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Beste wijkbewoner, laat uw stem horen 
Voordat u verder leest in deze Praatvogel wil ik u graag eerst iets vragen? Over 
slechts enkele dagen sluit de participatieronde over het voorlopig ontwerp van de 
herinrichting van de wijk. Deze herinrichting gaat grotendeels het beeld van onze 
wijk voor de komende dertig tot zestig jaar bepalen. Het is erg belangrijk dat u uw 
stem laat horen, u bent immers bewoner van de wijk en een groot deel van uw leven 
speelt zich hier af.  
  
U heeft nog tot en met 2 mei de kans uw mening te laten horen en mee te laten 
wegen in dit ontwerp. Ik wil u daarom vragen om via de website van de gemeente:  
https://doemee.leiden.nl/nl-NL/projects/vogelwijk-en-raadsherenbuurt-
voorlopig-ontwerp  
onder het kopje ‘idee’ te reageren met uw mening. U bent daar niet alleen, er zijn 
op het moment al meer dan 150 reacties geplaatst van buurtbewoners die hier graag 
over meepraten. Laat deze kans niet voorbijgaan! 

 
  

https://doemee.leiden.nl/nl-NL/projects/vogelwijk-en-raadsherenbuurt-voorlopig-ontwerp
https://doemee.leiden.nl/nl-NL/projects/vogelwijk-en-raadsherenbuurt-voorlopig-ontwerp
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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 juni 2021 
 
Wilt u een advertentie plaatsen? Informatie valt in te winnen bij de 
penningmeester van het Wijkcomité: penningmeester@vogelwijk.nl 
 
De Praatvogel is ook in kleur te lezen via: 
http://leiden.vogelwijk.nl 
 
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 penningmeester@vogelwijk.nl 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 
 Wijkregisseur Marjolein Pijnacker 

14071 of https://www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_contactformulier/new 
 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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Voorwoord 

 
Een druk voorjaar voor de wijk  
Er gebeurt op het moment ontzettend veel in onze wijk. Natuurlijk hebben we onlangs 
een aantal informatie- en participatieavonden over de komende rioolwerkzaamheden 
en herinrichting van de wijk gehad, maar naast dit opvallende dossier gebeurt er veel 
meer: 
 
- De website voor de Vogelwijk is volledig vernieuwd: https://leiden.vogelwijk.nl/ 

De website is veel dynamischer geworden en we zullen deze veel vaker in gaan 
zetten als informatiemedium richting de wijk. Via de site kunt u zich ook 
abonneren op de digitale nieuwsbrief, zodat u zeker weet dat u nooit iets mist. 
U kunt zich ook abonneren via deze link: 
https://leiden.vogelwijk.nl/email-wijkcomite/ 

 
- Vogelwijk Energiezuinig heeft een serie webinars gehouden waarin op 

straatniveau werd gepresenteerd hoe je je huis zou kunnen verduurzamen. Deze 
webinars waren interactief, je kon vragen stellen en kreeg direct antwoord van 
een deskundige. Meer hierover in het Vogelwijk Energiezuinig katern in deze 
Praatvogel. Je kunt de webinars ook terugkijken op de website: 
energiezuinig@vogelwijk.nl 

 
-  Het verkamerings- en woningvormingsbeleid is een belangrijk aandachtspunt 

voor deze wijk, het gevoerde gemeentebeleid sluit niet goed aan op de situatie 
in onze wijk. Het Wijkcomité probeert het beleid te beïnvloeden en we hebben 
ons standpunt schriftelijk kenbaar gemaakt aan B&W en hebben ingesproken 
tijdens de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. Deze inspraak vindt u in dit 
nummer en op de website. Er zijn enkele schrijnende gevallen in de wijk. 

 
- Op 31 mei willen we de jaarvergadering van het wijkcomité houden. Helaas in 

digitale vorm, omdat het nog niet mogelijk lijkt dit in het echt te doen. U 
ontvangt binnenkort een uitnodiging in de bus. We hopen echter wel dat er na 
de zomervakantie wel wat meer ruimte is om bij elkaar te komen. We zijn 
namelijk van plan om, zodra het even mogelijk is, samen met Vogelwijk 
Energiezuinig een evenement te organiseren. In deze praatvogel lees u daar 
meer over 

 
- Verder in dit nummer introduceert Marjolein Pijnacker, onze wijkregisseur vanuit 

de gemeente Leiden, zich en hebben we mooie ingezonden stukken, de wist-u-
datjes en natuurlijk weer diverse mededelingen. 

 
Tenslotte zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen aansluiten bij het 
Wijkcomité en zich op deze manier willen inzetten voor de wijk. Laat het horen als je 
zin hebt het team te versterken! 
  
Veel leesplezier, 
 
 
Mark Peerdeman 
 
Voorzitter Stichting Wijkcomité Vogelwijk  

https://leiden.vogelwijk.nl/email-wijkcomite/
mailto:energiezuinig@vogelwijk.nl
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Mededelingen en Oproepjes 

 

Vlaggen in Leiden 
 
Heel veel wijkgenoten vlaggen op de feestdagen 27 april en 5 mei en laten de Nationale 
driekleur halfstok hangen tijdens de Dodenherdenking op 4 mei. De Leidse vlag wordt 
dan weer gebruikt om het Leids ontzet mee te vieren. Toch zijn er naast deze dagen nog 
veel meer momenten waarop u de vlag kunt laten wapperen. Leiden kent namelijk nog 
heel wat meer hoogtijdagen en treurige gebeurtenissen, de, zeker in deze tijd, gevierd 
of herdacht mogen worden. Hieronder vindt u een overzicht voor het aankomende 
kwartaal: 
13 mei: half stok:  
de politieke moord op Johan van Oldenbarnevelt (1619) een zeer zwarte bladzijde in 
onze vaderlandse geschiedenis. 
15 mei: In volle, volle, volle glorie:  
De vrede van Münster, onderdeel van de vrede van Westfalen (1648). Het einde van de 
80-jarige oorlog. Eindelijk zijn we en voor het eerst een formeel onafhankelijke natie. 
Dit moeten we vieren met de nationale vlag, niet de Leidse! Waarom hebben alle andere 
landen wel zo'n nationale herdenkings/feestdag? 
16 mei: in volle glorie:  
de stichtingsdatum van ons oudste hofje: het Jeruzalemhofje (1467). 
24 juni: in volle glorie:  
de verjaardag van de in Leiden geboren meest beroemde graaf van Holland: Floris V 
(1254) Zijn beeltenis prijkt nog steeds aan de pilaar op het stadhuisplein. 
 
Theo Gijzenij 

 

Vogel Wijkenergie markt 
 
Het wijkfeest, maar dan anders 
We nodigen jullie dit jaar weer graag uit voor het wijkfeest op het centrale veld van de 
Vogelwijk op zaterdagmiddag 4 september. We doen het dit jaar anders dan andere 
jaren en organiseren het feest dit keer samen met Vogelwijk Energiezuinig. De middag 
bestaat uit een energiemarkt, maar ook een wijkfeest zoals we al sinds jaar en dag 
organiseren 
Kom je opladen op de energiemark 
Op het veld staan kramen die een breed beeld geven van zoveel mogelijke 
energiezuinige, duurzame en sociale aspecten van de wijk. Naast de gemeentelijke 
marktkraam van de wijkambassadeurs en onze eigen Energiezuinig kramen geven we 
ook ruimte voor de presentatie van verenigingen of andere activiteiten waarbij 
wijkbewoners zijn betrokken: sport, koor, yoga, koffieochtend, ouderencafe, enz. Ook 
nodigen we duurzame ondernemers uit en is er een demonstratie inductiekoken. Verder 
is er ruimte voor kleedjes zoals op de vrijmarkt tijdens Koningsdag. En natuurlijk denken 
we aan drankjes en lekkere hapjes. 
 
We organiseren zo coronaproof mogelijk, dus buiten. Dit afhankelijk van de richtlijnen 
die dan gelden. Omdat een markt weersafhankelijk is, zorgen we ook voor een grote 
open tent. 
 
Wijkcomité 
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Fotowedstrijd Rijksmuseum van Oudheden 
 
Zaterdag 24 april t/m zondag 16 mei 2021 
 
Wat is er leuker dan met mooi weer uit te waaien én te speuren op de stranden van 
onze Noordzee? Het Rijksmuseum van Oudheden daagt iedereen uit om in de 
meivakantie op zoek te gaan naar bijzondere strandvondsten en mee te doen 
fotowedstrijd bij de nieuwe familie-tentoonstelling ‘Doggerland’. Die expositie is een 
ongekende tijdreis van een miljoen jaar, over de verdwenen prehistorische wereld in de 
Noordzee. Tegenwoordig zijn daar nog altijd sporen van terug te vinden op de zeebodem 
en op het strand, zoals vuurstenen werktuigen en fossielen.  
Foto’s van de mooiste of raarste Doggerland-strandvondsten maken kans op mooie 
prijzen. Meedoen kan van 24 april tot en met 16 mei 2021, door foto’s (JPG) te mailen 
naar: win@rmo.nl onder vermelding van ‘Fotowedstrijd’. Tips, spelregels en 
actievoorwaarden zijn te vinden op:  
www.rmo.nl/meivakantie  
Wie de tentoonstelling ‘Doggerland’ wil zien, moet nog even geduld hebben – die is te 
bezoeken zodra het museum weer open mag. 
 
Er zijn prijzen voor foto’s van de mooiste (bijzondere vorm, kleur of grootte, esthetisch, 
historisch) en raarste strandvondsten (gek, opvallend, vreemd, onverwacht, 
wonderlijk), voor kinderen (t/m 17 jaar) en volwassenen (18+). De hoofdprijs is een 
privé-rondleiding door de Doggerland-tentoonstelling voor maximaal 4 personen, en een 
tentoonstellingsboek ‘Doggerland’. De overige winnaars krijgen een Doggerlandknuffel 
uit de museumshop én mogen kiezen tussen het tentoonstellingsboek of het kinderboek 
‘Onder de golven’, dat Linda Dielemans speciaal voor de tentoonstelling heeft 
geschreven. 
 
Naast wedstrijdprijzen valt er ook een ereplekje te verdienen op socials van het 
museum, door foto’s van Doggerland-vondsten te delen op Facebook, Twitter of 
Instagram met @RijksmuseumvanOudheden of de #Doggerlandvondst. De leukste en 
gekste worden door het museum ge-repost . 

 
Meer weten over Doggerland? Het tentoonstellingsboek is te koop via de webshop van 
het museum. Neem eens een kijkje op de Facebook- en Instagrampagina 
@ProjectDoggerland of bezoek zodra het museum weer open is de tentoonstelling 
‘Doggerland. Verdwenen wereld in de Noordzee’. Informatie over openingstijden en 
vooraf kaarten reserveren staat op:  
www.rmo.nl/doggerland 
 
Rijksmuseum van Oudheden 

mailto:win@rmo.nl
http://www.rmo.nl/meivakantie
http://www.rmo.nl/doggerland
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Jaarvergadering stichting Wijkcomité Volgelwijk  
 
31 mei 20:00 
Je krijgt nog een uitnodiging met de agenda in de brievenbus, maar we vragen nu al 
deze datum in je agenda te reserveren. 
We brengen jullie tijdens de vergadering op de hoogte van wat er allemaal speelt in en 
om de wijk en horen graag jullie mening daarover. Op de agenda staat dit keer een 
aantal onderwerpen die zeer actueel zijn en kort worden toegelicht.  
We vergaderen dit jaar via een Webinar, omdat we door corona helaas niet gewoon bij 
elkaar kunnen komen. Een Webinar is een interactieve presentatie die online wordt 
gegeven en deelname is eenvoudig. Meer informatie vind je straks in de uitnodiging. 
 
We hopen dat heel veel wijkbewoners meedoen.  
Graag tot dan!  
 
Wijkcomité 
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Verkamering en Woningvorming 
Wijkcomité 

 
Zoals eerder beschreven in de Praatvogel is er in de wijk sprake van 
woningvorming door het opsplitsen van bestaande woningen in kleinere 
zelfstandige appartementen. Op zich is dit geen probleem, er is een grote 
woningnood in Nederland en voor woningzoekenden kan dit een goede 
oplossing zijn. Waar het wel vervelend wordt, is als ‘huisjesmelkers’ zich hierop 
gaan richten en woningen verbouwen op zo’n manier dat de leefbaarheid van 
de wijk onder druk komt te staan. Dit is aan de hand in onze wijk, waar op twee 
plekken huizen worden verbouwd op een manier die weliswaar mag volgens de 
beleidsregels, maar waar voorbij wordt gegaan aan het leefklimaat voor zowel 
de nieuwe bewoners als ook de bestaande omwoners. De gemeente wil deze 
soort van woningvorming beperken, maar het beleid wat daarvoor is opgezet 
voldoet niet. Daarom heeft het Wijkcomité ingesproken op de raadsvergadering 
Stedelijke Ontwikkeling op 30 maart j.l. 
 
 

 
 
 
De integrale tekst van de inspraaknotitie vindt u op de volgende pagina’s: 
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Geachte leden van de commissie, 
 
Nadat vorig jaar de nieuwe beleidsregels voor onttrekking en 
woningvorming 2019 van kracht zijn geworden is inmiddels glashelder 
geworden dat deze regels in de Vogelwijk hun doel grotendeels missen en 
slechts leiden tot onrust, onvrede en verslechtering van het leefklimaat in de 
wijk. 
 
Het gaat ons hierbij om het deel van het beleid dat zich richt op 
woningvorming; dat is het opsplitsen van een bestaande woning in losse, 
zelfstandige wooneenheden. Het gaat dus niet om verkamering. 
 
Sinds invoering van het beleid zijn de eerste twee panden in de wijk al 
opgekocht door commerciële partijen. Omdat deze partijen hun investering 
maximaal willen laten renderen - hebben zij zoals verwacht - meteen de 
kwantitatieve grenzen van de regeling opgezocht: 
 
• Deze grenzen leiden er namelijk toe dat één eengezinswoning wordt 

opgedeeld in vier, respectievelijk vijf, losse mini-wooneenheden, allen 
voorzien van keuken, douche en toilet. De huizen in de wijk hebben 
geen achterom, dus de voortuin wordt ook nog eens voorzien van twaalf 
tot vijftien kliko’s en fietsen. En eventueel extra auto’s in de straat. De 
gemeente stelt dat bestaande normen zoals gegeven in het bouwbesluit 
aangeven dat dit gewoon moet kunnen. Het is echter volstrekt duidelijk 
dat dit op het leefklimaat voor zowel bewoners als omwonenden een 
onevenredig grote invloed heeft en dat de norm niet past in deze wijk. 
De gemeente geeft echter toch de voorrang aan de theoretische norm 
boven deze realiteit. 

 
• Ons tweede bezwaar is het ontbreken van een quotum zoals wel 

aanwezig bij verkamering (daar geldt 5% per straat). Ook hier 
verwachten wij logischerwijs dat de commerciële partijen de 
kwantitatieve grenzen op zullen zoeken. Er is echter geen noodrem in 
het beleid ingebouwd om ongeremde groei te voorkomen, de markt kan 
vrijelijk zijn gang gaan in deze woonwijk. Volgens het beleid van de 
gemeente zou dus zelfs bij een 100% opsplitsing van de wijk het 
leefklimaat nog steeds niet in gevaar zijn – zo zijn de regels momenteel 
opgesteld, en dat kan natuurlijk niet kloppen. De gemeente geeft hier 
willens en wetens een krachtig beleidsinstrument uit handen aan 
commerciële partijen in de hoop dat dit zichzelf wel zal regelen. Wij zien 
dan ook graag een quotum, liefst gecombineerd en gebalanceerd met 
het verkameringsquotum om concentratie en ongewenste afwisseling 
van deze vormen te beperken. 
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Omdat nu al, binnen een jaar na invoering, blijkt dat deze kwantitatieve 
regeling tekortschiet en niet afdoende is gebleken, willen we vragen om het 
opnemen van aanvullende, kwalitatieve weigeringsgronden. Wij staat hierin 
niet alleen, dit inzicht hebben de gemeenten Utrecht en Den Haag ook al 
gehad. Deze gemeenten hebben hun beleid aangepast door het vastleggen 
van aanvullende weigeringsgronden van kwalitatieve aard: 
 
- De gemeente Den Haag heeft een specifiek aantal gebieden en wijken 

aangewezen (artikel 5.6 van hun beleidsnota) waarin een vergunning 
kan worden geweigerd op grond van ‘negatieve gevolgen door 
woningvorming op de kwaliteit van de woningvoorraad of het karakter 
dan wel de leefbaarheid van het gebied.’ 

 
- De gemeente Utrecht heeft dit ondervangen door naast de 

kwantitatieve toets een gelijkwaardige leefbaarheidstoets te plaatsen 
(artikel 2.2 van hun beleidsnota) waarbij zelfs maatwerk kan worden 
geleverd tot op individueel aanvraagniveau. 

 
- De gemeente Leiden heeft voor woningvorming hier helemaal niets 

geregeld. Hoopt de gemeente, in tegenstelling tot Utrecht en Den Haag, 
dat dit vanzelf goed gaat? 

 
Wij willen dan ook aan de commissie vragen het verworven inzicht en kennis 
van deze gemeenten in combinatie met de praktijkervaring uit de Vogelwijk 
te combineren en in te zetten om het beleid in Leiden doeltreffend te maken 
en er niet achteraf achter te hoeven komen dat het toch niet uitpakt als 
verwacht.  
 
De Vogelwijk heeft een rustig woonklimaat en is dus aantrekkelijk en 
faciliterend voor het Biosciencepark in het bieden van gezinswoonruimte, wij 
willen dit graag zo laten. In de omgeving Wassenaarseweg zijn al veel 
woonvoorzieningen voor studenten en starters, een verdere concentratie van 
dit soort woningen is onnodig en ongewenst. We staan in Nederland voor een 
grote opgave om de woningnood aan te pakken. We kunnen het ons niet 
permitteren hier fouten in te maken. 
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Wijkregisseur 
Marjolein Pijnacker 

 
 
Mijn naam is Marjolein Pijnacker en ik stel mijzelf graag even aan jullie 
voor. 
Sinds enige jaren ben ik wijkregisseur voor het stadsdeel Noord bij de gemeente 
Leiden. De Vogelwijk is een van de wijken waarvoor ik wijkregisseur ben. Als 
wijkregisseur ben ik nauw betrokken bij projecten, kansen en problemen die 
spelen in Noord. Als wijkregisseur werk ik onder andere aan het onder de 
aandacht brengen van zaken die spelen onder bewoners bij collega’s binnen de 
gemeente en haar partners. Dit soort partners zijn bijvoorbeeld politie, 
welzijnswerkers, corporaties en buurgemeenten.  
 

 
 
Binnen de Vogelwijk spelen diverse thema’s waarbij het belangrijk is dat 
bewoners actief worden betrokken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
herinrichting riolering in de Vogelwijk, de gebiedsvisie voor de Geesten en 
diverse onderwerpen met betrekking tot verkeer in en rond de wijk. Dergelijke 
zaken bespreek ik tweemaandelijks samen met het wijkcomité. Ik kom ook 
graag in contact met andere bewoners uit de wijk. Het is hierbij belangrijk dat 
bewoners eerst proberen zaken zelf op te lossen met de gemeente en indien u 
hierbij bijvoorbeeld strandt tussen de verschillende afdelingen van de 
gemeente, kan ik een rol hierin spelen. U kunt mij dan bereiken via het 
contactformulier op de website van de gemeente Leiden of via 14071 kunt u 
een terugbelverzoek sturen. Natuurlijk kunnen bewoners ook te bespreken 
onderwerpen aanbrengen bij het wijkcomité, dan bespreken we het in ons 
reguliere overleg.  
 
Momenteel gaat alles via Teams en kom ik helaas niet wekelijks in de Vogelwijk. 
Het fysieke contact met bewoners mis ik dan ook flink, maar het is helaas even 
niet anders. Ik hoop u spoedig weer te kunnen ontmoeten in de Vogelwijk als 
de situatie rond het coronavirus weer is verbeterd.  
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Advertorial 
 

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. Daar 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.  
 

 
Onderzoek warmteopties Vogelwijk 
Zoals bekend heeft Greenvis van Vogelwijk Energiezuinig de opdracht 
gekregen om onderzoek te doen naar de meest geschikte warmteopties 
voor de Vogelwijk.  
Voor het verduurzamen van de warmtevoorziening in de Vogelwijk zijn 
verschillende mogelijkheden in kaart gebracht. Denk aan collectieve, 
semicollectieve of individuele oplossingen. Omdat de warmtevraag per woningtype verschilt, is de wijk grofweg in 
drieën gedeeld: nieuwbouw, oudbouw en het Van Eijsingapark. 
We zijn heel blij dat het rapport inmiddels is afgerond en willen de resultaten graag met jullie delen. Greenvis 
presenteert het rapport aan de wijk op woensdag 12 mei via een Webinar. In onze digitale nieuwsbrief, die 
binnenkort verschijnt, lees je hoe je je daarvoor kunt opgeven. Dat kan ook nu al via energiezuinig@vogelwijk.nl  

SAVE THE DATE: WOENSDAG 12 MEI OM 20:00 UUR.

 

Vogel WIJKENERGIE Markt op 4 september 

We zijn begonnen met de voorbereidingen van de Vogel WIJKENERGIE Markt. 4 September lijkt nog ver weg, maar 
er komt heel wat bij kijken om een dergelijk evenement te organiseren. 
Na alle beperkende coronamaatregelen, hopen we dat het dan weer mogelijk is om elkaar te ontmoeten. Wij zien er 
heel erg naar uit en krijgen er nu al enorm veel energie van. 

Wat zijn de plannen: op het centrale veldje in de wijk komen kramen die een breed beeld geven van alle activiteiten 
waar Vogelwijk Energiezuinig mee bezig is, je kunt er informatie krijgen over allerlei energie-besparende 
maatregelen en er komt een gemeentelijke marktkraam van de wijkambassadeurs (GaGoed). Verder nodigen we 
leveranciers uit die duurzame materialen leveren en is er een demonstratie inductiekoken. We organiseren de markt 
in combinatie met het wijkfeest. Er is dus ook volop ruimte voor allerlei andere activiteiten in de wijk. Daarover kun 
je meer lezen elders in deze Praatvogel. 

De markt en het wijkfeest zijn coronaproof; we houden uiteraard rekening met de richtlijnen van het RIVM, die dan 
gelden.  

We nodigen iedereen van harte uit. ZET DE DATUM ALVAST IN JE AGENDA!!  

 

 

 

We houden jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen We je meehelpen bij de voorbereidingen, heel graag! Laat het 
ons weten via energiezuinig@vogelwijk.nl 

 
  

Kom je opladen en laat je informeren en inspireren  

op de Vogel WIJKENERGIE Markt op 4 september 

 

mailto:energiezuinig@vogelwijk.nl
https://energiezuinig.vogelwijk.nl/
mailto:energiezuinig@vogelwijk.nl
mailto:energiezuinig@vogelwijk.nl
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Verlenging looptijd subsidie provincie Zuid-Holland 
Zoals bekend, hebben wij van de provincie een subsidie ontvangen van ruim € 50.000 voor de uitvoering van 
ons projectplan Vogelwijk Energiezuinig. Het gaat om een projectsubsidie van twee jaar voor de periode 
oktober 2019-oktober 2021, die is verleend in het kader van de subsidieregeling lokale initiatieven 
energietransitie. 
In verband met allerlei beperkende maatregelen door het coronavirus is Vogelwijk Energiezuinig niet goed in 
staat (geweest) de activiteiten uit te voeren die wij voor ogen hadden. We hebben daarom verlenging van de 
looptijd gevraagd en gekregen. We kunnen nu tot 1 oktober 2022 gebruik maken van de toegekende subsidie 
en doorgaan met onze activiteiten. Dat is dus goed nieuws voor de wijk, want iedereen moet ook zelf aan de 
slag om onze huizen te verduurzamen en om energie te besparen. Vogelwijk Energiezuinig wil de wijkbewoners 
daarbij graag helpen! 

 
Subsidie lokale Energie Initiatieven Leiden 
Leidenaren die ideeën hebben voor de verduurzaming van hun huis, kunnen gebruik maken van deze nieuwe 
subsidieregeling. De gemeente wil hiermee inwoners bewust maken van wat zij nu zelf kunnen doen om 
voorbereid te zijn op een toekomst zonder aardgas. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag per jaar 
bedraagt € 15.000. Er zijn twee aanvraagrondes, de ene is per 1 april gesloten; de volgende sluit per 1 
september. Heb je zelf een idee, of wil je samen met je buren een subsidie aanvragen, kijk op de site van de 
gemeente Leiden of op www.gagoed.nl. 
Vogelwijk Energiezuinig heeft subsidie aangevraagd voor het organiseren van de Vogel WIJKENERGIE Markt. 
We weten op dit moment nog niet of onze aanvraag is gehonoreerd. Dat is dus nog even afwachten.  

 
De energiecoaches 

 

 

Met trots meldt Vogelwijk Energiezuinig dat we drie wijkbewoners hebben, die met succes de opleiding tot 
energiecoach hebben afgerond. Dat zijn Mirte van Daalen (Merelstraat), Frits Hüsken (Vinkenstraat) en Tim 
Spruijt (Van Eijsingapark). Dit is mogelijk gemaakt dankzij budget van de gemeente Leiden.  
   Van harte proficiat!  

De inzet van de energiecoaches en hoe we het in de praktijk precies gaan aanpakken, is nog onderwerp van 
gesprek. We komen daar binnenkort op terug.  

Maar het aanvragen van energiebezoek kan altijd. Je krijgt dan bezoek van één van onze energiecoaches. Zij 
hebben kennis van zaken en kunnen samen met jullie het stroom- en gasverbruik doorlichten en kijken welke 
mogelijkheden er zijn om te besparen op je energiekosten. Soms kun je met beperkte maatregelen al heel goede 
resultaten bereiken, terwijl tegelijkertijd het comfort in huis erop vooruitgaat! Na een mailtje aan 
energiezuinig@vogelwijk.nl  nemen wij contact op voor een afspraak.  

 
  

mailto:energiezuinig@vogelwijk.nl
http://vogelwijk.nl/
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Straat-Webinars oudbouw 

We hebben inmiddels drie succesvolle straat-
Webinars achter de rug. Er is heel veel 
bekend over hoe je onze huizen op een goede 
manier kunt verduurzamen, maar deze 
informatie vind je niet altijd makkelijk op het 
moment dat je het als bewoner zoekt. 
Daarom hebben Vogelwijk Energiezuinig, 
Erfgoed Leiden e.o. en de wijkambassadeur 
de handen ineengeslagen om een aantal 
interessante Webinars te organiseren over de 
verduurzaming van onze huizen.  
 
 

Vera Kuipers van Erfgoed Leiden heeft verschillende woningen als referentie gebruikt, aan de hand waarvan ze 
liet zien waar je bouwtechnisch tegenaan kunt lopen. Op basis van fotomateriaal, kennis en praktijkervaring 
hebben de bewoners met elkaar gekeken waar er mogelijkheden zijn om het energieverbruik terug te dringen. 
Er konden vragen worden gesteld aan de experts van Erfgoed Leiden en GaGoed, en er werd veel informatie 
met elkaar uitgewisseld. 

Voor de oudbouw en Blauwe Vogelweg hebben de bewoners enthousiast meegedaan op 23 februari, 30 maart 
en 1 april. Ze konden meekijken, luisteren en chatten. Het leuke van een Webinar is dat iedereen direct vragen 
kan stellen in de chat en meteen antwoord krijgt. Soms ontspint zich een levendige discussie.  
De video-opnames van alle straat-Webinars zijn terug te zien op onze website www.energiezuinig.vogelwijk.nl 
en ook de chats kun je daar teruglezen.   

Webinar nieuwbouw en Van Eijsingapark 

Omdat deze aanpak succesvol is gebleken, organiseren we begin juni voor de nieuwbouw en het Van Eijsingapark 
ook een Webinar. Daarin kunnen we in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket Leiden - op basis van bestaande 
rapporten en nieuwe inzichten - veel informatie met elkaar delen. Binnenkort meer informatie over de aanmelding. 
Doe mee!  

 
Start pilots 
In ons projectplan, waarvoor we van de provincie Zuid-Holland subsidie hebben gekregen, is ook ruimte voor 
pilotprojecten. Heel kort samengevat: bij een pilot onderzoek je een in theorie bedachte oplossing. Doel is om 
de werkzaamheid en uitvoerbaarheid te testen en om na te gaan wat de effecten zijn.  
In het geval van Vogelwijk Energiezuinig zouden pilots zouden gericht moeten zijn op het duurzaam opwekken, 
of het opslaan van energie. Uitgangspunt is dat de investering niet ten goede komt aan een individuele 
bewoner, maar aan de wijk als geheel. Er zijn al een aantal concrete ideeën: 

• de heatcycle (www.dewarmte.nl) 
• warmteopslag met zout 

(https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/industrie/roadmaps/sustainable-chemical-
industry/warmtebatterij-voor-in-huis/) 

• basalt-batterij (https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/artikelen/2021/het-verhaal-
achter-een-steengoed-idee-de-basalt-batterij.html)  

Wil je hieraan meewerken, of heb je zelf goede ideeën en lijkt het je leuk om te proberen een innovatief idee 
concreet te maken voor onze wijk, meld je dan aan via energiezuinig@vogelwijk.nl  

 
  

http://www.energiezuinig.vogelwijk.nl/
http://www.dewarmte.nl/
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/industrie/roadmaps/sustainable-chemical-industry/warmtebatterij-voor-in-huis/
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/industrie/roadmaps/sustainable-chemical-industry/warmtebatterij-voor-in-huis/
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/artikelen/2021/het-verhaal-achter-een-steengoed-idee-de-basalt-batterij.html
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/artikelen/2021/het-verhaal-achter-een-steengoed-idee-de-basalt-batterij.html
mailto:energiezuinig@vogelwijk.nl
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Verslag talkshows gemeente Leiden 
In april en mei organiseert de gemeente elf online talkshows over energietransitie. In elke talkshow staat een 
wijk centraal. De talkshows zijn het startschot voor een participatietraject. Waar staan we en welke plannen 
zijn er in de wijk over het opwekken en besparen van energie, over alternatieven voor aardgas enzovoorts. In 
de talkshows komen lokale experts aan het woord, zoals de wijkambassadeurs duurzaamheid en ondernemers 
of bewoners, die al volop aan de slag zijn met hun woning of bedrijfspand. Ook de gemeente Leiden is 
vertegenwoordigd. Meer informatie op www.gagoed.nl/talkshows. De uitzendingen zijn hier ook terug te 
kijken. 

Op 6 april jl. was het Boerhaavedistrict 
als eerste aan de beurt. Sprekers waren 
onder meer Fleur Spijker (wethouder 
Duurzaamheid), Els de Hullu (voorzitter 
Vogelwijk Energiezuinig) en Yung Lie 
(wijkambassadeur duurzaamheid). Het 
videoverslag staat op onze website 
www.energiezuinig.vogelwijk.nl  

Waar de Vogelwijk eerst nog een ‘witte 
vlek’ was in de vorige Warmtevisie van 
de gemeente, is de situatie nu behoorlijk 
veranderd en is deze opvatting 
bijgesteld. De vier Leidse wijken waar 
burgerinitiatieven zijn gestart (naast de 
Vogelwijk zijn dat de Merenwijk, het Houtkwartier en het Waardeiland) vormen nu een voorhoede voor de 
energietransitie, die volop door de gemeente wordt ondersteund. Initiatieven vanuit bewoners zijn nu een 
belangrijk startpunt voor de gemeente om op aan te sluiten.  

In nauwe samenwerking met onder andere Vogelwijk Energiezuinig gaat de gemeente het gesprek over de 
energietransitie voeren. Doel is om inhoudelijke kennis op te halen om de plannen te kunnen aanscherpen. De 
gemeente gebruikt de opbrengst onder meer voor de Transitievisie Warmte, die zij - net als alle andere 
gemeenten in Nederland - eind dit jaar bij het Rijk moet opleveren. Deze visie is weer verbonden met de 
Regionale EnergieStrategie (RES). Wie dat wil, kan zich aanmelden via gagoed@leiden.nl 

 
voortgang themagroepje hybride warmtepomp 
Hybride warmtepompen komen voor bestaande woningen steeds meer in de belangstelling te staan als goede 
tussenstap in de energietransitie. Relatief goedkoop, extra isolatiekosten hoef je niet per se te maken.  
Het themagroepje dat zich buigt over hybride warmtepompen heeft nog weinig voortgang kunnen maken. Het plan 
was om bezoekjes te brengen aan "echte" gebruikers om te horen wat hun ervaringen zijn met 
deze apparaten. Vanwege Corona is dat sinds begin december onmogelijk. We hopen dit binnenkort weer te kunnen 
opstarten. Daarna willen we een bezoek brengen aan 1 of 2 installatiebedrijven, alsmede aan een onafhankelijk 
expertisecentrum zoals de Woonwijzerwinkel in Rotterdam.    

We hebben ons wel gebogen over een vergelijkend onderzoek, dat de Consumentenbond recent heeft uitgebracht 
naar 7 merken hybride warmtepompen. De keuze is - hoe kan het ook anders - niet eenvoudig. Het ene merk zet de 
CV aan bij +4 graden Celsius, het andere gaat door tot - 0 graden. Prijzen lopen sterk uiteen, maar ook het 
percentage gas wat je bespaart (en daarmee de CO2 uitstoot) varieert van 40 % tot 65 %.  
Als je CV-ketel op zijn eind loopt, lijkt het verstandig om deze te vervangen en er een hybride warmtepomp naast te 
zetten. Dan kun je weer 15 jaar comfortabel en energiezuinig vooruit. 

 
Vogelwijk Energiezuinig is en blijft actief! Meedoen? 
Iedereen wil graag energiezuiniger leven met minder energiekosten, toch?! Maar tegelijkertijd 
merken we ook dat het moeilijk is om wijkgenoten te betrekken en te activeren. Hoe komen 
we beter met elkaar in contact? Als je een goed idee hebt, of actief wilt meedoen: we horen het 
graag; je bijdrage wordt zeer gewaardeerd! Je kunt je aanmelden via: 
energiezuinig@vogelwijk.nl 

  

http://www.gagoed.nl/talkshows
http://www.energiezuinig.vogelwijk.nl/
mailto:gagoed@leiden.nl
mailto:energiezuinig@vogelwijk.nl
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De Hofjes pre-Reformatie, Deel III 

Theo Gijzenij 
 
Dit is het derde deel van een artikel over hofjes voor de reformatie. In de 
komende Praatvogels zijn de vervolgen te lezen over deze 
woongemeenschappen. De voetnoten kunt u opvragen bij de redactie. 
 

Sionshof 
Het één na oudste hofje is het (Groot) 
Sionshof, ook hier weer een interessante 
geschiedenis. 
 
Het hofje is gesticht aan de Papengracht in 
1480 door Hugo van Zwieten en zijn 
jonkvrouwe Luytgairt Claisdr van Boshuysen, 
beiden stamden van ridderfamilies af. Naast 
de normale preuven kregen de bewoners hier 
nog een extraatje met Maria tenhemel-
opneming, met Sint Nicolaas en met Kerstmis. 
Als beheerders, of regenten, werden de 
huiszitten-meesters van de Sint Pieters-
parochie benoemd. In de 17e eeuw raakte het 

hofje in verval en daarom is in 1688 het hofje verplaatst bij demping van de 
gracht. 
 
Een nieuw Groot Sionshof werd gebouwd in de omgeving van de Onze Lieve 
VrouweKerk (OLV) aan de Sint Jozefsteeg die sindsdien dan ook de Sionsteeg 
heet. Het woordje ‘Groot’ bij Sionshof is wel belangrijk want later in 1641 is er 
ook een ‘Kleyn’ Sionshof gesticht, direct achter het oude Groot Sionshof dat 
toen dus nog aan de Papengracht was. 
 
Sint Stevenshof 
De volgende in de rij is het Sint 
Stevenshofje1uit 1487 aan de Haarlemmer’-
straat nr. 50. Als u er nu binnen gaat ervaart 
u een onwaarschijnlijke rust, en dat in zo’n 
drukke winkelstraat. De stichters waren 
Willem II Aerntsz van Tetrode ende Christina 
(Kerstijn) syn huysvrov zoals ook boven de 
toegangspoort staat te lezen. Hij was 
bierbrouwer in Wassenaar, maar zat ook in de 
textiel. Om het hofje in zijn financieel 
onderhoud te kunnen laten voorzien, hadden 
Willem en Christina ook nog aanzienlijke 
landerijen, zoals de Stevenshofjespolder, die 
toen nog in Wassenaar lag, waarvan de 
pachtinkomsten ook voor het hofje konden 
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worden aangewend. In 1981 ging de eerste paal de grond in voor een totaal 
nieuwe Leidse woonwijk. 
 
Voor de naam Sint Steven is gekozen omdat de heilige Steven, of Stefanus, de 
beschermheilige was van het gilde van de brouwers en hun altaar stond in de 
OLV kerk, op een steenworp afstand van dit hofje. Ook in dit hofje gold dat 
vrouwen hun man niet mochten overleven, getuige de clausule:  
 

‘ende waer oec dat die man een wijf hadde, die sel oec dair woenen also 
langhe als die man leeft ende niet langher’. 

 
Om de wekelijkse preuven te krijgen moesten alle bewoners elke vrijdagsmis 
in de kerk om het graf van de stichters staan en bidden voor hun zielenheil. Als 
regenten waren de zangmeesters van de OLV kerk aangewezen, die op hun 
beurt het dagelijks toezicht weer hadden uitbesteed aan twee ‘toesienders’. 
Familieleden uut den geslachte van Tetrode kregen later toch voorrang boven 
de zangmeesters, zowel bij het toewijzen van een regentschap als ook bij de 
toewijzing voor een nieuwe bewoner; het werd dus een soort ‘familiezaak’. 
 
Sint Annahof 
Aan de beurt is het Sint Annahofje aan de Zegersteeg, gesticht in 1503 door de 
apotheker Joost Hendricksz. van der Strijpen van Duiveland. Het kreeg de naam 
Anna mee, maar werd ook vernoemd naar Sint Nycolaes, de bescherm-heilige 
van de apothekers. De achterkanten 
van de woninkjes zijn gebouwd tegen 
de achterkanten van de huisjes van 
het Bethaniënhofje, dus rug tegen 
rug. Fraai is de toegangspoort aan de 
Zegersteeg, u kunt die niet missen, 
als u daar eens gaat wandelen. 
 
Er waren dertien woninkjes, voor 
alleenstaande vrouwen. Joost 
Hendricksz had afgesproken dat het 
beheer zou worden uitgeoefend door 
de huiszittenmeesters en de Heilige 
Geestmeesters, beiden van de Pieterskerkparochie. Joost overleed helaas 
voordat alles op papier gezet was. Zijn vrouw Geertruyt en hun twee zonen 
hebben toen een kleine maar belangrijke wijziging in Joost zijn laatste 
wilsbeschikking aangebracht. Ze bepaalden dat niet de regenten maar zijzelf, 
en hun nazaten, over de toewijzing van de huisjes zouden beslissen en ook over 
de benoeming van een regent. 
 
Eigenlijk werd zo de macht van de regenten behoorlijk ingeperkt, net als bij het 
Sint Stevenshofje. Ook in dit hofje moesten de bewoonsters elke vrijdag de mis 
bijwonen en bidden voor het zielenheil van de stichters, op straffe van 
verbeurdverklaring van de wekelijkse preuven. Op het maken van ruzie, kijven 
en gelijke overtredingen gold slechts één waarschuwing (gele kaart), bij een 
volgende overtreding werd zonder pardon de rode kaart getrokken en stond 
men buiten de poort. Sinds 1862 wordt het beheer uitgevoerd door de diaconie 
van de hervormde kerk. 
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Sint Janshofje 
We vervolgen de lijst met het Sint Janshofje, gesticht in 1504, ter ere van 
Johannes de Doper, aan de Haarlemmerstraat 264. De stichter, Jan Joop 
Kerstiaansz was ondernemer en. betrokken bij het verven van stoffen voor de 
textiel, maar ook bierbrouwer én hij brandde kalk, een belangrijk onderdeel 
voor cement. Als een soort vrije tijdsbesteding was Jan ook nog schepen en lid 
van de Veertigraad (een voorloper van de Gemeenteraad). 
 
Om wat meer inkomsten voor het hofje te genereren moesten nieuwe bewoners 
een ‘schepenbrief’ tekenen, waarin al hun bezittingen en schulden stonden én 
ook, dat als een bewoner toevallig een erfenisje van ten minste ƒ 100,-- kreeg, 
daarvan 1/3 ten goede van het hofje zou komen. 
 
Dit hofje bestond uit zes iets grotere huisjes en zeven kleinere ‘cameren’. 
Echtparen en alleenstaande mannen kwamen voor de zes grotere huisjes in 
aanmerking en weduwen en alleenstaande vrouwen moesten het dus doen met 
de zeven kleine cameren. Heel apart voor die tijd was dat Jan en Claertgen het 
hofje hadden verzekerd tegen brand of ander onheil.  
 

 
 
Net als bij veel andere hofjes waren er altijd wel enkele outsiders, goed willende 
burgers, die niet voldoende kapitaalkrachtig waren om zelf een hofje te 
stichten, maar een hofje wel een heel goed hart toedroegen, en in staat waren 
om een legaat te bekostigen. Een bekend legaat was, dat op kosten van de 
legaatgever elke bewoner van een bepaald hofje elk jaar op 3 oktober, vanwege 
de herdenking van het beleg en ontzet, een haring, een witte boterham en een 
borreltje kreeg.  
 
Na vele omwegen en verschillende eigenaars, met nog een omvangrijke 
renovatie in 1901 is het Sint Janshofje nu van Libertas Leiden. 
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Lepelaar: een Tropische Vogel 
Dick de Vos 

 
Sinds enkele jaren zien we 
lepelaars op het landje van 
Bremmer. Het is een van de 
mooiste vogels van 
Nederland en gewoon zonder 
verrekijker te bewonderen; 
weinig vogels maken zo'n 
exotische indruk als de 
lepelaar. Met hun fraaie kuif, 
vreemd gevormde snavel en 
gracieuze gestalte kost het 
niet veel moeite om ze voor 
te stellen temidden van 
palmen en papyrusplanten. 
Toch horen ze net zo goed bij 
de Nederlandse wilgen en 
elzen, riet en lisdoddes.  
 
Ze zijn uiteraard genoemd naar hun snavel. Alleen lepelaars hebben patent op 
dat unieke ontwerp: een lange, stevige vorm met een lepelvormig uiteinde. In 
tegenstelling tot een echte lepel is die niet hol van binnen maar bestaat het uit 
twee platte helften. Het is een uiterst gevoelig tastorgaan vol zenuwen, 
waarmee de lepelaar de kleinste bewegingen in het water kan waarnemen. Met 
die snavel zoeken de lepelaars hun voedsel. Je kunt ze er op grote afstand mee 
onderscheiden van de grote zilverreiger, die eveneens wit is maar heel anders 
vist, net als een blauwe reiger. Ook die zien we vaak op het weiland, maar de 
lepelaar herken je dus aan het gedrag. Hij scant met snelle rukkende 
hoofdbewegingen de oeverbodem af, op zoek naar stekelbaarsjes en andere 
visjes, insectenlarven, kreeftjes en andere dieren die hij in het water 
tegenkomt. Lepelaars komen trouwens ook voor in zoutwatergebieden. Het 
zoute water deert hen niet. Ze kunnen het zelfs drinken. Ze filteren het zout 
eruit middels een speciaal orgaan dat in hun voorhoofd is gelegen, direct bij de 
neusgaten. 
 
Omdat ze hun voedsel op de tast zoeken mag het water best troebel zijn. Wel 
moet het water niet dieper zijn dan een centimeter of dertig, vandaar dat 
getijdengebieden zoals de Waddenzee favoriet zijn. Daar foerageren ze zelfs 's 
nachts, om maximaal te kunnen profiteren van de juiste waterstand.  
Overdag houden lepelaars van rust. Vaak dommelen ze maar wat, zoals veel 
vogels in hun typerende slaaphouding; met het hoofd omgedraaid en de snavel 
verborgen in de veren. Actiever zijn ze als de jongen gevoerd moeten worden, 
dan vliegen ze desnoods dertig kilometer van de broedplaats naar geschikte 
voedselgebieden.  
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De Nederlandse lepelaars overwinteren voornamelijk aan de Banc d'Arguin voor 
de kust van Mauritanië in westelijk Afrika. Via enkele tussenstops in 
moerasgebieden in Spanje en Frankrijk bereiken ze hun broedgebieden hier. 
De eersten komen al eind februari in Nederland aan, maar de meeste pas in 
maart en april. Nederland is voor de lepelaar altijd al van een bijzondere 
betekenis geweest. Eeuwenlang was ons land de meest noordelijke broedplaats 
van deze warmteliefhebber. Andere kolonies lagen vele honderden kilometers 
zuidelijker; de grootste in Oostenrijk, Hongarije en Zuid-Spanje.  
Westelijk Nederland was oorspronkelijk een paradijs voor lepelaars, met 
geleidelijke overgangen tussen land en water, talloze kreken en inlagen, 
moerasbossen, droogvallende en weer onderstromende zandplaten, kortom 
één groot Waddengebied. Er moeten duizenden, misschien wel tienduizenden 
lepelaars in onze contreien hebben gebroed.  
 
De lepelaar heeft veel te lijden gehad van menselijke vervolging en vernieling 
van hun leefgebieden. In een kolonie in het Horstermeer werden in de 19e eeuw 
tweemaal per week eieren geraapt, eenmaal zelfs 1600 in één week. Ook Jac. 
P. Thijsse citeert in Het intieme leven der vogels uit 1906 enkele bronnen die 
getuigen van mededogenloze vervolging. Neem het jaarlijkse 'oogsten' van 
jonge lepelaars in de moerassen bij Rotterdam. "Wanneer de jongen groot 
genoeg waren, dan werden zij door middel van lange stokken met ijzeren haken 
uit de bomen geschud, om verkocht te worden. Het schijnt dat men die beesten 
at", constateert Thijsse geschokt. Zo mogelijk nog schadelijker dan de jacht 
was echter de vernieling van hun leefgebieden. In Nederland gebeurde dat 
vooral door drooglegging van moerassen en plassen. In de 20ste eeuw kwamen 
daar milieuvervuiling en de pesticiden overheen waardoor ook het voedsel 
(stekelbaarzen) uit de sloten verdween. Het dieptepunt werd bereikt in 1968, 
toen er nog maar 151 
paartjes in Nederland 
broedden.  
 
Door betere waterkwaliteit 
en bescherming van de 
broedgebieden en de 
rustplaatsen is het aantal 
broedparen sindsdien 
langzaam maar zeker 
gegroeid. De 
broedpopulatie wordt 
momenteel geschat op 4000 paar. De grootste kolonies zijn momenteel te 
vinden op de Waddeneilanden en in de Delta. Vandaaruit hebben ze zich 
verspreid naar, en nieuwe kolonies gevormd, in binnen- en buitenland. Ook in 
Leiden hebben we een bescheiden kolonie in Cronesteijn, temidden van de 
reigers, bestaande uit enkele nesten. Komen daar onze Vogelwijk-lepelaars 
vandaan? Ik vermoed van niet omdat ik ze altijd zie vertrekken naar het 
noorden, richting Warmond, waar ze eveneens voorkomen. Als de trend 
doorzet, is het niet uitgesloten dat er ook in het bos van Endegeest een kleine 
kolonie gaat ontstaan. De bomen zijn er hoog genoeg voor, en er zijn genoeg 
slootjes in de buurt. Voorwaarde is wel dat de rust enigszins gehandhaafd blijkt. 
Het lot van een eventuele Oegstgeesterkolonie ligt dus in handen van de 
gemeente Oegstgeest en haar plannen met het gebied van Endegeest.  
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Riolering op de Schop 
Rutger Hagen 

 
Een gescheiden riolering; de Vogelwijk moet er aan geloven. De komende jaren 
gaat de hele buurt op de schop om de verouderde buizen te vervangen. En dat 
is hoognodig. Op een aantal plekken zijn de huidige buizen kapot waardoor 
wegverzakkingen optreden en grondwater in het riool verdwijnt. Doordat het 
klimaat verandert zullen er vaker heftige regenbuien zijn waarop het huidige 
rioolstelsel niet is voorzien. Wanneer het riool dan vol zit wordt een teveel aan 
rioolwater geloosd op het oppervlaktewater wat voor veel milieuschade zorgt. 
 
Riolering vroeger 
Riolering is al van alle tijden. De oudste rioolbuis ooit gevonden is circa 6.000 
jaar geleden gemaakt. Dat deze buizen van klei duurzaam zijn, blijkt wel uit 
het feit dat op het Griekse Kreta nu nog steeds huizen zijn aangesloten op 
buizen die ongeveer 4.000 jaar geleden in de grond zijn gestopt. Leiden (en de 
rest van Nederland) volgde pas veel later. In Nederland werden de eerste riolen 
pas in de 19e eeuw aangelegd. Daarvoor was men aangewezen op poepemmers 
die aan huis werden ingezameld of gooide men de ontlasting in het 
oppervlaktewater of gebruikte het als bemesting. De poepemmers werden met 
paard en wagen opgehaald door de 'tonnenboer', of geleegd in putten in of 
naast het huis, in rioolkanalen of in een rivier. Die wagen werd gekscherend de 
Boldootkar genoemd naar een eau de cologne merk. 
 

 
De Boldootkar komt langs 
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Toen de Vogelwijk werd gebouwd was dat systeem in de achterbuurten nog 
steeds in gebruik pas na 1935 had nagenoeg iedereen toegang tot een echt 
toilet. Er kwam maar langzaam verandering in omdat nog niet alle toiletten via 
binnenriolering waren aangesloten op de buizen in de straat hetgeen de 
huiseigenaar moest betalen, en tja dan weet je het wel met pandjesbazen. 
 
 
Riolering nu 
Nu in 2021 zijn nagenoeg alle huizen aangesloten op riolering alleen huizen in 
sommige buitengebieden niet omdat zij te ver van het hoofdnet afliggen. Al die 
rioolpijpen tellen erg op. Er ligt nu meer dan 150.000 kilometer aan riolering in 
Nederland onder de grond; dat is bijna 4x de aarde rond! 
 
Meestal is de riolering, net zoals bij ons nu, gemengd. Al het vuile afvalwater 
van toilet en douche komt samen met het schone(re) regenwater in één buis.  
Bij een gescheiden riolering komt er een buis voor het vieze afvalwater en een 
buis voor het regenwater in de grond. Regenpijpen moeten dan ook worden 
aangesloten op de rioolbuis van het schone water. Dit regenwater gaat samen 
met de regen die op straat in de kolken verdwijnt niet naar de afvalzuivering 
maar laat men in de grond zakken of overgestort op het oppervlaktewater. Het 
vieze rioolwater uit de huizen blijft net als nu naar de afvalwaterzuivering gaan. 
Nadat het schoner is gemaakt wordt ook dit op het oppervlaktewater geloosd.  

 
Gescheiden riolering 

Het hoogheemraadschap van Rijnland verzorgt de zuivering. Naast het reinigen 
van de afvalstoffen worden ook medicijnresten uit het water gehaald; met alle 
ziekenhuizen in de buurt is dit zeker niet overbodig. Het afval dat overblijft, ook 
wel zuiveringsslib genoemd wordt gedroogd en verbrand waarbij de energie die 
vrijkomt wordt opgevangen. Afvalwaterzuiveringsinstallaties draaien dan ook 
vaak energieneutraal. 
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Preventie Meeuwenoverlast 
Trudi Kraan & Herman van der Kooij 

 
Ook dit jaar is het weer van belang om de overlast door meeuwen tegen te 
gaan.  
De belangrijkste preventieve maatregel is om meeuwen te verstoren die een 
nest willen bouwen op één van de aantrekkelijke platte daken in de wijk of 
tussen schoorstenen en schuine daken. Dit kunnen we bereiken door tussen nu 
en begin juni regelmatig het dak op te gaan. Begin juli is er weer een tweede 
periode.  
 
Om dit uit te voeren is er sinds enkele jaren per straatdeel een contactpersoon 
die of zelf het dak op gaat of ervoor zorgt dat een ander uit dat straatdeel het 
dak op gaat. Het is hierbij de bedoeling te voorkomen dat er meeuwen gaan 
broeden. De afgelopen jaren heeft dit duidelijk geleid tot minder overlast van 
schreeuwende en agressieve meeuwen. 
 
Het is belangrijk dat de contactpersonen even langs gaan bij mensen die nieuw 
in hun straatdeel zijn om toestemming te vragen om op hun dak te lopen. En 
dat ze een ‘vervanger’ regelen als ze de komende tijd met vakantie gaan.  
De lijst met contactpersonen wordt elders in deze Praatvogel gepubliceerd en 
komt te hangen in het kastje bij de brievenbus aan het begin van de 
Lijsterstraat. Daarnaast komt deze lijst op de website van de Vogelwijk te staan. 
 
Oproep:  
houd a.u.b. elkaars daken in de gaten! Ziet u op een dak meeuwen, wilt u dan 
alstublieft de contactpersoon inschakelen? 
 
Als u andere vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met 
Herman van der Kooij via het e-mailadres:  
h.v.d.kooij5@kpnplanet.nl 
 
Laten we er met elkaar voor zorgen dat onze wijk ook deze zomer leefbaar 
blijft! 
 

Ter informatie 
- 
 

- 
- 
 
 

- 
 

- 
 

- 
- 

 
Meeuwen bouwen in april hun nesten en leggen in mei hun eieren, 
2-3 stuks 
Soms hebben ze een ‘tweede leg’ in juli. 
Ze broeden ongeveer 21 dagen. Tijdens deze broedperiode zijn ze 
rustig. Als je dan niets hoort, is dat niet geruststellend, maar 
verdacht! 
Wanneer de kuikens eenmaal geboren zijn, worden de ouders heel 
waakzaam en luidruchtig. 
Naarmate de kuikens groter worden, worden de ouders steeds 
agressiever.  
Meeuwen keren graag naar hun oude nest terug. 
Bovendien kunnen ze 30 jaar oud worden. 

mailto:h.v.d.kooij5@kpnplanet.nl
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Overzicht contactpersonen Meeuwenalert Vogelwijk 2020 
 
Hieronder ziet u een overzicht van de contactpersonen per straat. 
De lange straten liggen vanaf de Rijnsburgerweg de wijk binnenkomend rechts, 
de korte links. Wat de Lijsterstraat en de Nachtegaallaan betreft wordt ook 
geteld vanaf de Rijnsburgerweg. Mocht u dus meeuwenactiviteit signaleren op 
een dak, wilt u dan de contactpersoon of mij even waarschuwen? 
 
Herman van der Kooij 071 5175115 / 06 20463311  Vinkenstraat 6 
 
 
Blauwe Vogelweg   Gosse Jensma   Vinkenstraat 8 
 
Bosuilstraat    Dick de Vos    Bosuilstraat 7  
 
Groene Spechthof   Barend Truijen   Bosuilstraat 5 
 
IJsvogelhof    Leo Gerrese    IJsvogelhof 17 
 
Leeuwerikstraat, lang oneven  Mick Oorthuyzen   Leeuwerikstraat 27 
   lang even  Mick Oorthuyzen   Leeuwerikstraat 27 

kort oneven  Ellen de Groot   Leeuwerikstraat 1 
kort even  Jaap Mels    Leeuwerikstraat 2 

 
Lijsterstraat,  1ste stuk  Betty Lever   Lijsterstraat 4 

2e stuk even  Herman van Klaveren  Lijsterstraat 16 
   2e stuk oneven Jan van Campen   Lijsterstraat 19 

3e stuk even  Bob van de Water   Lijsterstraat 32 
3e stuk oneven  Louis Zwager   Lijsterstraat 29 

 
Merelstraat,  lang oneven  Lex Rijkers     Merelstraat 15 

lang even  Lex Rijkers   Merelstraat 15 
   kort oneven   
   kort even  
 
Mezenstraat, nieuw oneven Leo Gerrese    IJsvogelhof 17  

nieuw even  Joep Prein    Bosuilstraat 2 
   oud   Ben Schippers   Mezenstraat 7 
 
Nachtegaallaan,  1ste en 2e stuk Friso van der Meulen  Nachtegaallaan 5 

3e stuk   Freek Bleeker   Nachtegaallaan 12 
 
Roodborststraat, lang oneven   Theo Veld    Roodborststraat 41 

lang even  Sven Kruizinga   Roodborststraat 26 
kort oneven  Jan Minjon   Roodborststraat 9  

   kort even  Yavuz Ariyurek   Roodborststraat 4 
 
Vinkenstraat,  oud   Gosse Jensma   Vinkenstraat 8 
   nieuw   Marcel Dénis   Vinkenstraat 9  
 
Mytylschool en     Els de Hullu    Leeuwerikstraat 35 
Revalidatie- 
centrum  
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Wist u dat... 
 
 het Circulair Warenhuis op het terrein van DZB Leiden, aan de 

Nachtegaallaan, een initiatief is van Stichting Kringloopbedrijf Het 
Warenhuis? 
 

 dit Circulair Warenhuis uiteindelijk wil doorgroeien naar een 
Duurzaamheidsplein met afvalstromen die goed herbruikbaar materiaal 
opleveren? 
 

 daarbij een plan wordt uitgewerkt hoe we meer waardevolle materialen uit 
het grof huisvuil kunnen worden ondervangen? 
 

 de gemeente Leiden op zoek is naar een tweede Milieustraat aan de andere 
kant van de stad? 
 

 die tweede Milieustraat misschien wordt gerealiseerd op terrein van het 
toekomstige Duurzaamheidsplein? 
 

 in Leiden 50 miljoen kilo huishoudelijk afval per jaar verwerkt wordt?  
 

 waarvan 33% gescheiden werd ingezameld (papier, glas, plastic, enzovoort) 
met een jaargemiddelde van 249 kilo per inwoner (cijfers: 2018)? 
 

 de gemeente ernaar streeft om volgend jaar 50% procent gescheiden afval 
in te zamelen, met een gemiddelde van 175 kilo huisafval per inwoner? 
 

 naast de muurdichten ook 8 muurformules in Leiden zijn te vinden? 
 

 aan de voorgevel van het Leidse stadhuis een ijzeren staaf is bevestigd van 
één Rijnlandse voet lang? En dat daaronder een gedeelte van de standaard 
Rijnlandse Roede, onderverdeeld in voeten, zichtbaar is?  
 

 de Rijnlandse roede (14,19 m2) vroeger de standaard oppervlaktemaat in 
Nederland was?  
 

 deze roede in 12 Rijnlandse voeten werd verdeeld, gelijk aan 144 duimen of 
1728 lijnen?  
 

 mannenhersenen en vrouwenhersenen van elkaar verschillen? 
 

 het vrouwenbrein gemiddeld 19 miljard zenuwcellen heeft terwijl het 
mannenbrein 23 miljard zenuwcellen bevat?  
 

 het vrouwenbrein kleiner en gemiddeld 100 gram lichter is dan het 
mannenbrein en dat dit verschil al aanwezig bij de geboorte?  
 

 elke dag zo’n 5300 fietsers gebruik maken van de Rijnsburgerweg? 
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 mannen niet slimmer zijn ondanks hun grotere brein? Omdat het 
vrouwenbrein meer uitlopers per cel heeft en daardoor meer en efficiënter 
contacten met andere zenuwcellen maakt. Hierdoor zijn er uiteindelijk geen 
verschillen in het IQ tussen mannen en vrouwen.  
 

 stemmings- en angststoornissen meer voorkomen bij vrouwen terwijl 
schizofrenie vaker voorkomt bij mannen? 
 

 de boete voor geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts 250 euro 
bedraagt? 
 

 en 100 euro voor afslaan zonder richting aan te geven? 
 

 en 400 euro als je passagiers die bij een tram of autobus willen in- of 
uitstappen daartoe geen gelegenheid geeft? 
 

 het LUMC op maandag 15 maart de nieuwe, tijdelijke, poliklinieken 
Heelkunde, Orthopedie en Gipskamer opende, gelegen naast de 
parkeergarage?  
 

 heel veel producten te veel zout bevatten? boosdoeners zijn: kant-en-klaar 
producten, sausjes en snacks, kazen, kant-en-klare kruidenmengsels, 
vleeswaren als worst en paté, maar ook groenten uit blik of glas. 
 

 bouillonblokjes met stip op één staan op de lijst met te-zoute-producten? 
 

 onze ‘biologische klok’ en ons 24-uurs gedrag niet goed op elkaar zijn 
afgestemd?  
 

 blootstelling aan licht op momenten waarop het eigenlijk donker hoort te 
zijn kan bijdragen aan een verstoring van de ‘biologische klok’? 
 

 mensen die in ploegendienst werken een hoger risico hebben op type 2 
diabetes vanwege de verstoring van hun ‘biologische klok’? 
 

 in elk geval sinds de 16e eeuw de woorden man en vrouw met name voor 
mensen worden gebruikt terwijl de verkleinvormen mannetje en vrouwtje 
voor dieren worden gebezigd? 
 

 mannen er vaker op uit trekken, meer risico’s nemen en meer op zoek zijn 
naar beloning? 
 

 vrouwen meer beducht zijn voor de negatieve consequenties van hun 
gedrag?  
 

 deze verschillen trouwens ook bij dieren worden gevonden? 
 

 het woord ‘lente’ oorspronkelijk 'het lengen der dagen' betekent?  
 

 de lente meer groen, jonge dieren en meer zon brengt en dat mensen in het 
voorjaar actiever en vrolijker worden?
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Agenda 

 
 2 Mei   Deadline participatietraject Doe Mee 
 31 Mei  ALV wijkcomité Vogelwijk 
 28 Juni  Deadline Praatvogel 
 4 September Wijkfeest 
 

Heeft u burenhulp nodig? Mail naar: 
vogelnetwerk@vogelwijk.nl 

 

Praatvogel Poëzie 
 

 
Kooitje 

 
mooi is een kooitje 

met een kanarie erin 
 

heel mooi ook een kooitje 
met een parkiet erin 

 
met een merel erin, met een kolibrie erin, 

een slavink erin, een bos wortelen erin 
blokjes marmer erin, een glas water erin 

 
maar het mooist is eigenlijk 
een kooitje met niets erin. 

 
© Cees Buddingh uit '128 vel schrijfpapier', 1967 
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