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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. 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. De auteursrichtlijnen vindt u op onze website: 

http://leiden.vogelwijk.nl 
 

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 2020 

 

Wilt u een advertentie plaatsen? De kosten bedragen €85,- per editie voor een 

pagina en €250,- voor een gehele jaargang. Verdere informatie valt in te 
winnen bij de penningmeester van het Wijkcomité: hetgos68@gmail.com 

 

De Praatvogel is ook in kleur te lezen via: 

http://leiden.vogelwijk.nl 

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

 

Redactie Praatvogel   
     redactie@vogelwijk.nl 
Rutger Hagen   rutger.hagen@gmail.com 

Cees Meijer    secretaris@vogelwijk.nl 

Mark Peerdeman   markpeerdeman@hotmail.com 

 

Stichting Wijkcomité Vogelwijk 
Voorzitter  Mark Peerdeman  markpeerdeman@hotmail.com 

Secretaris  Cees Meijer   secretaris@vogelwijk.nl  06-50262835 
Penningmeester Edward Iemenschot eiemenschot@yahoo.com 06-29536107 

   Thera Stam   fam.r.d.stam@casema.nl  071-5153040 

   Dick de Vos   dickdevos@me.com  06-22247597 
    

 

Belangrijke contactgegevens 
❖ Wijkagent Harold Kroep 
 0900-8844  

 harold.kroep@politie.nl 

❖ buitengewoon opsporingsambtenaar Leiden Noord, Afdeling Handhaving 
Openbare Ruimte Maurits Schouwenaar 

www.leiden.nl/melding 

❖ Gemeente Leiden Servicepunt woonomgeving (incl. grofvuil, containers)  

 14071 of www.verbeterdebuurt.nl 
❖ Vogelnetwerk  

 vogelnetwerk@vogelwijk.nl voor burenhulp 

❖ Sociaal Wijkteam, voor zorgvragen 
 071-5164904 swtnoord@leiden.nl 

❖ Wijkambassadeur Energie, Yung Lie  

yunglie8@gmail.com 
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Advertentie 
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Voorwoord 

 

Inmiddels hebben we alweer flink wat zomerse dagen achter de rug. De zon 

heeft haar noordelijkste punt bereikt en het is hartje zomer. Als ik naar buiten 

kijk zie ik eigenlijk alleen maar groen, groen en groen. En bloemen. Flink wat 
bewoners hebben een boomspiegel geadopteerd en bijna overal staan deze in 

volle bloei. Wat mogen we blij zijn met onze wijk, maar ook met de bewoners 

die hun best doen de wijk zo mooi te maken en te houden. 

 
Ook op andere vlakken zien we dat de bewoners positieve resultaten boeken 

voor de wijk. Zo is het te danken aan een lid van het bewonersinitiatief 

Vogelwijk Energiezuinig en het Wijkcomité dat het participatietraject voor de 

herinrichting van de wijk flink is verbeterd. Samen met onze wijkambassadeur 
Yung Lie zijn er verschillende gesprekken geweest over het communicatie- en 

participatietraject: de gemeente doet zijn best naar ons te luisteren. Zo is er 

op dit moment een enquête over het fietsverkeer over de Nachtegaallaan op 

doemee.leiden.nl, ik wil u allemaal vragen om hiernaar te kijken en uw mening 

hierover te geven! Over de herinrichting van de wijk, de rioolvervanging en het 
werk van Vogelwijk Energiezuinig is echter nog veel meer te vertellen, maar 

dat leest u verderop in dit nummer van de Praatvogel. 

 

Het ziet er naar uit dat het wijkfeest door kan gaan dit jaar! Voor alle zekerheid 
hebben we ervoor gekozen om het feest in de buitenlucht op het veld te houden 

en ik denk dat er hier en daar wel wat rood-wit plakband en lint nodig is om de 

coronaregels te handhaven. Maar het lijkt erop dat het gaat lukken. Natuurlijk 

zal de gemeente ook hier aanwezig zijn met een participatie-en-
voorlichtingskraam :) 

 

En natuurlijk komen er zoals altijd nog veel meer leuke en interessante 

onderwerpen en verhalen aan bod in deze zomereditie van de Praatvogel. 
  

Bedankt Gosse! 

Na zo’n acht jaar in het bestuur verlaat Gosse het wijkcomité. Hij wil zich 

hierdoor volledig kunnen richten op zijn werk bij Vogelwijk Energiezuinig, hij 

blijft dus actief voor de wijk. Edward heeft als nieuw bestuurslid direct en 
voortvarend de rol van penningmeester op zich genomen. We hebben dus ook 

weer een vacature.  

 

Gosse… heel erg bedankt voor de ongelofelijke hoeveelheid werk die je al die 
jaren als een van de kernleden van het comité voor de wijk hebt verricht! 

Tot ziens, 

 

 
Mark Peerdeman 

 

Voorzitter Stichting Wijkcomité Vogelwijk  

http://www.doemee.leiden.nl/
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Mededelingen en Oproepjes 

 

Jouw Advertentie in de Praatvogel? 
 

Weet je dat het mogelijk is om tegen een heel gunstig tarief in de Praatvogel te 

adverteren? 

Een advertentie op een hele pagina kost voor een jaargang € 250.  
Per editie betaal je € 85. 

In kleur adverteren kan nu ook. Hiervoor gelden aangepaste prijzen. 

 
Meer informatie kun je krijgen bij de penningmeester van het Wijkcomité: Edward 

Iemenschot, eiemenschot@yahoo.com 

 
De Praatvogel wordt huis-aan-huis bij meer dan driehonderd woningen bezorgd en 

bereikt in principe ruim duizend bewoners. 

 

Wijkcomité 

 

Wijkfeest Zaterdag 5 September 
 
We gaan proberen ook dit jaar weer een Wijkfeest te organiseren, en wel op:  

zaterdag 5 september.  

 
Uiteraard volgens de richtlijnen die vanaf 1 juli gelden met het oog op de bestrijding van 

het coronavirus. We hebben ervoor gekozen het feest dit keer niet in de speeltuin, maar 

op het grote centrale grasveld aan de Leeuwerikstraat te houden, waar we veel meer 
ruimte hebben. Uiteraard houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. 

Jullie krijgen nog nadere informatie in de bus. 

 

EHBO-ers 
Volgens de vergunning van de gemeente moeten wij op het feest 

gediplomeerde EHBO-ers achter de hand hebben. Vandaar nu al de 

vraag om het ons op korte termijn te laten weten als je een geldig 
EHBO-diploma hebt en je bij het Wijkfeest bent 

 secretaris@vogelwijk.nl 

 
Wijkcomité 

  

mailto:eiemenschot@yahoo.com
mailto:secretaris@vogelwijk.nl
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Nieuws van de Geesten 
Mark Peerdeman 

 
En nog steeds is het proces over het bepalen van een toekomst voor De Geesten 

niet afgerond. De gemeenteraad heeft het concept bestemmingsplan niet goed 

willen keuren. Bij stemming in de raadsvergadering bleken alleen de partijen 

PrO en D66 nog voor het voorstel te willen stemmen, wat niet voldoende was 
voor een meerderheid. De wethouder had zijn positie verbonden aan een 

goedkeuring en heeft daarom dus zijn positie neergelegd. 

 

De diverse partijen en raadsleden hadden daar elk hun eigen redenen en 

motivatie voor. Helaas is het voor ons als burger niet eenvoudig hier zelf een 
helder oordeel over te vormen omdat niet alle stukken waar de raad 

commentaar op had openbaar zijn gemaakt. Tijdens het kijken naar de online 

raadsvergadering konden wij daarom niet alle argumentatie even goed volgen. 

Erg jammer op zo’n belangrijk dossier. 
 

Wat In ieder geval wel zeker is, is dat de conceptplannen zoals deze er nu 

liggen, geen doorgang kunnen vinden. Wat er nu gaat gebeuren is onduidelijk. 

In het beste geval kan er nog wat gerepareerd worden, in het slechtste geval 
moet het proces helemaal opnieuw worden uitgevoerd. 

 

Dat is jammer, want wij van de Vogelwijk hadden net onze schaapjes op het 

droge. De in eerdere plannen geschetste ‘verbinding’ tussen de Geesten en de 

Vogelwijk was uit de plannen verdwenen en het Pad van Bremmer zou gewoon 
een schelpenpaadje blijven. Het is nu weer onzeker wat er gaat gebeuren, 

misschien moeten we weer helemaal opnieuw beginnen. Maar goed, we houden 

het in de gaten en hebben al onze materialen al klaar liggen mocht het nodig 

worden. 
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Vlag en Wimpel 
Edward Iemenschot 

 
Bij de meeste mensen blijft het bij 27 april, 4-5 mei en 3 oktober. Alle andere 

dagen van het jaar hangt er niets, maar iedereen die de wijk binnenkomt bij de 

Lijsterstraat zal weten dat daar eigenlijk wél altijd een vlag of wimpel hangt. 

En dat al 17 jaar lang!  
 

We hebben het hier over de vlaggen in de voortuin van Carl Janssen. Carl, die 

sinds 1983 met zijn vrouw Kristine in de Vogelwijk woont, kreeg de vlaggenstok 

als verrassing voor zijn 50e verjaardag. De wimpel van de provincie Zuid-

Holland werd als eerste gehesen. Inmiddels is de verzameling gegroeid tot ruim 
25 vlaggen en bijna 10 wimpels. Carl: “Tijdens vakanties koop ik ze en onze 

kinderen hebben ook vaak 

vlaggen meegenomen van 

de landen waar ze gereisd 
hebben.” Carl toont mij 

onder andere de Austra-

lische, Belgische en Tibe-

taanse vlag. 
 

Meestal heeft de hangende 

vlag te maken met de 

actualiteit. De Sinterklaas-

vlag hangt er ieder jaar en 
dit jaar hing er een speciale 

vlag voor 75 jaar vrijheid. In 

deze coronatijd hangt nu al 

een tijdje de ‘Met-elkaar-
voor-elkaar-vlag’. Ook wor-

den voorbijgangers vaak 

herinnerd aan de actie-

weken voor bijvoorbeeld het 
Reumafonds en de Hart-

stichting. Carl: “Maar ook 

voor sportevenementen hijs 

ik de vlag. Voor de Olym-
pische Spelen bijvoorbeeld. 

Ook de oranje vlag heb ik 

liggen. Voor de EK’s en 

WK’s. Maar die heb ik lang 

niet meer gebruikt, haha! Alhoewel, voor het Nederlands vrouwenteam heb ik 
natuurlijk ook gevlagd!”  
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Ondanks zijn Haagse roots hangt elk jaar met 3 oktober een grote Leidse vlag 

in top. Deze vlag is eigenlijk van Ria en Jan Groen, die in de Merelstraat wonen, 
maar voor hun mast was deze te groot en ze hebben geruild. De kleinere vlag 

van Carl hangt nu ieder jaar bij hen. Reclamevlaggen heeft hij ook nog wel. 

“Toen mijn vier kinderen nog thuis woonden moest er nog weleens een vlag 

van één of ander biermerk omhoog. Tegenwoordig gebruik ik ze eigenlijk nooit 
meer,” zegt Carl. 

 

Dan vouwt Carl de gigantische vlag van het Verenigd Koninkrijk uit. “Ieder jaar 

op 5 mei hijs ik deze. Wist je dat deze vlag a-symmetrisch is? Ik zie hem 
regelmatig ondersteboven hangen. Het is ook zonder twijfel mijn favoriete vlag. 

Het land voelt als mijn tweede vaderland. Mijn moeder had voor de oorlog een 

Engelse penvriendin die ze tijdens de oorlog uit het oog verloor. Met hulp van 

het Rode Kruis hebben ze elkaar na de oorlog weer gevonden. Het contact is 
altijd gebleven. Van jongs af aan gingen we daarheen. De penvriendin was als 

een tweede moeder voor mij. Haar man heeft ook nog bij de slag om Arnhem 

meegevochten.” 

 

Mijn eigen favoriet, de vlag van Yorkshire, hangt er daarom ook regelmatig, net 
als die van Engeland. Wit met het rode kruis. Carl: “Een beetje zoals de 

Scandinavische vlaggen. Met een simpel kruis en daarom juist heel mooi.” Uit 

die regio komt ook nog een laatste tip: “Een beetje vlag is prijzig. Wimpels zijn 

een goed alternatief. En zie je dat knoopje aan het eind? Dan slijten ze minder 
snel! Geleerd van een stel Denen een paar jaar geleden. Die vlaggen bijna nog 

meer dan ik, haha!”  

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vlaggen van respectievelijk: 
 

- Verenigd Koninkrijk 

- Engeland 

- Yorkshire 
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Lepelaars te Gast 
Dick de Vos 

 
Eigenlijk had hier een stukje over het ringen van de ooievaars op het landje 

van Bremmer moeten staan. Ik mocht daar bij wijze van uitzondering bij zijn. 

Maar door corona werd het ringen uitgesteld en toen het plotseling toch kon, 

zat ik helaas in het buitenland. 
Volgend jaar een nieuwe kans. 

 

Maar er is nog veel meer 

interessants te melden. Zo zag ik 

een paar weken geleden op dat 
weiland twee witte vogels: geen 

ooievaars, ook geen zilverreiger (die 

er ook vaak zit), maar twee 

lepelaars. Het zijn prachtige vogels, 
met een roomwit verenkleed en een 

crèmekleurige kuif en borstvlek en 

uiteraard een lepelvormige snavel.  

 
Je ziet er regelmatig één, foeragerend in de kleine slootjes. Ze leven van 

waterdieren, zoals visjes, amfibieën, libellenlarven en ook wel 

zoetwaterschelpen. Ze zoeken die op de tast door hun gevoelige snavel heen 

en weer te bewegen; zo scannen ze als het ware de bodem van de sloot.  

Nu zag ik er dus twee, op een snikhete dag, bewegingsloos op het warme 
weiland. Ik heb geprobeerd er een foto van te maken, maar het werd niets: ze 

zaten de hele tijd met hun kop in de veren. Lepelaars worden wel vaker gezien 

boven de Vogelwijk, soms ook overvliegend. Ze vliegen dan via de Veerpolder 

in Oegstgeest naar de Vlietlanden vermoed ik.  
 

Gesteld op rust 

Het gaat momenteel erg goed met de lepelaar, en dat was vijftig jaar geleden 

nog heel anders. Nederland was het enige land in Noordwest-Europa waar nog 
lepelaars broedden. Maar door bescherming van de broedgebieden zijn de 

aantallen flink gestegen, van 170 broedparen eind jaren 60, maar bijna 4000 

nu. Of vogelbescherming ook helpt!  

 
Vanuit de traditionele kolonies op de Waddeneilanden en de Delta zijn ze 

uitgewaaierd over heel waterrijk Nederland en hebben ze zelfs weer de 

buurlanden gekoloniseerd. Uit ringonderzoek blijkt dat de lepelaars in Engeland 

in Nederland geringd zijn.  

Inmiddels broeden ze ook in de Randstad. Het dichtst bij is de kolonie in 
Warmond, en zelfs broeden er een paar in Leiden. Drie paren in polderpark 

Cronesteijn, tussen de reigerkolonie, en dit jaar zelfs een in de Stevenshof.  

 

Misschien dat er in de toekomst ook lepelaars gaan broeden op Endegeest. Het 
bosje tussen de kweektuin en het kasteel zou er goed geschikt voor zijn. Als 

het daar niet al te druk wordt tenminste, want lepelaars zijn gesteld op de rust. 

Foto: Herman Boekhoudt 
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Advertentie 
 

De stichting Vogelwijk Energiezuinig plaatst in iedere editie van de Praatvogel 
een advertorial.  
Dit is een betaalde advertentie in de vorm van een redactioneel artikel. 
Hiermee hoopt Vogelwijk Energiezuinig alle bewoners in de wijk te bereiken. 
Deze advertentie is mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de provincie Zuid-
Holland. 

 
Wil je meer weten, abonneer je dan op onze digitale Nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar: 
energiezuinig@vogelwijk.nl . De Nieuwsbrief verschijnt circa 6x per jaar. 
Of breng eens een bezoekje aan onze website: https://energiezuinig.vogelwijk.nl. Daarin staat 
meer nieuws, heel veel tips en allerlei andere wetenswaardigheden over de energietransitie in 
onze wijk en de energiebesparende maatregelen die je als bewoner kunt nemen.  

 

 

 

ONDERZOEKSOPDRACHT VERDUURZAMING VAN ONZE WONINGEN 

We schreven in de Praatvogel al eerder over de subsidie van ruim vijftigduizend euro die de 
provincie Zuid-Holland het bewonersinitiatief Vogelwijk Energiezuinig heeft toegekend. Dankzij 
deze subsidie kunnen we onder andere onderzoek laten doen naar de mogelijkheden voor 
verduurzaming van de woningen in onze wijk om het gasverbruik te verminderen. Uiteindelijk 
moet de wijk uiterlijk in 2050 aardgasvrij zijn.  

Vogelwijk Energiezuinig heeft een opdracht voor een quick scan verstrekt aan het bureau 
Greenvis in Utrecht. Greenvis is een onafhankelijk bureau dat is gespecialiseerd in adviezen over 
de beste manieren om afscheid te nemen van aardgas in onze woningen. Greenvis omarmt een 
integrale aanpak en werkt samen met overheden, warmteleveranciers, netbedrijven, 
woningcorporaties en bewonerscollectieven.  

Op dit moment brengt Greenvis in kaart welke mogelijkheden er zijn voor de woningen in de 
Vogelwijk. Omdat er grote verschillen bestaan in isolatie (energielabels) tussen de woningen, zijn 
onze huizen opgedeeld in drie clusters: oudbouw, nieuwbouw en het Van Eijsingapark. Uit het 
onderzoek moet duidelijk worden welke opties mogelijk zijn op de lange termijn, maar ook welke 
mogelijkheden nu al toepasbaar zijn. 
 
Greenvis maakt samen met Vogelwijk Energiezuinig een selectie van de meest realistische opties 
per cluster woningen en maakt inzichtelijk welke energiebesparende maatregelen daarvoor 
moeten worden genomen. Ook worden de kosten daarvan voor de bewoners in kaart gebracht.  

Vogelwijk Energiezuinig streeft ernaar om onze wijkbewoners te voorzien van onderbouwde, 
feitelijke informatie op basis waarvan zij hun eigen keuzes op dit gebied kunnen maken. Het 
eindrapport van Greenvis wordt begin augustus verwacht. Hoe we de bewoners hierover kunnen 
informeren, is op dit moment nog niet bekend. Een bewonersbijeenkomst in de speeltuin is op 
korte termijn waarschijnlijk niet haalbaar in verband met de maatregelen rondom het 
coronavirus. We gaan na op welke andere manier(en) we de onderzoeksresultaten breed onder 
de aandacht kunnen brengen. Wordt vervolgd. 

 

  

mailto:energiezuinig@vogelwijk.nl
https://energiezuinig.vogelwijk.nl/
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LEEN DE ENERGIEBOX EENS EEN WEEKJE 
– ook heel nuttig in de zomermaanden 
 
In de vorige Praatvogel schreven we al dat we 
van de gemeente een Energiebox hebben 
gekregen. Wethouder Fleur Spijker heeft hem 
ons persoonlijk – nou ja virtueel – 
overhandigd. We hebben hem zelf gevuld en hij 
dient als voorbeeld voor de Energieboxen die nu 
ook in andere wijken worden uitgedeeld. Je 
moet hem beslist eens een weekje lenen. Ook in 
de zomer levert hij heel veel nuttige informatie 
over je huis. 
 
Welke onderdelen van de Energiebox kun je in dit 
seizoen goed gebruiken?  

• Met de contactloze infrarood thermometer 
kun je de temperatuur van muren, plafonds 
en rare hoekjes meten. Je kunt op een warme 
dag onderzoeken waar de hitte je 
huis binnenkomt, want daar is het heter en 
dus is het niet zo goed geïsoleerd.  

• Met de thermometer en de hygrometer kun 
je de temperatuur en de luchtvochtigheid in 
kamers meten. Als je te weinig ventileert, 
wordt het te vochtig in huis. Dat is ongezond, 
want je kunt bijvoorbeeld schimmels in je 
huis krijgen. Maar het is ook onaangenaam.  

• En als je toch bezig bent, kun je kieren bij 
kozijnen opsporen. Het is nu een goede tijd 
om oude, loslatende kit langs de kozijnen te 
(laten) vervangen.  

• Met de materiaal-vochtigheidsmeter kun je 
meten hoe vochtig een muur of een (oude) 
lekplek is. Door de grote verschillen in 
temperatuur en droogte van de afgelopen 
maanden kan het huis zijn gaan 'werken' met 
kleine lekkages tot gevolg.  

• Met de energiekostenmeter kun je meten 
wat jouw oudere koelkast of vrieskist echt 
verbruikt en wat je dat kost. Een koelkast die 
niet het label A+++ heeft, kun je beter 
vervangen (zie www.milieucentraal.nl).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wil je de Energiebox voor een week 
lenen, dan kan dat bij Gosse Jensma. 
Stuur een berichtje naar:  
 
energiezuinig@vogelwijk.nl 
  
Je kunt de Energiebox natuurlijk ook voor 
een weekje ‘kado doen’ aan je buurman, 
zodat hij eindelijk eens kan opsporen 
waar die vochtplek op jullie tussenmuur 
vandaan komt 

 
  

mailto:energiezuinig@vogelwijk.nl
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PUBLIEKSACTIES GEMEENTE 

De gemeente start binnenkort met twee acties: 

 

1. Kleine maatregelen GROOT verschil 
 

De gemeente gaat rond 1 juli een folder huis-aan-huis verspreiden over energie besparen 
in je woning. Daar zit een tegoedbon bij van € 70. Dat bedrag kun je besteden aan een 
energieadvies, of retour ontvangen als je investeert in energiebesparende maatregelen in 
je woning. Alle voorwaarden staan in de folder. 
Meer informatie staat vanaf 1 juli op de website van Duurzaam Bouwloket, waar je ook 
de tegoedbon kunt downloaden: 
 
https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente 
 
 
 
2. (071) GOED ENERGIE TIPS 

 
Waarschijnlijk let je al een beetje op je energie- en gasverbruik.  
Maar de kans is groot dat je nog lang niet van alle mogelijkheden  
profiteert. Als je nog nergens op let, kun je in een gemiddelde  
eengezinswoning ongeveer 700 euro per jaar besparen! 
 
De gemeente heeft een checklist gemaakt met 71 duurzame  
energietips, die je dit jaar gedaan moet hebben! 
 

DOE MEE! dat is goed voor jezelf en voor je directe leefomgeving,  
maar ook goed voor meer comfort in je woning en goed voor je  
portemonnee. En dus ook goed voor onze stad en het klimaat! 
Meer informatie staat binnenkort op de website van GaGoed,  
waar je ook de checklist kunt downloaden: https://www.gagoed.nl/ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente
https://www.gagoed.nl/
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TéGoedbon 
Cees Meijer 

 
De gemeente Leiden biedt woningeigenaren de teGoedbon aan. Met deze bon 

kunnen woningeigenaren voor een bedrag van 70 euro hun woning een stukje 

energiezuiniger maken. Bijvoorbeeld met LED-lampen of radiatorfolie. Goed 

voor het klimaat én voor de portemonnee. Ook kun je ervoor kiezen de bon te 
gebruiken voor een gratis energieadvies van Klimaatroute. Met een advies op 

maat krijg je inzicht in welke energiebesparende maatregelen het meeste 

opleveren. Op de website van https://energiezuinig.vogelwijk.nl/ staat alle 

informatie over hoe de teGoedbon kan worden gebruikt en welke producten en 

maatregelen in aanmerking komen. De bon wordt vanaf 20 juli gedurende drie 
weken verspreid onder alle woningeigenaren in Leiden. Mocht de bon kwijtraken 

dan kan een nieuwe aangevraagd worden via de website van het energieloket 

van de gemeente: http://www.duurzaambouwloket.nl/Leiden 

 
 

 

http://www.duurzaambouwloket.nl/Leiden
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Groene Daken 
Nellie Smeenk-Enserink 

 
Afgelopen februari alweer was ik op de informatie-avond over groene daken in 

de Merenwijk. Daar ging het voornamelijk over schuurdaken, die met stroken 

Sedum (een vetplantje) werden bedekt. In de Vogelwijk zouden we ons hele 

platte dak kunnen vergroenen; dat is zelfs mogelijk in combinatie met 
zonnepanelen. De kwaliteit van de huidige daken zou dan wel het grootste 

knelpunt kunnen zijn. Er komt een heel 

gewicht op de daken te rusten. Maar als er 

een mens op het dak kan lopen, kan het dak 

ook een groene laag aan, is de stelregel. 
 

Groene daken bieden veel voordelen. Omdat ze goed zijn voor de rustige afvoer 

van regenwater(en dat is belangrijk bij de hevige plensbuien die we steeds 

meer krijgen), geeft de gemeente subsidie: € 25 per m2. Groene daken isoleren 
niet geweldig, maar zorgen in de zomer wel voor koelte, waardoor de 

temperatuur nauwelijks boven de 26 graden uitkomt. En dat is weer gunstig 

voor de zonnepanelen, die bij heel hoge temperaturen minder efficiënt zijn. 

Groene daken zorgen ervoor dat de dakbedekking (het bitumen) niet langer 
bloot staat aan UV-straling, waardoor ze veel langer meegaan. Er nestelen geen 

meeuwen op en het is goed voor de biodiversiteit, omdat er insecten en vogels 

op terecht kunnen. 

 

Het advies is om eerst verschillende offertes aan te vragen. Dan heb je helder 
zicht op de kosten en de mogelijkheden. Je kunt dan met een concreet verhaal 

naar je buren toe (als je dat zou willen). Het aanleggen en het werk zorgt voor 

ongeveer de helft van de prijs. Dus als je jong en sterk bent en geen 

hoogtevrees hebt, kun je zelf met de balen ondergrond (verschillende lagen) 
en de sedumplantjes de ladder op. Een dakraam in het platte dak helpt daarbij 

enorm, natuurlijk. Bij iedere offerte kun je nagaan welke korting je mogelijk 

kunt krijgen als je collectief bestelt met je buren. Bedrijven hanteren elk hun 

eigen kortingsstructuren, al dan niet met gebruik van wijkambassadeurs die 
zelf een bonus krijgen als je via hen bestelt. Vergeet ook niet te vragen naar 

eventuele kosten van onderhoud. 

 

Een verslag van de avond is te vinden op de website: 
https://www.wv-merenwijk.nl/nieuws/themagroep-groen-water/praktische-

info-over-groen-dak-op-schuur-of-woning 

In dit verslag vind je ook links naar de verschillende presentaties. Je vindt er 

ook een link naar het video-verslag van Hans Stauttener. Dit duurt ongeveer 

een half uur. 
 

Het is het leukst en voordeligst om groene daken te combineren met 

zonnepanelen en zoveel mogelijk collectief met buren te doen. Ook is er nu een 

speciale actie van de gemeente in het kader van het jaar van het dak. 
Innovatieve ideeën worden beloond met een aantal prijzen. Meer informatie 

daarover is te vinden op: http://www.jaarvanhetdak.nl/win 

https://www.wv-merenwijk.nl/nieuws/themagroep-groen-water/praktische-info-over-groen-dak-op-schuur-of-woning
https://www.wv-merenwijk.nl/nieuws/themagroep-groen-water/praktische-info-over-groen-dak-op-schuur-of-woning
http://www.jaarvanhetdak.nl/win
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Samen maken we de Wijk mooier 
David van Zanten, projectleider gemeente Leiden 

 
De riolering in de Vogelwijk is na jarenlange trouwe dienst aan vervanging toe. 

Omdat voor deze werkzaamheden de straten toch open moeten, wil de 

gemeente gelijk de straten, stoepen en het groen in de wijk vernieuwen. Samen 

met u willen we tot het beste plan komen voor de inrichting van de Vogelwijk. 
 

Er komt een gescheiden rioolstelsel in de Vogelwijk. Naast het riool voor vuil 

water komt er een aparte rioolbuis voor het relatieve schone regenwater. Straks 

wordt alleen het vuile water gezuiverd, het regenwater wordt direct afgevoerd 
naar het oppervlaktewater. Daarnaast wil de gemeente onder de grond vast 

ruimte reserveren voor een toekomstig energienet.  

 

Boven de grond gaat er ook het één en ander veranderen. De gemeente wil de 
Vogelwijk voorbereiden op het veranderende klimaat met heftige regenbuien 

en langere perioden van droogte en hitte. Daarom passen we zogeheten 

klimaatadaptieve maatregelen toe in de wijk. Zo willen we graag een aantal 

parkeerplaatsen in de Vogelwijk een andere functie geven. Uit parkeertellingen 
blijkt dat er in de wijk meer parkeerplekken zijn dan nodig. We kunnen 

parkeerplekken weghalen om ruimte te maken voor meer groen in de straten. 

Of we kunnen er plaats maken voor fietsenstallingen.  

 
De gemeente is ook benieuwd welke wensen u heeft ten aanzien van het 

speelveldje tussen de Bosuilstraat en de Leeuwerikstraat. En ook de mogelijke 

inrichting van de Nachtegaallaan als fietsstraat is een onderwerp waar we graag 

met u over in gesprek gaan.  

 
Helaas kon dat door de maatregelen rond het coronavirus niet tijdens een 

bewonersbijeenkomst. Daarom heeft u voor de zomervakantie een uitnodiging 

ontvangen om uw mening digitaal te geven, via ons platform Doemee. Hier 

heeft u goed gebruik van gemaakt, we hebben al uw meningen en ideeën 
verzameld. Gelukkig kunnen we elkaar na de zomervakantie wel weer spreken 

op een bewonersbijeenkomst, die we in de maand september willen houden. 

Daarna verwerken we uw opmerkingen in de volgende fase van het plan: het 

voorlopig ontwerp. Wanneer dit ontwerp af is, willen we graag opnieuw met u 
in gesprek.  

 

Wilt u meer weten over het rioleringsproject in de Vogelwijk? Kijk dan op: 

www.leiden.nl/vogelwijkraadsherenbuurt 
 

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in het project? Abonneer u 

dan op Stadsnieuws, de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden. Vink bij 

de aanmelding interessegebied Boerhaave aan.  

  

http://www.leiden.nl/vogelwijkraadsherenbuurt
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Enquête Herinrichting Vogelwijk 

Redactie 
 
Laatste kans - uw hulp is nodig! 

Op vrijdag 17 juli sluit de participatieronde die de gemeente heeft gestart op 

doemee.leiden.nl. U heeft dus nog maar een paar dagen om uw mening te 

geven over: 
 

Fietsen op de Nachtegaallaan 

Wilt u de huidige mooie klinkerstraat houden die zo karakteristiek is voor het 

dorpsgezicht? Of toch liever een moderne, geasfalteerde snelfietsroute 

oversteken als u naar de winkels in Oegstgeest wilt wandelen of met uw 
kinderen naar de speeltuin loopt? Geef uw mening voordat de gemeente 

misschien voor dit laatste kiest. Ga naar de enquête hier:  

https://doemee.leiden.nl/nl-NL/projects/fietsstraat-zonder-tijdlijn/survey 

 
Parkeren op de Nachtegaallaan 

Uit onderzoek is gebleken dat, onder andere door het invoeren van het betaald 

parkeren, het aantal parkeerplaatsen in de Vogelwijk, blijkbaar, groter is dan 

de behoefte. De gemeente wil een aantal parkeerplaatsen dan ook weghalen 
en vervangen door groen. Het voorstel van de gemeente is om alle 

parkeerplekken op de Nachtegaallaan weg te halen. Dit past ook binnen het 

streven naar een eventuele fietsstraat daar. Als dat door zou gaan kunnen 

bewoners dus helemaal niet meer voor hun eigen deur parkeren of gemakkelijk 

laden en lossen. Het lijkt er ook op dat de gemeente niet goed heeft nagedacht 
over verhuiswagens en grote afvalcontainers die ook in deze straat toch wel 

eens nodig zullen zijn, of over de bezoekers van de speeltuin die wel eens met 

de auto komen. Door in één straat alle parkeerplaatsen op te heffen zal de 

parkeerdruk in de Merelstraat, Roodborststraat en Leeuwerikstraat erg 
toenemen. Hier vraagt de gemeente ook uw mening over. Wilt u kunnen blijven 

parkeren op de Nachtegaallaan, of juist niet? Maak ook dit kenbaar via dezelfde 

bovengenoemde enquête om te voorkomen dat iemand anders dat voor u doet. 

 
Vergroening Parkeerplekken en Speelveld 

Zoals hierboven gezegd wil de gemeente het aantal parkeerplaatsen 

verminderen en vervangen door groen. Heeft u hier een mening over dan kunt 

u dat ook op deze website aangeven. De gemeente wil hiernaast investeren in 
het speelveldje tussen de Bosuilstraat en de Leeuwerikstraat en ook daarover 

wil zij graag de ideeën van de wijk horen. Ook hier geldt dat u tot 17 juli terecht 

kunt. 

 

Alleen met uw hulp kunnen we de woonomgeving realiseren die we met zijn 
allen in de Vogelwijk willen, anders doen anderen dat voor ons. Laat deze kans 

uw mening te laten horen niet voorbijgaan! 

 

https://doemee.leiden.nl/nl-NL/folders/vernieuwing-riolering-vogelijwijk-
raadsherenbuurt (sic)  

https://doemee.leiden.nl/nl-NL/projects/fietsstraat-zonder-tijdlijn/survey
https://doemee.leiden.nl/nl-NL/folders/vernieuwing-riolering-vogelijwijk-raadsherenbuurt
https://doemee.leiden.nl/nl-NL/folders/vernieuwing-riolering-vogelijwijk-raadsherenbuurt
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Papierbak 

Rutger Hagen 
 
Gemeente Leiden wil meer afval scheiden en minder restafval overhouden. Nu 

wordt er nog vaak papier en karton in de ‘grijze’ bak gegooid, en dat is zonde 

want dit papier kun je niet meer recyclen. In de Leidse Kloosterhof is een proef 

uitgevoerd om elk huishouden een minicontainer voor 
papier te geven om te zien of papier dan minder vaak 

verkeerd wordt weggegooid. Daar had dit experiment 

een groot positief effect en de maatregel wordt nu over 

heel Leiden uitgerold. Ook de Vogelwijk zal er komend 

najaar aan gaan geloven. 
 

Elk huishouden dat nu ook al een container voor restafval 

en/of GFT heeft, krijgt een extra minicontainer van 240 

liter voor papier en karton. Zo mini zijn ze dus niet! De 
bakken worden grijs met een blauw deksel en zullen eens 

per maand, op een aparte ophaaldag worden geleegd.  

 

De grote verzamelcontainers bij het veldje aan de Leeuwerikstraat blijven 
gewoon bestaan. Ook de andere verzamelcontainers in Leiden worden niet 

weggehaald, dus aan de Johan de Wittstraat, het Hildebrandpad en bij het 

Flanorpad kun je later nog steeds je papier en karton in de buurt kwijt. 

 

Ik wil helemaal geen container? 
De meeste huizen in de Vogelwijk zijn niet gezegend met een achterom en 

daarom staan de twee bakken die we nu hebben vaak in de voortuin. Er zijn als 

je eens goed rondkijkt veel creatieve oplossingen bedacht om de, esthetisch 

toch matig uitziende, kliko’s aan het zicht te onttrekken. Stickers, omkastingen, 
verlagingen je kunt het zo gek niet bedenken.  

 

Ruimte voor een derde container zal er bij veel wijkgenoten nogal eens bij in 

schieten want de containers moet je officieel op eigen terrein zetten, op de 
stoep laten staan mag dus niet. Ook zal lang niet iedereen het heel vervelend 

vinden om af en toe een tripje te maken naar de centrale bak aan het veldje. 

Je mag de minicontainer gelukkig ook weigeren. Je moet dit dan wel, online, 

aangeven bij de gemeente voor 24 juli. Dat kan via onderstaande website. 
Zwijgen is in deze wel toestemmen, als je niets laat weten dan krijg je de 

minicontainer automatisch thuisbezorgd. 

 

Tussenoplossingen 

Het is ook mogelijk om de bak 4 maanden op proef te krijgen en ook wil de 
gemeente met je meedenken en waar nodig bemiddelen om bijvoorbeeld een 

bak te delen met de buren. Je kunt ook eventueel een kleinere (180 ipv 240 

liter) container krijgen voor het restafval. De papiercontainer is dan weer helaas 

niet beschikbaar in een kleiner formaat. 
 

Meer informatie staat te lezen op: www.leiden.nl/oudpapier 

http://www.leiden.nl/oudpapier
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Koninginnepoortje 
Anneke Sleeswijk 

 
Bij wandelingen heb ik het altijd leuk gevonden een ‘groene poort’ tegen te 

komen: een natuurlijke tunnel van begroeiing, waar je doorheen moet om je 

weg te vervolgen. Kruipdoor-sluipdoor, een beetje sprookjesachtig, alsof je een 

plantaardig paleis binnengaat. Nooit had ik gedacht dat ik als stadsmens zelf 
nog eens zo’n groene poort voor de deur zou krijgen. En toch is dat gebeurd, 

gewoon hier in de Vogelwijk. De koninginnenstruik in onze voortuin aan de 

Leeuwerikstraat, die we een beetje hadden verwaarloosd toen ik in 2017 mijn 

voet brak, heeft sindsdien op natuurlijke wijze een boogvormig bladerdak 

gevormd, en is daarbij vergroeid geraakt met de boomkruin van de boom aan 
de andere kant van het voetpad. Grote trossen roze bloemen vormen in het 

voorjaar de kroon van dit ‘koninginnenpoortje’. Wij hoeven het alleen maar af 

en toe een beetje bij te knippen om de doorgankelijkheid te bewaken.  

 
Behalve groene oortjes (de 

stukjes groen op de 

straathoeken in de Lijster-

straat waar Els de Hullu in een 
eerdere aflevering over 

schreef) heeft de Vogelwijk nu 

dus ook een groen poortje. En 

dit jaar hebben de gemeente 

en de vogels ook nog bijge-
dragen aan een verdere ver-

fraaiing. De gemeente door de 

boomspiegel te vergroten en 

van verse aarde te voorzien, 
met subtiele Leidse sleuteltjes 

in de hoeken. En de mussen 

en de mezen, die ’s winters in 

groten getale onze nogal wild 
begroeide voortuin bevolken, 

door als dank voor het voeren 

wat pitten in deze boom-

spiegel te zaaien, die nu zijn 
uitgegroeid tot zonnebloe-

men. Zo hoeven we dit jaar 

niet ver weg te gaan om toch 

een beetje een vakantiege-

voel te krijgen 
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De Kloosters, Deel IV 

Theo Gijzenij 
 
Dit is het vierde en laatste deel van een artikel over kloosters. In de afgelopen 

Praatvogels zijn de eerdere delen te lezen over deze oorden van bezinning. De 

voetnoten kunt u opvragen bij de redactie. 

 
Centrum 

Een interessant klooster in het oude centrum is het St. Barbara in Bethanië, 

gesticht in 1440 en geëindigd in 1572 aan het Rapenburg, wat wij nu kennen 

als de nummers 4 t/m 102. Een in het latijn opgestelde gevelsteen van het St. 

Barbara is in 1988 weer opnieuw ingemetseld in de Koenesteeg. 
 

Nog een nonnenklooster aan het Rapenburg ter hoogte van de nonnensteeg 

was dat van de witte nonnen van de Jacopinessen, gesticht vlak vóór het 

midden van de 15e eeuw. Zij behoorden tot de orde van Sint Dominicus. Dit 
arme convent had een eigen kapel (genaamd Jerusalem) met twee gewijde 

altaren voor St. Elisabeth en de heilige Maria Magdalena. Het klooster werd 

zwaar beschadigd tijdens de beeldenstorm en nogmaals in 1572. Toen hielden 

de nonnetjes het voor gezien en vertrokken naar het Engelendaal klooster 
helemaal in Brugge. 

 

Lobsenklooster 

Het monnikenklooster St. Hiëronymusdal(huys) ook wel het Lobsenklooster 

genoemd was net als alle tot nu toe genoemde kloosters rond 1400, binnen de 
Leidse stadsmuren gehuisvest, maar al snel verhuisde 

het convent door ruimtegebrek naar ‘de voorstad c.q. 

stadsvrijheid’, net buiten de Rijnsburgerpoort. De 

verantwoordelijke abt hiervoor was Jan Rembrandtsz. 
Ook dit klooster leefde naar de derde regeling van de 

heilige Franciscus van Assisi waarbij volgelingen zich 

wel lieten inspireren door de opvattingen van 

Franciscus maar niet tot priester werden gewijd. 
 

Het Lobsenklooster leefde van het kopiëren en kalligraferen van boeken. De 

monniken vonden dat het na gedane arbeid het ook goed rusten moest zijn, en 

dus liepen ze vanuit hun behuizing door de Lopsen of Blauwestadspoort de stad 
in waarschijnlijk naar de dichtstbijzijnde taverne om zich wat te laven. Niet 

alleen dichtbij maar ook comfortabel want zij stapten zo op de Steenstraat, en 

die heette natuurlijk niet voor niets zo.  

 

Het Hiëronymusdal was al in de twintiger jaren van de 16e eeuw verleden tijd. 
De oorzaak was puur economisch. Medio 15e eeuw was de boekdrukkunst 

uitgevonden en dat gaf een beetje teveel concurrentie aan het klooster. 

Langzaam werd het Hiëronymus steeds armlastiger, zo erg zelfs dat ze op een 

gegeven moment de schatting (belastingafdracht) weigerden te betalen aan de 
Landsheer Karel de Stoute. Toen de gemeente het in 1526 kocht waren er nog 

maar twee kloosterlingen en één lekenbroeder over 
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Aegtenklooster 

Het Aegtenklooster is het eerste klooster dat we hier bekijken wat bij aanvang 
al buiten Leiden lag. Van begin af aan bevond dit nonnenklooster zich net buiten 

de beschermende Leidse ommuring bij de Rijnsburgerpoort, niet ver van het 

Hiëronymusdal verwijderd. Dit is er weer eentje ten faveure van de heilige 

Augustinus en ook dit bleef een pover klooster. 
 

In 1553 sloten de zusters een overeenkomst om de leprozen een nieuw 

onderkomen te verschaffen, die tot daar aan toe in het restant van het 

Nazarethklooster woonden. Zelf waren ze nog maar veertien in getal, ruimte 
genoeg dus, bovendien kregen ze een stedelijke vergoeding voor het verlenen 

van dat onderdak. De leprozen kwamen oorspronkelijk van net buiten de Witte 

Poort. Buiten de Witte Poort stond hun ‘sieckhuys’, de Sint Antoniskapel. Maar 

wederom vanwege de verschroeide aarde tactiek was het verblijf in de Aegten 
gemeenschap slechts tijdelijk. 

 

Nog meer kloosters? 

In de directe omgeving van Leiden, vinden we nog een paar kloosters die we 

hier alleen vermelden en slechts kort aan de orde laten komen:  
 

het Engelendaal in Leiderdorp (St. Augustinus/kapittel Windesheim), gesticht 

in 1396 door Pieter v.d. Poel (Pol) met o.a. recht van molen incl. vrijstelling van 

gruitgeld en in 1488 de zwanendrift. 
 

Het Mariënpoel in toenmalig Oegstgeest (St. Augustinus) gesticht in 1431 door 

Boudewijn (Boudijn) van Zwieten, een zeer invloedrijke familie in Leiden en 

omgeving. Het klooster is gesticht op de hoek van de huidige Rijnsburgerweg 
en Wassenaarseweg waar voordien het kasteel Paddepoel stond.  

 

Tenslotte nog twee kloosters in Warmond: het 11.000 maagdenklooster (1410-

1573) en het Marienhavenklooster (1412-1573) ook wel bekend als het convent 

van de Bernardijnen (Cisterciënser orde), beiden gesticht door Jan van den 
Woude. 

 

Conclusie 

Als we even optellen hoeveel kloosters er hier de revue hebben gepasseerd dan 
komen we wel aan zo’n twintig stuks. Met maar vier monnikenkloosters waren 

de nonnetjes dus ruim in de meerderheid. 

 

Tenslotte is het toch zeer opvallend dat op twee na, alle kloosters aangesloten 
waren bij de orde van ofwel Sint Franciscus, ofwel bij Sint Augustinus. Eénmaal 

slechts de orde der Dominicanen en éénmaal die van Cisterciënser. Niet 

éénmaal een klooster of congregatie in de orde van de Benedictijnen, noch van 

de Kartuizers, noch van de Jezuïeten en ook niet van de Karmelieten (onze lieve 
vrouw van de berg Carmel).  

 

Alle nonnen en monniken opgeteld zullen er in totaal tussen de vijf- en 

zeshonderd geweest zijn. De meeste congregaties telden dus niet zoveel 

poppetjes. Met name vanwege de ruimte waren de kloosters in de omgeving 
doorgaans wat groter in aantal bewoners dan de stadskloosters. 
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Wist u dat... 
 

❖ lieveheersbeestjes wel 100 bladluizen per dag kunnen eten? En dat deze 

gevleugelde diertjes ervoor zorgen dat de tuinplanten niet worden vernietigd 

door een kolonie bladluizen? 
 

❖ ook oorwormen dol zijn op bladluizen en op de wollige bloedluis (die vaak 

als plaag op appels huist)? 

 
❖ zanglijsters graag huisjesslakken lusten waarbij zij een stuk tegel willen 

gebruiken, in een hoekje van de tuin, om de slakken op stuk te slaan?  

 

❖ egels ook dol zijn op een slakken-snack? 
 

❖ egels graag, overdag, slapen in rommelhoekje in de tuin en dat ze graag 

naar de buren lopen om ook daar wat te eten s’ nachts? Dus maak een kleine 

opening in de heg of schutting zodat ze naar de tuin van de buren kunnen. 

 
❖ het Singelpark in Leiden gereed is nu de laatste brug is geplaatst? 

 

❖ De Buurt, de hang-out die in 2016 tegenover Leiden CS lag, deze zomer 

terugkomt, maar dan bij het Pesthuiscomplex, onder de naam De Buurt 1.5?  
 

❖ we immers nog steeds te maken hebben met de anderhalve-

metersamenleving? 

 
❖ de keten Prijsmepper zich heeft gevestigd aan de Kooilaan? 

 

❖ bij het stoken van hout in vuurkorven, kachels of open haarden schadelijke 

stoffen vrijkomen? Dat u door bewuster om te gaan met het stoken van hout 
u uzelf en uw omgeving beschermt tegen de gezondheidsrisico’s?  

 

❖ u bij het vuurtje stoken kunt letten op de volgende tips: Stook niet als het 

windstil is. Gebruik alleen droog hout dat niet bewerkt is. Stook niet met 

papier, karton, plastic of afval. Als er meer zuurstof bij het vuur komt, 
verloopt de verbranding beter waardoor er minder schadelijke stoffen 

vrijkomen.  

 

❖ onder het Wijnhavengebouw in Den Haag een grote schuilkelder ligt die 
moest dienen als commandopost in de Koude Oorlog? 

 

❖ Leiden 1572 straten telt? En dat de langste straatnaam in onze gemeente 

is: Joost Frans van der Lindenpoort (ofwel Joost Frans van der Lindenhofje)? 
 

❖ het LUMC dit jaar start met de bouw van de grootste (non-profit) stamcel- 

en gentherapiefaciliteit van Nederland, en een van de grootste faciliteiten in 

Europa? 
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❖ in dit zogeheten NECSTGEN, Netherlands Center for the Clinical 

advancement of Stemcell and Gene Therapies, onderzoek wordt gedaan op 
het gebied van regeneratieve geneeskunde en aan doorbraken van de 

toekomst, zoals gekweekte insuline producerende bètacellen voor 

diabetespatiënten. 

 
❖ onze wijkgenoot Nynke Dekker, professor in Moleculaire biofysica aan de TU 

Delft, dit jaar de Spinozapremie heeft ontvangen (‘de Nederlandse 

Nobelprijs’) en dat dit de hoogste onderscheiding in de Nederlandse 

wetenschap is? 
 

❖ deze excellente wetenschapper, in haar eigen lab, onderzoekt hoe moleculen 

(samen)werken in het binnenste van onder meer gistcellen en virussen? 

 
❖ en dat zij een deel van de Spinozapremie gaat inzetten om nader onderzoek 

te verrichten en haar staf te betalen? 

 

❖ u met het afgietwater van aardappelen alle onkruid, mos en groene aanslag 

milieuvriendelijk doet verdwijnen op de tegels in de tuin? 
 

❖ huiskatten jaarlijks miljoenen zangvogels doden, en ook nog eens duizenden 

spitsmuizen, kikkers en insecten? 

 
❖ binnenkort een tandartspraktijk zal openen in de Kempenaerstraat? 

 

❖ in diezelfde straat binnenkort een Italiaanse bistro/deli zal verrijzen? 

 
❖ om de hoek, aan de Geversstraat, een sushirestaurant zal worden geopend? 

 

❖ Leidse kaas eeuwenlang de belangrijkste kaas van Nederland was? En dat 

de kaas een ruilmiddel was op de schepen van de VOC? 

 
❖ Leidse kaas mager en droog is, met weinig zout en met komijnzaad, 

waardoor je hem echt heel lang kan bewaren, ook in tropische 

temperaturen? 

 
❖ deze lokaal geproduceerde kaas misschien dè borrelsnack van zomer 2020 

wordt? 

 

❖ witte wijn of rosé die snel gekoeld moet worden, het snelst koud wordt in 
een bak of emmer vol ijsblokjes, water èn een ruime hoeveelheid zout omdat 

door het zout de ijsblokjes sneller hun kou afgeven waardoor de wijn eerder 

op temperatuur is? 

 
❖ wespen op afstand blijven als u wat kruidnagels in een glaasje lauw water 

doet, omdat wespen niet van die geur houden? 

 

❖ de redactie u een aangename zomer toewenst en u graag terugziet op het 

wijkfeest van 5 september? 
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Agenda 

 

❖ 5 september Wijkfeest  

❖ 28 september Deadline Praatvogel 

 
❖ Wanneer het weer mag: 

Elke 3e donderdag van de maand in het Speeltuingebouw:  

Vogelnetwerkcafé: 10:30 – 12:00 

 
Heeft u burenhulp nodig? Mail naar: 

vogelnetwerk@vogelwijk.nl 

 

 
 

Praatvogel Poëzie 
 

 
Gedicht van Openbaar Nut 

 
Allen die voelen 

dat het zo ver zal komen 

 

en allen die weten 
dat het niet zo ver zal komen 

 

worden verzocht 

elkaar te contacteren 
 

teneinde te overleggen 

om te voorkomen 

 
dat het niet meer zo ver komt 

dat het er toch weer van komt. 
 

 
© Coenraed de Waele 
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