffieochtend in April 
 

De derde donderdag in april was er weer een koffieochtend van het 
Vogelnetwerk. Het thema was “Het Sociaal Wijkteam Boerhaave-

Stationsdistrict” 
 

 
 
Deze keer ging het thema over de werkwijze van sociale wijkteams in Leiden. 

Een belangrijk onderwerp bij vragen over continuïteit van het aanbod in 
(jeugd)zorg en maatschappelijke ondersteuning. Daarvoor waren twee 

personen van het sociaal wijkteam Boerhaave-, Stationsdistrict (Janet Kenbeek 
en John Witteman) naar de Speeltuin gekomen. Ze stonden stil bij doelstelling 

en werkwijze van het sociaal wijkteam en reageerden op vragen van bewoners. 
Dat het onderwerp leefde bleek uit een levendige discussie. Onderstaand geeft 

een praktische uitleg van zaken, die tijdens de discussie aan de orde kwam. 
 

Verandering 

Met de decentralisatie van zorg & welzijnstaken en minder budget van het Rijk 
naar gemeente is vanaf 2015 op het gebied van zorg en ondersteuning veel 

veranderd.  
 

Begrippen als participatie, maatwerk en keukentafelgesprek, mantelzorg en 
vrijwillgers horen bij deze verandering net als dat mensen langer thuis blijven 

wonen. In deze verandering spelen de sociale wijkteams als contactpersoon 
tussen gemeente en wijkbewoners een belangrijke rol.  

Eén vraag kon door de aanwezigheid van het raadslid Martijn Otten direct 
worden getackeld: de eigen bijdrage voor ondersteuning in het huishouden is 

voor 2015 veranderd van €10,- naar €5,- per uur. 
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Sociale Wijkteams 
Sociale wijkteams zijn er voor iedereen die er zelf even niet uitkomt en 

ondersteuning nodig heeft. Leiden heeft acht sociale wijkteams, ook bij u in de 
buurt. U kunt bij het sociaal wijkteam terecht met al uw vragen over wonen, 

werken, omgaan met geld, zorg en gezondheid. Maar ook als u goede ideeën 
heeft voor uw wijk of een steentje wilt bijdragen door anderen te helpen bent 

u van harte welkom! In het sociaal wijkteam werken professionals met veel 
ervaring met maatschappelijk werk, ouderenwerk en welzijnswerk. Ook weten 

ze alles van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het sociaal 
wijkteam denkt en werkt met u mee. Samen met u zoekt het sociaal wijkteam 

een antwoord op uw vraag of een oplossing voor uw probleem. En als het 

wijkteam uw vraag niet kan beantwoorden, kijkt het samen met u waar uw 
vraag wel thuishoort. Het sociaal wijkteam heeft veel contact met vrijwilligers 

en andere professionals en kan deze inschakelen als het nodig is. 
 

Samenstelling 
Het sociaal wijkteam kent een kernteam van medewerkers afkomstig uit diverse 

moederorganisaties op het gebied van zorg, welzijn en maatschappelijke 
ondersteuning als Activite, Kwadraad, Libertas Leiden, Radius, MEE en een 

WMO -consulent van de gemeente. De wijkverpleging is de lijn met de medische 
sector. Momenteel maakt er nog geen wijkverpleegkundige deel uit van het 

kernteam Boerhaave-Stationsgebied. Ieder wijkteam heeft ook een wijkcoach. 
Er zitten geen huisartsen in het sociaal wijkteam, maar men weet elkaar te 

vinden indien nodig. 
 

Werkwijze  

Het maatschappelijk doel van de WMO is ‘meedoen’. De wet moet ervoor zorgen 
dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen 

meedoen in de samenleving. Al of niet geholpen door vrienden, familie of 
bekenden. Als dat niet lukt, biedt de gemeente ondersteuning.  

De sociale wijkteams zijn bedoeld om mensen daar waar nodig te 
ondersteunen, zodat zij hun leven zo zelfstandig mogelijk kunnen leiden. 

Uitgangspunt hierbij is dat de bewoner zoveel mogelijk zelf met oplossingen 
komt, zelf zoveel mogelijk moet aangeven wat hij zelf kan doen of anderen in 

zijn netwerk van vrienden en/of familie. Vaak kunnen vragen van bewoners ook 
worden opgelost middels bepaalde bestaande voorzieningen in een wijk. Eén 

en ander kan dan middels de eigen kracht van de bewoner opgelost worden. 
Het sociale wijkteam kan de bewoner hierbij helpen. Dit alles wordt tussen 

bewoner en de medewerker van het sociaal wijkteam besproken tijdens het 
(keukentafel)gesprek. Het sociaal wijkteam adviseert de betrokken bewoner 

om altijd iemand bij het gesprek te vragen.  
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Kan een bewoner niet op eigen kracht zelfredzaam zijn, dan is de gemeente 

verantwoordelijk voor de ondersteuning van deze mensen. Ook dan gaat u met 
uw vraag naar het sociaal wijkteam. Het kan gaan om bijvoorbeeld 

dagbesteding, bepaalde vormen van begeleiding, hulp in het huishouden, 
vervoer, woningaanpassingen. Dit zijn voorbeelden van zogenaamde 

maatwerkvoorzieningen. Indien n.a.v. het contact met het sociaal wijkteam 
blijkt, dat een bewoner een maatwerkvoorziening zou moeten krijgen, dan 

wordt dit door het sociaal wijkteam samen met de bewoner aangevraagd bij de 
gemeente Leiden (afdeling backoffice WMO). Het kan vervolgens 6 weken 

duren, voordat de bewoner antwoord krijgt middels een beschikking vanuit de 
gemeente Leiden. Tegen de inhoud van de beschikking kan bezwaar worden 

gemaakt.  
 

Bij een maatwerkvoorziening kan de bewoner kiezen uit zorg in natura (via één 
van de ruim 60 door de gemeente gecontracteerde instellingen) of een 

persoonsgebonden budget (pgb). De keuze die de bewoner maakt wordt 

besproken tijdens het gesprek met de medewerker van het sociaal wijkteam. 
  

Vogelnetwerk  
Het Vogelnetwerk kan ook helpen bij de ondersteuning aan het sociaal wijkteam 

en kan bemiddelen bij de vraag naar vrijwilligers. Wanneer een bewoner een 
hulpvraag heeft aan het sociaal wijkteam en dit kan worden opgelost door 

middel van het inzetten van een vrijwilliger, dan kan het sociaal wijkteam aan 
de bewoner vragen of deze instemt dit te regelen via de vrijwilligers van het 

Vogelnetwerk. Ook kan het Vogelnetwerk aan het sociaal wijkteam aangeven 
wat voor hulp de vrijwilligers kunnen en willen bieden. Op deze manier worden 

de lijnen kort gehouden en kan er snel actie worden geboden.  
 

2e Koffieochtend 
Onlangs zijn op donderdag 18 juni twee medewerkers van het wijkteam voor 

een tweede keer langs geweest tijdens de koffieochtend. Deze ochtend is de 

werkwijze van het sociaal wijkteam verder besproken, mede aan de hand van 
twee fictieve casussen. Dit leidde tot een nuttige discussie, waarbij dieper op 

diverse vragen van bewoners kon worden ingegaan.  
 

Wie met een hulpvraag zit of iets wil betekenen voor zijn/haar wijk kan zich 
melden bij het sociaal wijkteam. Dit kan telefonisch (14071, keuze 4) of digitaal 

(zie website gemeente Leiden). Hij/zij kan ook binnenlopen op maandag t/m 
woensdag van 9.00-11.00 uur en op donderdag van 13.00-15.00 uur. Locatie: 

Rijnsburgersingel 10, oude Poortgebouw-Zuid 1e étage. 
 

Handige link: 
http://gemeente.leiden.nl/loket/inhoud/product/persoonsgebonden-budget/ 

 
Via bovenstaande link kunt u via het tabblad aanvragen bij het digitale 

aanmeldformulier van de gemeente Leiden komen. Uw hulpvraag komt daarna 

automatisch bij het juiste sociaal wijkteam terecht. 
Ook vindt u hier meer informatie over zorg in nature en persoonsgebonden 

budget. 
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Werkgroep R.O Leiden Zeezijde 
Friso Versluijs 
 
Een nieuw initiatief in de buurt is de oprichting van de Werkgroep Ruimtelijke 

Ordening Leiden Zeezijde. Omdat er zoveel gebeurt op het terrein van 
ruimtelijke ordening in de wijken ‘achter het spoor’ is het idee ontstaan om als 

Vogelwijk, Houtkwartier, Raadsherenbuurt en Vereniging van vrienden van de 
Leidse Hout de handen ineen te slaan en een werkgroep op te richten. Doel van 

de werkgroep is tweeërlei. In de eerste plaats alle ontwikkelingen op het terrein 
van ruimtelijke ordening en verkeer in onze wijken goed volgen en in de tweede 

plaats een vast aanspreekpunt zijn voor de gemeente Leiden. De werkgroep is 

samengesteld door de besturen van de Vogelwijk, de Raadsherenbuurt en het 
Houtkwartier. 

 

 
 

Tot nu toe kwam het voor dat de gemeente slechts via de formele weg over 
voor ons relevante projecten communiceerde met de buurt. Aankondigingen via 

de gemeenteberichten met de mogelijkheid daarop formeel te reageren. Met de 
werkgroep willen we ook een directer en informeler kanaal openen, zodat onze 

buurten al in een eerder, liefs vroegtijdig stadium, op de hoogte kunnen zijn 
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over relevante ontwikkelingen. Duidelijk is dat inbreng in een informeel 

vroegtijdig stadium veel makkelijker tot resultaat kan leiden, dan formele 
inbreng op het moment dat voor gemeente en ontwikkelaar alles al in kannen 

en kruiken is.  
 

De ontwikkeling van de zogenaamde Clusius-locatie aan de Wassenaarseweg is 
een voorbeeld van een recente ontwikkeling waarbij de buurten niet zijn 

betrokken. De ontwikkeling past weliswaar binnen het bestaande 
bestemmingsplan, maar gelet op de geplande hoogte (3 woontorens), het 

bouwen direct aan het Bos van Bosman, de verkeersproblematiek in de wijk en 
de flora en fauna aspecten had het voor de hand gelegen wanneer door de 

gemeente actief contact was gezocht met ons als bewoners. Nu kwamen we er 
pas bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning achter dat bij de plaatsing 

van de woontorens geen rekening is gehouden met de slagschaduw van de 
torens en gevolgen hiervan voor het Bos van Bosman. Met de ontwikkelaar van 

het complex heeft inmiddels overleg plaatsgevonden wat zeer constructief is 

verlopen, maar van enige wijziging aan het ontwerp kan vanzelfsprekend in dit 
stadium geen sprake meer zijn.  

 
Om te voorkomen dat onze wijken in de toekomst weer voor voldongen feiten 

worden geplaatst willen we vanuit de werkgroep Ruimtelijke Ordening Leiden 
Zeezijde dus een actieve bijdrage leveren aan ontwikkelingen op het terrein 

van bouwen en verkeer. De inzet van de werkgroep is gericht op het behoud 
van het bijzondere, ietwat wilde, groene karakter (Leidse hout-stijl) van de 

Vogelwijk, Houtkwartier en Raadsherenbuurt; aandacht voor de 
verkeersproblematiek en het tegengaan van onnodige hoogbouw. Nieuwbouw 

moet passen in onze wijk, zowel wat betreft volume (maatvoering), als 
vormgeving (architectuur). Ontwikkelingen op het terrein van ruimtelijke 

ordening moet de kwaliteit van onze woonomgeving verbeteren en niet 
verslechteren.  

 

Voor het eerst is de werkgroep in actie gekomen door het schrijven van een 
inspraakreactie op de Mobiliteitsnota 2015-2022. Daarbij hebben we onder 

meer gepleit voor de volgende punten :  
 

• Rijnsburgerweg en Wassenaarseweg moeten worden aangemerkt 
als wijkontsluitingsweg in plaats van gebiedsontsluitingsweg. Met 

de realisatie van de Leidse Ring en de nieuwe toegangsweg naar het Bio 
Sciencepark bij het Transferium zal de functie van beide wegen 

veranderen en de verkeersdruk kunnen afnemen. Om het leefklimaat van 
de woonwijken achter het spoor te verbeteren, maar ook om de 

verkeersdruk te verminderen, zouden beide wegen moeten worden 
aangewezen als wijkontsluitingsweg. 

• De verplaatsing van het busstation naar de Zeezijde van Leiden 
Centraal is niet verstandig; de inzet van de gemeente moet zijn: 

herontwikkeling op de bestaande locatie. Onduidelijk is of 

verplaatsing van het busstation voordelen biedt ten opzichte van een 
busstation op de bestaande locatie. Duidelijk is dat er wel veel nadelen 

zijn verbonden aan de verplaatsing. Aan de kant van Leiden Zeezijde 
zullen nieuwe knelpunten ontstaan op de Bargelaan en de 

Rijnsburgerweg. De werkgroep acht het daarom belangrijk dat de 
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gemeente onderzoekt of de verplaatsing naar Zeezijde, met de komst van 

de Leidse Ring nog wel verstandig is en daarmee wenselijk.  
• De wegbreng- en ophaalmogelijkheid bij het station. Door de 

wegbreng- en ophaalmogelijkheid aan de stadszijde van het station te 
lokaliseren zal het verkeer dat hierdoor ontstaat het Schuttersveld 

kruisen. Dit zal leiden tot extra druk op de Rijnsburgerweg. De werkgroep 
is van mening dat in de mobiliteitsnota meer duidelijkheid gegeven moet 

worden over toekomstige verkeersstromen.  
• Vermeerderen van parkeerplekken in de wijken. Er komt een 

onderzoek naar het vermeerderen van parkeerplekken in de wijken. Voor 
de Vogelwijk geldt dat pas een aantal jaren geleden de drempels zijn 

aangelegd en de stoepen opnieuw zijn vorm gegeven met zogenaamde 
oren. Hiervoor zijn een aantal parkeerplekken vervallen. De aanpassing 

is gebeurd om de veiligheid voor vooral kinderen in de wijk te vergroten. 
Dit dient naar de mening van de werkgroep te worden behouden. 

 

Ook is met een zienswijze gereageerd op het Beeldkwaliteitplan Leiden –
bebouwing Stationsgebied. Dit plan wijkt niet veel af van de visie die Maxwan 

en toenmalig bouwwethouder Pieter van Woensel in 2010 presenteerden. In dit 
“plaatjesplan” zijn regels opgenomen waaraan ontwikkelaars van bouwplannen 

voor het stationsgebied moeten voldoen. Wil men in het stationsgebied 
bouwen, dan zullen bouwers , kort gezegd , gevarieerd en hoog moeten bouwen 

op sokkels en daarbij aansluiten op zowel de historische binnenstad als het BIO 
Science Park. De werkgroep heeft er onder meer op gewezen dat de samenhang 

van dit beeldkwaliteitsplan met andere relevante ontwikkelingen in het 
stationsgebied, zowel aan de Centrumzijde, als aan de Zeezijde ontbreekt. 

Omdat een aantal ruimtelijke ontwikkelingen in en rond het stationsgebied nog 
onvoldoende zijn uitgewerkt, is dit beeldkwaliteitsplan volgens de werkgroep te 

vroeg gekomen. De werkgroep is van mening dat het College bij de 
ontwikkeling ook uit moet gaan van een scenario dat het busstation op de 

huidige locatie blijft. Met de Milieuraad en de universiteit LUMC is de werkgroep 

niet overtuigd van de wijsheid het busstation naar de kant van Leiden Zeezijde 
te verplaatsen. Ook is gepleit voor meer groen op straatniveau en het leggen 

van een duidelijke koppeling tussen de geplande ontwikkeling aan beide zijden 
van het Station en de omliggende wijken. 

 
In de vergadering van de ‘Raadscommissie Leefbaarheid en bereikbaarheid’ van 

12 mei jl. zijn de argumenten van de werkgroep ook nog ingesproken. 
Inmiddels is duidelijk geworden dat de gemeente samen met het LUMC, de 

eigenaar van het grasveld voor het academisch ziekenhuis, gaat onderzoeken 
of het verstandig is de busterminal die nu voor het station ligt te verplaatsen 

naar de kant van Leiden Zeezijde. Voor september moet er een rapport liggen. 
 

Alle stukken van de werkgroep Ruimtelijke Ordening Leiden Zeezijde zijn 
gepubliceerd op de website van het Wijkcomité. Mocht u een bijdrage willen 

leveren aan het werk van de werkgroep stuurt u dan vooral een mailtje naar  

 
frisoversluijs@hotmail.com  
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Vraag het de Luistervink… 
 

Lieve Luistervink, 
 

Ik houd erg van eten maar dan 
koop ik zó veel in de winkel dat ik 

niet alles op tijd op krijg. Dan gooi 
ik het maar weg. Dat is toch 

eigenlijk zonde? Kan ik het ook 
anders aanpakken? 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Dhr. O. B. Sitas 
 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Beste heer Sitas, 
 

De belangrijkste reden voor voedselverspilling is dat 

mensen te veel kopen en te veel koken per maaltijd. En 
omdat mensen ook vaak bang zijn voor bederf door het 

verstrijken van de houdbaarheidsdatum en ook geen 
zin hebben in restjes van de vorige dag, gaat er veel 

voedsel de prullenbak in. Rijst, pasta en brood worden 
het meest weggegooid. 

 
U kunt het zeker anders aanpakken en minder voedsel 

weggooien. Zie de volgende bladzijde voor enkele tips. 
 

De Luistervink 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Hebt u ook een vraag of een dilemma? Leg het voor aan ‘De Luistervink’ en 
ontvang een serieus antwoord op uw probleem. U kunt mailen naar: 

redactie@vogelwijk.nl o.v.v. De Luistervink. 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

mailto:redactie@vogelwijk.nl
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 Doe slim boodschappen: plan je maaltijden voor het boodschappen doen 

 Maak een boodschappenlijstje. 

 Kook op maat: weeg je eten af voor je gaat koken.  

 Kijk, ruik en proef: gooi eten niet klakkeloos in de prullenbak als de THT-

datum is verstreken. Veel producten zijn ook na deze ‘tenminste houdbaar 

tot’-datum nog goed te eten. Zoals groenten en sauzen in glas of blik, 

frisdranken, droge rijst en pasta. Denk ook aan zout, azijn, suiker, 

snoepgoed, sterk-alcoholische dranken en wijn. 

 Bewaar je voedsel op de juiste plek: dan bederft het minder snel. 

 Zet je koelkast op 4ºC. 

 Bewaar producten in de originele verpakking. Is iets geopend, dek het dan 

goed af. 

 Restjes kun je maximaal 2 dagen in de koelkast bewaren.  

 Laat warme gerechten eerst goed afkoelen, voor je ze in de koelkast zet.  

 Zet vleeswaren of salades na gebruik beter zo snel mogelijk weer terug in 

de koelkast. 

 Stop je eten in bakjes om het te beschermen tegen uitdrogen, bacteriën en 

andere stoffen. 

 Bewaar aardappelen op een koele donkere plek. 

 Bewaar vruchtgroenten (tomaat, komkommer, aubergine, paprika en 

courgette) en wintergroenten (wortel, knolselderij en ui) in de voorraadkast. 

Daar blijven ze langer goed. 

 Onverpakte aardappels, groente en fruit en brood zijn na aankoop nog 

enkele dagen houdbaar.  

 In de vriezer kunnen geen bacteriën groeien, als de temperatuur laag blijft. 

Wel kan de kwaliteit van producten wat achteruit gaan.  

 De meeste producten kan je ongeveer 3 maanden invriezen zonder 

kwaliteitsverlies.  
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Betaald Parkeren in de Vogelwijk 
Cees Meijer,  Lid Klankbordgroep Betaald Parkeren 

namens de Vogelwijk 
 
Op 28 april jl. heeft het college van burgemeester en wethouders een 

ontwerpbesluit genomen over de nieuwe parkeer- en tariefzones met 
bijbehorende venstertijden. Het college wijst nieuwe parkeerzones aan, daarom 

heet het een aanwijzingsbesluit. Het college heeft vervolgens de gemeenteraad 
geïnformeerd over de stand van zaken van het project Uitbreiding Betaald 

Parkeren.  
 

Woensdag 24 juni zijn Gosse Jensma en ik naar een bijeenkomst geweest van 
de Klankbordgroep Betaald Parkeren en we hebben daar ook nog de nodige 

informatie opgehaald. Gosse heeft de donderdag daarop nog met de gemeente 
verschillende parkeerautomaten mogen testen. Helaas konden wij zijn 

bevindingen niet meer meenemen omdat de deadline voor deze Praatvogel 
intussen was verstreken. Hieronder heb ik een en ander kort voor jullie 

samengevat op punten die vooral van belang zijn voor de Vogelwijk. 

 
Zienswijzen 

De ontwerpbesluiten waren vanaf 6 mei 2015 gedurende een periode van zes 
weken opengesteld voor het indienen van zienswijzen. Dit heeft 122 reacties 

opgeleverd. Deze zienswijzen worden nu nog bestudeerd en worden 
meegenomen in het definitieve collegebesluit. 

 
Maar dat niet alleen: Thera, Marca en ik hebben als lid van de Klankbordgroep 

ook aangegeven dat wij de oorspronkelijke bedachte plek voor de 
parkeerautomaten niet optimaal vonden. Wij hebben voorgesteld de automaat 

bij de uitgang van Nieuweroord te verplaatsen naar de ingang van de 
Lijsterstraat. Van de parkeerautomaat die halverwege de Lijsterstraat was 

gepland, hebben we gezegd dat deze beter kan worden verplaatst naar het 
milieu-eiland bij het veldje in de Leeuwerikstraat. Het ziet er naar uit dat dit 

verzoek wordt gehonoreerd. 

 
Wat staat er in het Ontwerpbesluit over de Vogelwijk? 

Er zijn tijdens de gesprekken met onder meer de Klankbordgroep, waarin dus 
ook de Vogelwijk is vertegenwoordigd, veel vragen gesteld over de 

venstertijden van betaald parkeren. Vooral betaald parkeren in de avonduren 
en weekenden riep vragen op bij bewoners en verenigingen. Op basis van de 

gesprekken en gelet op de uitkomst van recente parkeertellingen heeft de raad 
besloten om drie verschillende en duidelijk afgebakende gebieden aan te 

wijzen: de binnenstad, een schil direct om de binnenstad en gebieden waar de 
overlast vooral door werknemers en forenzen wordt verwacht. De laatste 

betreft ook de Vogelwijk. Voor onze wijk is voorgesteld het betaald parkeren in 
te voeren op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 19.30 uur. De 

zaterdag en zondag zijn vrij. In deze gebieden wordt verwacht dat buiten  
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kantooruren geen grote parkeeroverlast zal ontstaan. Tevens is hier de afstand 

tot de binnenstad groot. Wij hebben nog gepleit voor een differentiatie van 
tijden per wijk, omdat een eindtijd van bijvoorbeeld 17.00 uur ook prima in 

onze wijk zou passen. De gemeente wil echter door de hele stad dezelfde tijden 
hanteren om verwarring te voorkomen. 

 
Na de invoering van de uitbreiding betaald parkeren wordt een evaluatie 

gehouden in de vorm van nieuwe parkeertellingen en overleg met de 
klankbordgroep. Bij de evaluatie wordt onder meer de parkeerdruk na 19.30 

uur en op zaterdag en zondag bekeken.  
 

Bezoekersregeling  

Er waren veel reacties op de bezoekersregeling in het oorspronkelijke voorstel. 
Men vroeg zich af of er niet meer uren en een lager tarief toegestaan kon 

worden. Conform het besluit van de raad wordt voorgesteld om voor de periode 
tot aan de invoering van digitalisering van de parkeerketen, dat wil zeggen het 

kenteken-parkeren dat eind 2016 wordt ingevoerd, een aparte 
bezoekersvergunning in te stellen voor bewoners van de betreffende wijken. 

Dat wordt een bezoekersvergunning die 24/7 geldig is. Hiermee wordt langdurig 
en veelvuldig bezoek van bijvoorbeeld oppasouders en informele mantelzorg 

gefaciliteerd. Om misbruik te voorkomen wordt conform het raadsbesluit 
voorgesteld om de prijs van deze bezoekersvergunning gelijk te stellen aan de 

bewonersvergunning, te weten € 50,- per jaar. Omdat de vergunning maar voor 
één auto te gebruiken is, wordt conform het raadsbesluit voorgesteld om 

daarnaast het aanschaffen van maximaal 100 kraskaarten per jaar mogelijk te 
maken. Met een kraskaart kan 4 uur aaneengesloten worden geparkeerd. Het 

tarief bedraagt straks € 1,- per stuk. Dit betreft een lager tarief dan eerder in 

de voorstellen was opgenomen (destijds € 2,- per kraskaart).  
 

De kraskaart komt, net als de bezoekersvergunning, te vervallen bij de 
invoering van kenteken-parkeren. Voor overgebleven kraskaarten wordt geen 

restitutie gegeven. Wel zal er na invoering van kenteken-parkeren een 
overgangsperiode zijn van één of twee maanden waarbij nog gebruik gemaakt 

kan worden van de kraskaart. De kraskaarten kunnen per set van vijf stuks 
worden afgenomen.  

 
Door de aangepaste venstertijden komt het college tegemoet aan veel zorgen 

van bewoners ten aanzien van het ontvangen van bezoek in de avonduren en 
weekenden.  

 
Tarieven 

Heb je geen vergunning of bezoekerskraskaart, dan is het tarief vanaf het derde 

uur €2-, per uur. Voor onze wijk geldt dat de eerste twee uren € 0,10 moet 
worden betaald. Daarnaast kan er bij een parkeerautomaat of via een gsm-

provider (Parkline, Yellowbrick enz. zie verder) een dagkaart worden 
afgenomen tegen een tarief van €12,80; gelijk aan een dagtarief in het 

centrum.   
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Digitalisering 

Als eind 2016 de parkeerautomaten in onze wijk 
worden ingevoerd, zijn deze meteen digitaal. Dat 

betekent dat men in de automaat het kenteken 
intoetst en geen kaartje meer achter de voorruit 

van de auto hoeft te leggen. Er wordt 
gecontroleerd vanuit een auto met een grote 

camera-unit op het dak die met een behoorlijke 
gang honderden kentekens per uur kan 

registreren.  
 

Daarachter rijdt een handhaver met een scooter om eventuele bonnen uit te 
delen aan de overtreders die hij meteen krijgt doorgeseind. Een volgende stap 

is dat ook deze scooterdienders verdwijnen en dat we de bon gewoon thuis 
krijgen. 

 

Maar ook het intoetsen van de kentekens op de automaat zal steeds minder 
aan de orde zijn. Iedereen met een i-Phone, I-Pad of computer kan ook digitaal 

en op afstand via een App al zijn parkeerzaken 
regelen. Je toetst het kenteken van je bezoek 

in, en hun auto is geregistreerd. Je kunt ze ook 
weer digitaal afmelden. Je moet wel tevoren 

een aantal digitale ‘’bezoekerskraskaarten’’ bij 
de gemeente kopen. Uiteraard ook weer 

digitaal. Ook kun je bezoekers die vaak komen, 
zoals de kinderen, machtigen om dit zelf te 

doen. 
 

Heb je geen computer dan kun je ditzelfde doen met een gewone telefoon. Je 
draait of toetst een nummer en via een simpel menu kun je inspreken wat je 

parkeerwensen voor je bezoek zijn. 

 
De automaten zullen op termijn helemaal verdwijnen. De gemeente zal betalen 

via een gsm-provider (Parkmobile, Yellowbrick enz.) actief gaan promoten. Alle 
spelers op die markt kunnen straks hun diensten in Leiden aanbieden. 

 
Privacy 

Kentekens van auto’s die hebben betaald, worden na 48 uur uit het systeem 
gehaald. Alleen kentekens van wanbetalers blijven beschikbaar voor bezwaar 

en beroep. De data base wordt alleen voor het parkeerbeheer gebruikt. Vraag 
mij niet of dit juridisch wel in orde is. Er liggen uitspraken over dit onderwerp 

bij de rechtbanken in Amsterdam en Alkmaar. 
 

Voorlichting 
Natuurlijk worden jullie op de hoogte gehouden door de Klankbordgroep 

Parkeren van de Vogelwijk. Maar ook de gemeente zet fors in op 

communicatiemiddelen. Via een brief aan huis, publicaties in de lokale media, 
social media en inloopbijeenkomsten. Verder heb ik gevraagd om een 

voorlichtingsavond over digitaal parkeren en parkeren met smartphone voor 
onze wijk. De gemeente had daar wel oren naar en het lijkt erop dat in onze 

wijk en in Vreewijk een pilotbijeenkomst wordt georganiseerd. 
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Aandachtspunten 

Er zijn nog zaken die wat ons betreft aandacht verdienen. Eén van de 
knelpunten is de vraag waar bijvoorbeeld de medewerkers van de bedrijven 

aan de Rijnsburgerweg hun auto kunnen parkeren. Het eigen parkeerterrein is 
namelijk vaak bedoeld voor de klanten. 

 
Straks kunnen bedrijven voor hun medewerkers een kwartaalvergunning 

aanschaffen. Daarvoor wordt 4% van het totale parkeerareaal gereserveerd. 
Dit is nog een punt van overleg bij de gemeente. Een ander punt is het 

‘’waterbedeffect’’. Zodra de eerste fase wordt aangepakt, verplaatst het 
parkeerprobleem zich ongetwijfeld naar de wijken waar nog gratis kan worden 

geparkeerd. De gemeente ‘’neemt dit mee’’, zoals dat zo mooi heet. Ook 
hebben wij aandacht gevraagd voor een goede markering van parkeerplekken, 

zodat er niet op bijvoorbeeld privéterrein wordt geparkeerd, zoals nu wel in het 
Van Eysingapark gebeurt. 

 

Binnenkort Aanwijzingsbesluit 
Bij de besluitvorming over het ontwerp aanwijzingsbesluit, waarin onder meer 

de venstertijden worden vastgelegd, kan men gedurende zes weken bij B&W 
een zienswijze* indienen. Degenen die tegen het betaald parkeren zijn of 

bezwaar hebben tegen bepaalde aspecten moeten dit zelf in de gaten houden 
en zonodig ook zelf een zienswijze indienen. 

 
 

*Reactie op het aanwijzingsbesluit die een belanghebbende naar de gemeente 
kan sturen 
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Wist u dat... 
 

 wijkgenoot Kees van den Aarsen een lintje in de Orde van Oranje-Nassau 
heeft verdiend? 

 
 het leewieken van vogels (de vleugel half afknippen zodat een vogel niet 

meer kan vliegen) is verboden omdat het een ernstige vorm van 
dierenmishandeling is? Als u jonge zwanen met een geamputeerde 

vleugel ziet, bel dan meteen 144 of stuur een mail naar 
knobbelzwaan@hotmail.com 

 
 zondag 12 juli het Leidse Hout weer vol zal zijn van het gratis festival 

Werfpop? 
 

 de komkommer een heerlijke caloriearme snack is, de bloeddruk 
stabiliseert èn slechte adem voorkomt? En dat komkommer ook veel 

silicium bevat; onmisbaar voor een optimale vorming van kraakbeen, 

bindweefsel, huid en haar? (Bronnen: Voedingscentrum, aHealthylife) 
 

 een chimpansee die gevaar voelt, begint te grijnzen? En dat menselijk 
giechelen als iemand gekieteld wordt niet van plezier is, maar een reflex 

op gevaar welke nog uit de oertijd stamt?  
 

 iedere Nederlander gemiddeld zo’n 50 kilo aan goed voedsel per jaar 
weggooit? Terwijl veel producten die over datum zijn nog prima te eten 

zijn (wat u kunt aflezen aan de THT-datum)? 
 

 de TGT ‘te gebruiken tot’-datum aangeeft tot welke datum het voedsel 
veilig gebruikt mag worden? Het staat op producten die kort houdbaar 

zijn, zoals vis, vlees en zuivelproducten.  
 

 de THT 'ten minste houdbaar tot'-datum aangeeft dat de fabrikant 

garandeert dat het product goed is tot tenminste deze datum maar dat 
het ook (soms wel jaren) na die datum meestal nog goed is? Zoals 

groenten en sauzen in glas of blik, frisdranken, droge rijst en pasta.  
 

 de gemeente Leiden drie kunsthorsten voor de boomvalken heeft 
geplaatst in de bomenrij aan de Wassenaarseweg omdat hun oude 

broedlocatie in een boom aan de Ehrenfestweg gekapt is?  
 

 ‘Geroezemoes in het gras' van Dave Goulson een geweldig leuk boek is 
met een schat aan informatie over het verborgen insectenleven?  

 
 het kookwater van aardappelen prima werkt als onkruidverdelger in de 

tuin? 
 

 een gezegde luidt: vliegt de kievit laag en de zwaluw hoog, dan blijft het 

droog? 
 

mailto:knobbelzwaan@hotmail.com
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 er waarschijnlijk geen enkel product is waar meer mythes over bestaan 

dan over Coca-Cola? Zo bevatte Coca-Cola vroeger cocaïne (waar), is het 
een zeer betrouwbaar middel tegen zwangerschap (niet waar), was het 

ooit bedoeld als hoestdrankje (waar). 
 

 de Nederlander meer dan 100 liter frisdrank per jaar drinkt? Terwijl 
frisdranken veel suikers bevatten. Veel frisdranken hebben een zoetstof, 

fructose (vruchtensuiker) en net als bij alcohol kan de lever fructose niet 
volledig afbreken. Het deel dat overblijft wordt als vet opgeslagen in het 

lichaam. Glucose, het andere bestanddeel van suiker, wordt wel 
afgebroken. (Bronnen: Voedingscentrum, Medisch Dossier en Elsevier) 

 
 u een vloerkleed kan schoonmaken door het over kort, nat gras te 

trekken? 

 
 wijkgenoot Dick de Vos een erg leuk boekje schreef over ‘Dieren in de 

stad, Leiden en omgeving’? 
 

 de weilanden bij Manege Moedig Voorwaarts bewerkt zijn door de 
gemeente Leiden met het uiterst giftige glyfosaat?  

 
 op het terrein van de DZB – pal naast de manege – dagelijks een groep 

verstandelijk gehandicapte mensen van Gemiva werkt en dat er ook een 
biologische boer zich op het terrein wil vestigen? 

 
 het LUMC bezig is met het inrichten van het terrein tussen het 

hoofdgebouw (Gebouw 1) en het Poortgebouw? En dat daar, vanaf 
oktober, een glooiend graslandschap komt met een fiets- en looproute 

van het station naar het Hippocratespad, dat onder andere leidt naar 

Naturalis?  
 

 kinderen van (veel) binnen zitten bijziend worden vanwege een gebrek 
aan zonlicht (en dus niet omdat ze veel tijd achter de computer 

doorbrengen)? 
 

 de diepvries altijd gevuld moet zijn omdat het koel houden van een volle 
diepvries veel minder energie kost dan een lege? En wanneer je hem niet 

vol krijgt met eten, kun je hem vullen met oude kranten want zo houden 
de producten in de diepvries beter hun temperatuur aan. 
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Agenda 
 

 
 29 augustus Vogelwijkfeest vanaf 16:00 

 28 september Deadline kopij Praatvogel 
 21 oktober  Schoonmaak Bos van Bosman 

 
 Ieder zondag tot 20 september Waterlelieconcerten, 13:30 – 15:30 

 Elke 3e donderdag van de maand Vogelnetwerkcafé, 10:30 – 12:00 
 

 
 
We laten jullie graag kennismaken met: Audomarus Carolus Desiderius De Laey (Hooglede, 

18 september 1876 - Hooglede, 16 december 1909). Hij was een Vlaams dichter, 

toneelschrijver en essayist. Uitdaging: probeer dit zomergedicht eens voor te dragen! 

 
Hitte 
 
't Staat in 't uutgestrekte Bloite,  

's zomers, reuzeldikte, van  
gers en groene, verder zelve, of  

dat ne minsche kiken kan.  
 

Diepe, in 't diepste van de ruumte,  
hangt de julizonne en bit  

ip de weideground, dat hi er,  
zuuveruut van opensplit.  

 
Noirderwaarts, in 't blouwe van den  

hemel, is 't verhitte zand  
van de dunen, bezig met te  

weemlen lik entwa da' brandt.  

 
Tusschen koeien, die daa' luuzig,  

liggen op de nakte ground,  
floddert er 'n grouwe bende,  

dounkergrouwe spreeuwen round.  
 

En ik zitte, lik versmoird, in  
die geruste zee van groen,  

bachten 'n geborsten wuulge  
- voi de koelte - niets te doen.  

 
 

Omer Karel de Laey, (1876-1909)  
uit: Landelijk leven, Heideland-Orbis, Hasselt 1997  

 


