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V A N  D E  

R E D A C T I E  

Officieel moet de zomer nog beginnen, maar wat heb-
ben we het al warm gehad, boven de 30 graden. En na 
een lange periode van droog-
te kwam het hemel-water in-
eens met bakken naar bene-
den en stonden de straten 
blank. Buienradar kon het niet 
eens bijhouden. Extreem 
weer wordt steeds gewoner, 
zou je zeggen.  
 
Het thema van deze Raadsheer is “Natuur in de buurt”. 
Dat wordt belicht vanuit allerlei perspectieven. Mens en 
dier komen aan bod (honden, muizen, vogels, in-
secten), Moeder Aarde, de Leidse Hout, natuurlijk 
even-wicht, bloemen, planten en struiken, boomspie-
gels, geveltuintjes, we gaan uit de natuur eten, in de 
natuur wandelen, door de lens kijken, met natuurlijke 
grondstoffen werken en constateren dat natuur verlo-
ren kan gaan, althans, kan verdwijnen. We zijn – na-
tuurlijk – alle auteurs oprecht dankbaar voor hun bij-
drage. 
 
Vaste rubrieken, zoals het ketting-interview, de buurt-
column, familieberichten, culturele activiteiten, OPA en 
Wist u datjes ontbreken – natuurlijk  – ook in dit num-
mer niet.  
 
De volgende Raadsheer komt pas uit rond half oktober. 
Het thema daarvan is “Boeken in de buurt / De buurt in 
boeken”. We hebben schrijvers en dichters in en om de 
buurt (gehad). Wie van u weet welke (bekende) schrij-
vers in onze buurt hebben gewoond? En of ze er ook 
over hebben geschreven? Wat is het grappigste, inte-
ressantste of mooiste boek dat u uit de buurtbieb hebt 
geleend? Welke boeken hebt u er zelf in gezet? Bent u 
lid van de bibliotheek? Leest u een “echt” boek of laadt 
u ze liever op uw e-reader? Waar laat u uw oude boe-
ken, bewaart u die op zolder, verkoopt u ze, gaan ze 
naar de kringloopwinkel, de Boekenzolder, OPA of 
(foei!) de container? Wat vindt u van een luisterboek, 
zo’n mini-vakantieboekje, een scheurka-lender, puz-
zelboekjes, stripverhalen? Leest u de krant nog op pa-
pier of digitaal? Welke boeken hebt u van de Raads-
herenbuurt of van de Leidse Hout?  
Kortom: dat wordt vast een heel dikke editie! Want na-
tuurlijk gaat u ons allemaal spontaan artikelen sturen, 
want wie schrijft, die blijft. Doet u dat dan wel graag ui-
terlijk 22 september en stuur uw zeer gewaardeerde 
bijdrage naar  
redactieraadsheer@hotmail.nl (niet: com). 
 
Ik wens alle lezers van harte een prachtige zomer (va-
kantie)! 
 
Janny van Nieuwkoop
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»DE RAADSHEER« in kleur?  

Op papier is dat helaas onbetaalbaar.  
Maar in de online versie via www.raadsherenbuurt.nl zijn wel  

alle foto’s in kleur. Alle Raadsheren vanaf januari 2011  
kunt u daar vinden en nog eens nalezen. 
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“Ga je mee?” 
 

“Ga je mee? 

Dan halen we aardbeienbolletjes en gaan we naar het bos. Het bos waar altijd blaadjes waaien, waar zonlicht 

vlekken op het water maakt. Het bos met bruggetjes om op te stampen en paadjes om op te verdwalen. We zoeken 

een plekje, picknicken in het gras, kijken we naar vogeltjes die dansen in de lucht, luisteren naar muziek in de 

verte, zoeken naar de schommels die ergens bij het water staan. Of we lopen, zomaar een kant op, altijd de goede, 

samen zwerven zonder tijd, alleen zon en schaduw, zachte wind op onze huid. 

Ga je mee? Ik heb aardbeienbolletjes. En een bos, aan het einde van de straat.” 

Copyright: Sarah Breimer, Fagelstraat 

Wij hopen dat jullie allemaal volop kunnen genieten van de prachtige natuur in onze buurt deze zomer en we ver-

volgens uitgebreid met elkaar bijpraten bij de Raadsherenloop en Zomer-BBQ op zaterdag 1 september! 

Hartelijke groet,  

Uw buurtbestuur 
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Ketting-Interview 

Dorine Duives, Van Oldenbarneveltstraat 

1. Wanneer en waarom ben je in de Raadsherenbuurt 

komen wonen? 

We zijn 5 jaar geleden in de Raadsherenbuurt komen 

wonen. We hebben op dat moment heel specifiek geko-

zen tussen blijven wonen in Delft, waar we allebei ge-

studeerd hebben en ik nog steeds voor de universiteit 

werk, en naar Leiden verhuizen, nabij het werk van 

Wouter in het centrum van Leiden. Wat ons heeft over-

gehaald om naar Leiden en de Raadsherenbuurt te ver-

huizen is de nabijheid van de Leidse Hout, het strand en 

Schiphol. Ik hou erg van (hard)lopen in de natuur en 

moet voor mijn werk voor de universiteit frequent op 

reis. De Raadsherenbuurt is omringd door de natuur en 

ligt op 20 minuten van Schiphol. 

2. Wat is het mooiste originele detail in je huis? 

Het mooiste originele detail in ons huis zijn de glas-in-

loodramen.  

Tijdens de verbouwing hebben we intern veel ver-

nieuwd, maar we hebben geprobeerd het glas-in-lood 

waar mogelijk te behouden. Het was op het moment 

van aankoop op sommige plaatsen in slechte staat (bijv. 

missende stukjes, gebroken lood en scheuren in het 

glas). Afgelopen herfst hebben we alle panelen laten re-

pareren, 

hierdoor 

kan het 

glas-in-lood 

weer jaren 

mee. 

3. Wat is je favoriete buurtactiviteit? 

Koffie drinken bij de speeltuin in de Leidse Hout vind 

ik erg gezellig. Ook tennis ik bij tennisclub de Leidse 

Hout. Als beginner ben ik twee jaar geleden super 

vriendelijk ontvangen. Ondertussen tennis ik gemiddeld 

twee keer per week en heb ik al veel buurtgenoten leren 

kennen via het Rackettrekken op de maandagavond. 

4. Als de Raadsherenbuurt € 50.000 zou krijgen om de 

buurt te verbeteren of te verfraaien, hoe zou jij dat 

dan doen? 

Dit vind ik een moeilijke vraag om te beantwoorden 

omdat dit voor mij al een zeer mooie wijk is. Genieten 

zal ik zeer zeker van meer groen in de straat. Daarnaast 

een nettere oplossing voor het inzamelen van papier en 

plastic, dat komt de hele buurt ten goede. 

5. Hoe ga je naar je werk en hoe lang doe je daar over? 

Ik ben, zoals ze in mijn vak noemen, multimodaal. Af-

hankelijk van mijn werkzaamheden, mijn humeur en 

het weer reis ik met de fiets en de trein naar mijn werk, 

of ik neem de auto. Als ik in het centrum van Amster-

dam moet zijn (ongeveer 4 keer per maand), is de trein 

voor mij een uitkomst. Mijn reis van de Raadsheren-

buurt naar Delft kost mij gemiddeld een half uur buiten 

de spits en drie kwartier tot een uur in de spits. 

6. Wanneer en hoe heb je voor het laatst gebruik ge-

maakt van wat Leiden aan cultuur te bieden heeft? 

Een tijdje geleden zijn we naar een voorstelling in de 

Leidse Schouwburg geweest. 

7. Welke krant lees je, op welk moment van de dag en 

hoe lang doe je daar over? 

Ik lees de Volkskrant. Dit doe ik op doordeweekse da-

gen via mijn mobiel in de trein. Ik heb dan ongeveer 40 

minuten (2x20) om de krant helemaal te lezen. In het 

weekend lees ik de dikke zaterdag editie op mijn gemak 

in twee uur onder het genot van een kop koffie.  

8. Wat komt spontaan bij je op als je het thema (Na-

tuur in de buurt) van deze Raadsheer leest?  

De ooievaars op het dak van mijn buren. Ik ben geboren 

in ’s-Hertogenbosch. Tot ik ging studeren had ik nog 

nooit een ooievaar gezien. Voor mij is de ooievaar altijd 

een mythisch wezen geweest. Nu mag ik ze wekelijks 

aanschouwen op het dak van één van mijn buren, bij het 

hertenkamp in de Leidse Hout en in het nest langs de 

Leidsestraatweg.  

9. Welke vraag zou je zelf willen stellen? En natuurlijk 

willen we ook je antwoord graag vernemen. 

“Wat is je huidige binding met de Raadsherenbuurt en 

haar directe omgeving?”  

Omdat ik graag sport ben ik lid van twee sportvereni-

gingen, zijnde loopgroep Oegstgeest en T.C. de Leidse 

Hout. Het is heerlijk om onder het hardlopen of na een 

potje tennis met buurtgenoten te kunnen bijpraten. Ook 

zijn we sinds kort lid van de Speeltuin in de Vogelwijk. 

Het is altijd weer genieten om onze kleine te zien spelen 

met kinderen uit de buurt. Tevens is Wouter lid gewor-

den van ‘Het Zonneveld’, dus hopelijk kunnen we van-

af volgende zomer genieten van verse groenten en fruit 

uit eigen tuin op loopafstand van ons huis.  

10. Wie mag de volgende vragenlijst beantwoorden en 

waarom heb je haar / hem gekozen? 

Nuria Alfaco, mijn buurvrouw, omdat ik mij gelukkig 

prijs met zulke gezellige buren naast ons. 
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OUD PAPIER ACTIE (OPA) 

Waar de container voor OPA staat, is iedere keer een verrassing, nu de gemeente heeft gemeend parkeergeld te 

vragen als hij op de straat staat. Rob Grootenhuis probeert steeds een goede gratis plek te vinden en laat dat via 

Nextdoor aan alle aangesloten lezers weten. De data staan wel vast, dus zet die in uw al dan niet digitale agenda.  

 

Op 17 april hebben Rob Grootenhuis en Janny van Nieuwkoop de opbrengst van 2016, een bedrag van ruim 

300 euro, symbolisch overgedragen aan de bewoners van Jottem, het activiteitencentrum in Oegstgeest voor 

mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt. De vrolijke envelop werd in ontvangst genomen door een cl i-

ent, die op zijn beurt een envelop voor de “Lieve mensen van de Raadsherenbuurt” overhandigde. Uit oogpunt 

van privacy geen naam of persoonlijke foto, maar wel een plaatje van de aanwezige cliënten in de warme zon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons bestuur mag als dank voor de eerstvolgende vergadering 2 cakes bestellen bij de Bakgroep! 

Van het geld wordt een tuinset aangeschaft, een tafel met 4 stoelen. Die komt beslist goed van pas in de nieuw 

aangelegde tuin achter het prachtig verbouwde pand aan de Louise de Colignylaan 29. Daar kunt u nog steeds 

al uw plastic dopjes brengen om bij te dragen aan de koop en opleiding van een blindengeleidehond of een 

hulphond. En heerlijke taarten bestellen. En kaarsen en kaarten kopen. En nog veel meer leuke dingen. Doen! 
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Natuurlijk evenwicht in de  

Leidse Hout 

Nico Koek, buurtcolumnist 

Wat meer ruige natuur in ons eigen park, de Leidse Hout. Dat zou wat zijn! Kunnen we in de Leidse Hout niet 

wat grazers van een kleiner type opvangen? Laten we ons sterk maken voor een ‘overloop’ van de Oostvaarders-

plassen naar het bosrijke gebied in de Randstad. Maar dan moet er wel sprake zijn van een natuurlijk evenwicht in 

ons park. Daar heb ik nu een oplossing voor gevonden.  

Een ‘emozione incredibile’. Ongelooflijk emotioneel was de foto van twee wolvenwelpjes voor de beheerder van 

L’Oasi  Castel di Guido, een natuurpark  ten zuidoosten van Rome. Dat was vorig jaar. In 2013 werd in dit gebied 

al eens een eenzame wolf gesignaleerd. Die is meteen Romulus gedoopt, naar de stichter van de stad. Een tweede 

wolf die dat jaar opdook, kreeg de naam Numa, de opvolger van Romulus. Numa had geluk. Hij  kreeg in 2014 

gezelschap van een vrouwtjeswolf: Aemilia, de naam van een roemrijke Romeinse patriciërsfamilie. Dit wolven-

paar heeft nu kennelijk voor nog meer nakomelingen gezorgd. Want onlangs zijn in de buurt van Rome vijf cuc-

cioli  (wolvenwelpjes) ontdekt 

Natuurlijk zijn de Romeinen trots op dit heuglijke feit. 

“Dopo più di un secolo tornano i lupi a Roma”, schreef 

La Stampa juichend, na meer dan een eeuw keren de 

wolven terug in Rome. 

De legendarische oer-

wolf, Lupa,  zoogde ooit im-

mers de tweeling Romulus en 

Remus en maakte zo de stich-

ting van de stad mogelijk. Op 

de Capitolijnse heuvel, in het 

centrum van Rome, herinnert een 

groot bronzen beeld van de Lupa Capitolina met 

de twee zuigelingen aan deze gebeurtenis. Nog tot 1960 leefde in een kooi naast 

de trappen naar het Capitool een wolvin, een wat troosteloos eerbewijs. Veel 

mooier is natuurlijk de wolf op het shirt van de voetbalclub A.S. Roma, in de be-

faamde bordeaux-oranje kleuren van de stad.  

Als we nu eens die verbindingen tussen natuurgebieden in Europees verband goed aanpakken, dan moet het luk-

ken. De wolven bij Rome volgden de everzwijnen uit andere streken van Italië. Al die dieren maken gebruik van 

de corridori naturali. De wilde zwijnen veroorzaken veel overlast en schade, maar vinden in de wolven hun na-

tuurlijke vijand. Die zorgen als predatori voor het natuurlijk evenwicht. Althans in het park zelf. Maar in een 

woonwijk in het noorden van Rome werden onlangs nog drie forse everzwijnen gesignaleerd, die zich tegoed de-

den aan het afval dat door slordige Romeinen op straat wordt gedeponeerd. Een fatale botsing ’s nachts van een 

brommerrijder met een everzwijn leidde weer tot een ander soort natuurlijk evenwicht… In onze eigen Raads-

herenbuurt hoeven we daar niet bang voor te zijn. Onze vuilnisregulering is perfect in orde.  

Terug naar de Leidse Hout. Een klein aantal grazers importeren moet niet zo moeilijk zijn. En als de wolven hun 

weg via de corridors niet snel vinden, kunnen we natuurlijk best aan de Italianen vragen om een paar uit het Ro-

meinse park. Ik stel voor een prijsvraag uit te schrijven voor hun namen!   
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De hond  

Annet van der Velden 

Zelf ben ik de trotse bezitter van 2 

honden. Ik ben er zo aan gehecht 

dat ik dit graag  met de lezer deel. 

Een leven zonder hond kan ik me 

niet voorstellen. Ik vroeg mede-

hondenbezitters wat een hond toe-

voegt aan hun leven. Het argument 

dat het vaakst wordt genoemd is 

dat een hond altijd blij is en dat 

geeft een fijn gevoel. ‘Als ik bene-

den kom of thuis, is een hond 

steeds blij en nooit boos’.  

In Nederland leven bijna 2 miljoen 

honden als huisdier. Hoeveel hon-

den in Leiden lopen is niet bekend. 

In de gemeente Leiden betalen in-

woners geen hondenbelasting, wel 

in de omliggende gemeentes. Men 

schat dat het er in Leiden ongeveer 

10.000 zijn. Met zoveel honden is 

het natuurlijk logisch dat er regels 

zijn waar hondenbezitters zich aan 

moeten houden.  

Op de site van de gemeente staan 

de regels vermeld. De gemeentesite 

heeft zelfs een 81 pagina’s tellend  

Hondenbeleid Leiden. De belang-

rijkste regels zijn: 

 in Leiden is het bijna overal 

verplicht de hond aan te lijnen  

 de eigenaar moet zelf de poep 

van de hond opruimen 

Ik erger me vaak aan hondenpoep 

op de stoep. Misschien ergert u 

zich daar ook weleens aan. Dat is 

uiteraard de verantwoordelijkheid 

van de hondenbezitter. Uit de 

stadsenquête van 2015 blijkt dat 

36% van de ondervraagden overlast 

ondervindt van hondenpoep.  

Bij het uitlaten van honden zijn de 

baasjes op straffe van een boete 

(anno 2017 € 90,-) niet alleen ver-

plicht de honden aan de lijn te hou-

den, maar ook zakjes bij zich te 

dragen om de poep op te ruimen. 

Overtreders van de opruimplicht 

krijgen € 140 boete. 

Veel hondenbezitters vinden het 

opruimen van hondenpoep geen 

enkel probleem. Als u hondenpoep 

ziet liggen op de stoep, schroom 

dan niet om de hondenbezitter ter 

verantwoording te roepen. 

 

 

 

 

 

 

Toename van insecten gewenst 

Anne Sanderink 

Al geruime tijd zijn er berichten in het nieuws over de sterke 

afname van het aantal insecten. Het gaat dan onder meer om 

(nacht)vlinders, bijen en loopkevers en niet om muggen, wes-

pen en buxusmotten. Als oplossingen worden de vergroening 

van de landbouw en de liefdevolle verwaarlozing van het pu-

blieke groen genoemd. Burgers kunnen minder vlees en vaker 

biologisch gaan eten. Maar burgers kunnen ook hun tuinen in-

sectenvriendelijker maken. Denk bijvoorbeeld aan de volgende 

aanpassingen van je tuin: 

Hou de tuin niet zo netjes, maak rommelhoekjes met brandne-

tels en zorg dat de tuin dichtbegroeid is. 

Maak een insectenhotel: neem een blok hout en boor er gaatjes in. Zorg voor een stapeltje stenen of een omge-

keerde bloempot met wat stro. 

Bloemen trekken insecten aan. Vlinders zijn gek op de volgende bloeiende planten: aster, hemelsleutel, ijzerhard, 

ezelsoor, vlinderstruik, koninginnekruid, Helenium (zonnekruid) en flox. 
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Natuur rondom de buurt 

Anne Sanderink 

Het is goed wandelen in en rondom onze buurt. De Leidse Hout maakt vrijwel altijd onderdeel uit van het omme-

tje, maar er is nog zoveel meer. 

Loop maar eens de volgende wandeling: 

Steek de Rijnsburgerweg over en loop door het Bos van Bosman. Sinds het flatgebouw er is gesloopt is het er 

ruimer en groener. In de middeleeuwen stond er kasteel Paddenpoel en erna klooster Mariënpoel. Het Bos van 

Bosman was ooit 20 hectare groot. Door bebouwing in de 20e eeuw is daar slechts 3 hectare van over. 

Houd uiteindelijk rechts aan, steek de Blauwe Vogelweg over en loop over het Pomonapad, tussen de Vogelwijk 

en het Rijnlands Revalidatie Centrum door. Aan het einde rechtsaf en dan voor de ingang van de Vogelwijkspeel-

tuin rechts het Pad van Bremmer op dat tussen speeltuin en volkstuintjes (linkerhand) en het Landje van Bremmer 

(rechterhand) loopt. Het Landje van Bremmer is sinds 2007 opgenomen in het beschermde dorpsgezicht Wilhel-

minapark en Geesten, waardoor de kans dat het bebouwd wordt gering is. 

Het Pad van Bremmer komt uit bij biologische kwekerij en winkel De Groene Cirkel, een project voor re-

integratie en dagbesteding. In de winkel wordt onder meer de opbrengst van de moestuinen verkocht. In de maan-

den juni tot en met oktober is er ook een bloemenpluktuin en een theeterras. Zie ook:  

www.kwekerijdegroenecirkel.nl . 

Na het verlaten van De Groene Cirkel maak je linksom een lus door park Endegeest. Rondom kasteel Endegeest 

zijn veel GGZ-panden gesloopt, waardoor het terrein nog parkachtiger is geworden. Enkele panden staan er nog 

en worden middels antikraak verhuurd. In één van de  panden is sinds kort een meubelwinkel met leuk opgeknap-

te tweedehands meubels gevestigd en ernaast werkt een stoffeerder. 

Je kan de Endegeesterstraatweg en het parkeerterrein bij kringloopwinkel SOEK oversteken en een rondwande-

ling maken door het Bos van Rhijngeest. Dit kleine bos is wat verwilderd en je aanschouwt vergane glorie. 

Hou op het terrein van Endegeest links aan en loop door het kleine bos dat achter de huizen van de Geversstraat 

ligt. Dan kom je uit bij de bloemenstal op de hoek van de Geversstraat en de Endegeesterlaan. Van hieruit kan je 

terug naar huis lopen door Oegstgeest of langs het Landje van Bremmer. Pak dan ook het Hendrik Kraemerpark 

mee. Daarin staan een nieuw en een ouder appartementsgebouw. Het oude gebouw was in de 20e eeuw een zen-

dingsschool. Zendelingen en later ook ontwikkelingswerkers werden er (bij)geschoold. 

Als deze wandeling je bevallen is loop je er nog eentje: 

Loop de Leidse Hout in en hou wat links aan. Steek de Oegstgeesterweg over en loop de Poelgeesterweg in. Sla 

rechtsaf en loop op kasteel Oud-Poelgeest af. Dit kasteel is rond 1640 opgebouwd in de huidige stijl, maar om-

streeks 1300 stond hier al een versterkt huis. Ga na het koetshuis linksaf en aan het einde rechtsaf. Zo loop je in 

een grote bocht achterom het kasteel. Hou links aan en dan kan je in de zuid-oosthoek van het park (ter hoogte 

van IJsclub Oegstgeest) over een smal bruggetje (zonder leuning!) het park verlaten. Loop rechtdoor over een 

smal wandelpad links langs de Oegstgeesterweg. Bij de Kikkermolen is een ingang van het Heempark. Hier kun 

je over allerlei paden doorheen lopen. Neem ook eens het stappalenpad door één van de vijvers, als je je wande-

ling wat spannender wil maken. Bij de officiële ingang verlaat je het park, steek je de Oegstgeesterweg, een par-

keerplaats van Lugdunum en een bruggetje over en sla je rechtsaf de Groene Maredijk in. En vanaf de dat smalle 

dijkje kun je op verscheidene plekken een bruggetje over naar de Leidse Hout. En dan heb je vast wel een favo-

riete route door het park naar huis. 

http://www.kwekerijdegroenecirkel.nl/
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Erg leuk om te melden - maar dan moet je wel van kilometers maken (leren) houden - 

is dat op 23 mei LAW 16 officieel is geopend. Een LAW is een Lange Afstand Wan-

deling. Daarvan lopen er vele door Nederland. De bekendste LAW is het Pieterpad 

(498 km), van Pieterburen in Groningen naar de Sint-Pietersberg bij Maastricht. Maar 

LAW 16 (275 km) loopt van Katwijk aan Zee naar Berg en Dal in Gelderland (en 

verder door naar Xanten, ten oosten van Nijmegen). De LAW heeft als naam "Het 

Romeinse Limespad" gekregen. De route volgt (bij benadering) de grensweg (de Li-

mes) tussen het Romeinse rijk en de "barbaren uit het noorden." De Limes verbond 

de tientallen forten en wachttorens waarmee de Romeinen zich wilden beschermen 

tegen invallen. 

En wat nou zo leuk is: deze LAW loopt door onze buurt (Adriaan Pauwstraat, Anto-

nie Duycklaan en Van Beuningenlaan) en de Leidse Hout. Let maar eens op het 

LAW-symbool dat je volgt als je een LAW loopt. Dat is sinds kort dus in onze buurt 

te vinden, onder andere op de lantaarnpaal bij de Leidse Houtschool. 

 

De menselijke natuur in de 

Raadsherenbuurt 

Hans Rohlof 

Over de menselijke natuur zijn hele bibliotheken volge-

schreven, meer dan om in een kort artikel te beschrijven. 

Hoe zit het echter met de menselijke natuur in de Raads-

herenbuurt? Heeft de buurt een belangrijke invloed op ons 

die we niet direct erkennen? Natuurlijk, opgroeien in deze 

buurt vergroot de sociale interacties tussen jonge mensen, 

en leven in deze buurt ook die tussen ouderen. Het spelen 

als kind op straat, wat hier nog mogelijk is, maakt dat je, 

zeker in de wat warmere maanden, veel contact kunt ma-

ken, als je dat wilt. Wordt er trouwens nog wel geknikkerd? 

Het seizoen moet zijn aangebroken, maar ik zie dat niet 

meer zo vaak. Liggen de knikkertegels er niet meer in de 

nieuwe stoepen?  

Ook de ouderen kunnen in deze echte buurt worden verlokt 

tot sociale uitwisselingen, als ze dat willen.  

Ik wil het echter niet over deze overduidelijke zaken heb-

ben, maar over een ander aspect: de invloed van de archi-

tectuur op de menselijke natuur.  

Ik las namelijk op 18 mei een interessante column in de 

NRC. Soms moet je je vakkennis uit de krant halen. In de 

column stond dat de ecologische psychologie (waar ik nog 

nooit van gehoord had, maar dat zegt ook niet alles) heel 

duidelijk stelt dat we op volwassen leeftijd enkel dát waar-

nemen waarvan we veel hebben gezien tijdens onze jeugd. 

Zo nemen we weinig verticale lijnen weer als we als kind 

voornamelijk horizontale hebben gezien. En we waarderen 

die verticale ook een stuk minder.  

Zou het daardoor komen dat als je in de Raadsherenbuurt 

opgroeit, waar alles qua architectuur vrij horizontaal is, met 

lange lanen en lange rijen huizen, je nooit kunt wennen aan 

wonen in hoog-

bouw?  

Een gewaagde 

stelling, maar als 

we uitgaan van de 

ecologische psy-

chologie zo gek 

nog niet.  

Hier moet een ecologisch wetenschapper eens in stappen 

met onderzoek. Wat is eenvoudiger dan de kinderen uit on-

ze buurt, die inmiddels verhuisd zijn, te bevragen hoe ze 

wonen, en hoe ze hun woning waarderen. De wetenschap-

pelijke vervuiling, bias genoemd, door het beschikbaar zijn 

van laagbouw in de grote steden bijvoorbeeld, moeten we 

daarbij natuurlijk meenemen. Mijn eigen kinderen proberen 

trouwens beiden in Amsterdam een laagbouw-woning te 

vinden. Hetgeen ze niet meevalt.  

Zou het bewezen worden, dan moeten we dit aspect van de 

menselijke natuur blijven herkennen in onze kinderen en 

onze buurtgenoten! 

Foto: Anne Sanderink 

Foto: Hans Rohlof 
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Domweg gelukkig in de Leide Hout  

Lieke van Boven, Johan de Wittstraat 

Toen ik (44 jaar geleden) in de Raadsherenbuurt kwam wonen had ik geen bijzondere aandacht voor de natuur in 

de buurt. Ik was jong en bovendien was ik het zeer eens met de bekende dichtregels van Bloem uit zijn nog be-

kendere gedicht: “En dan: wat is natuur nog in dit land? Een stukje bos ter grootte van een krant". Texel (mijn 

geboorte-eiland) en West-Canada, waar partner Maarten opgroeide, daar was natuur en okay, misschien een beet-

je op De Veluwe. 

Toch was ik dolblij met onze tuin en met De Leidse Hout, voornamelijk omdat het zo handig was met kleine kin-

deren. Functioneel. Jarenlang wandelde ik dagelijks met de kinderen in De Leidse Hout, naar de eendjes en de 

speeltuin. Later gingen we er (vroeg in de morgen, voor we naar ons werk gingen!) minimaal 4x per week hard-

lopen. Ideaal, zo dichtbij huis. 

Logisch dat ik me druk maakte toen het park werd bedreigd! Ik was erbij toen 40 jaar geleden De Vereniging 

Raadsherenbuurt werd opgericht om de Leidse Hout te verdedigen tegen de snode plannen van de gemeente voor 

een busbaan door het park en (later) het voornemen om huizen te bouwen in de plaats van het Knuttelpad, langs 

de Warmonderweg. 

Ik herinner me nu opeens dat wij als eerste (!) redactie van De Raadsheer regelmatig artikelen kregen aangeboden 

over interessante bomen in de buurt. (In die tijd werd De Raadsheer trouwens nog door de redactieleden zelf ge-

stencild, geraapt en geniet bij de Leidse Welzijns Organisatie. Maar dat is een ander verhaal). 

Een paar jaar geleden ging ik met pensioen. Ik vond dat ik zo lang en zo vaak en met zo veel plezier gebruik had 

gemaakt van De Leidse Hout, dat ik weleens wat terug mocht doen nu ik meer tijd kreeg. Dus ben ik (zijn wij, 

Maarten en ik samen) in het bestuur van de Vrienden van de Leidse Hout gegaan. Dan ga je je vanzelfsprekend 

verdiepen in de geschiedenis en in het park zelf. Ik ben meegegaan met de Natuurexcursies, heb veel geleerd van 

het informatieve en prachtig geïllustreerde Beheerplan en sinds dit jaar werken we met een stel vrijwilligers 

daadwerkelijk (mee) aan het onderhoud van De Leidse Hout. 

Ja, de Leidse Hout is als volkspark (zie de vorige Raadsheer) een recreatiepark, maar ik heb nu veel meer oog ge-

kregen voor het natuuraspect. Er is zo veel te zien en te beleven: de wisseling van de seizoenen, de talloze soorten 

bomen en planten, meer dan 50 soorten vogels, de vleermuizen, meer dan 140 soorten paddenstoelen, de vijvers 

en sloten met talloze waterdieren en watervogels. 

En zo wordt dagelijks wandelen in De Leidse Hout steeds leuker en fijner. Ik voel me bevoorrecht en zielsgeluk-

kig dat ik mag wonen in zo’n fijne buurt met zo’n fijn park, dat weliswaar stadspark is maar stiekem toch wel een 

beetje meer van onze buurt. Daarom is het best gek dat slechts 20% van de buurtbewoners lid is van de Vrienden. 

www.vriendenvandeleidsehout.nl 

Op de site staat ook informatie over de werkochtenden. 

 

 

 

 

http://www.vriendenvandeleidsehout.nl/
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Mijn relatie met  

Moeder Aarde 

Ton Staphorst 

Van Moeder Aarde kan ik ontzettend blij worden. Maar 

aan de andere kant verwens ik haar wel eens. Zoals laatst. 

Mijn buxus stond er fier bij, veel nieuw jong blad. Ik dacht 

eraan om te gaan stekken (dat heb ik afgekeken van buurt-

genoot JvN). Het is niet van stekken gekomen, Moeder 

Aarde had besloten dat de buxusmot moest gaan gedijen 

op mijn buxushaagje. Er zit nu totaal geen leven meer in. 

En zo kan ik, nou ja, betrekkelijk eindeloos verder gaan; op 

mijn volkstuin is het een komen en gaan van voor mij on-

gewenste bezoekers. Phytophtera, spinaziekevers, courget-

temot, bladluizen, slakken, mieren, woelmuizen, snotke-

vers, harig wilgenroosje, heermoes, zevenblad en nog veel 

meer. Het komt allemaal langs om mijn diepte-investering 

in biologische groente en fruit genadeloos ongedaan te 

maken. Moeder Aarde staat bij mij diep in het krijt. 

Maar Moeder Aarde heeft gelukkig ook een heel andere 

kant. Bepaalde gewassen hebben niet echt een natuurlijke 

vijand. Uien, aardappelen, pastinaak, Nieuw-Zeelandse 

spinazie, rabarber, bieslook en palmkool, om maar eens 

wat te noemen, kunnen uitstekend gedijen. En, het moet 

gezegd worden, met enige vindingrijkheid kun je de vijand 

op afstand houden. Dan moet je wel een heel assortiment 

in de strijd werpen. Afwasmiddel, spiritus, nicotine van de 

gecremeerde sigaren, brandnetelgier, ach er zijn middeltjes 

genoeg om Moeder Aarde voor de gek te houden. Helaas 

is zij best wel inventief, en dat betekent dat je het internet 

moet afstruinen op zoek naar nieuwe methoden en tech-

nieken. 

De afgelopen periode was Moeder Aarde erg genereus. Zij 

besloot ons een groot aantal extra zonuren toe te bedelen 

en tegelijkertijd om spaarzaam om te gaan met regenwater. 

Met gericht begieten met water uit de sloot groeit het ge-

was geweldig. En de eerste slak moet ik nog zijn stoute 

schoenen zien aantrekken om richting mijn lekkernijen te 

gaan. Nee, het moet gezegd, Moeder Aarde heeft nu de 

veelvratige slak in het verdomhoekje gezet. Ach ja, ach 

nee, gelukkig is er nog altijd een achtervang. De groot-

grutter of de speciaalzaak is er goed voor. 

Moeder Aarde is ook in ander opzicht genereus. Er gaat 

bijna geen dag voorbij of zij spekt mijn bankrekening. Elke 

dag is er licht dat mijn zonnepanelen opzoekt en via een 

omvormer wordt gelijkstroom omgezet in wisselstroom en 

deze kan ofwel direct mijn wasmachine van energie voor-

zien ofwel via de daartoe geëigende kanalen de energiele-

verancier kond doen van de opbrengst van zonne-energie. 

Het werkt echt, ruim anderhalf jaar staan er zes panelen op 

het dak en nu al lever ik jaarlijks meer terug dan ik ge-

bruik. Dan moet ik wel zeggen dat ik geen droger heb en 

een afwasmachine ontbreekt in mijn woning. 

Moeder Aarde heeft nog veel meer voor ons in petto. Het 

waait regelmatig fors en het omzetten van wind naar ener-

gie is tegenwoordig een peulenschil. Jammer dat je een 

molen van forse omvang nodig hebt om energie op te 

wekken en dat een woongebied geen gelukkige locatie is. 

Maar je ziet de windmolens steeds vaker richting stad of 

dorp oprukken. Ik heb daar geen moeite mee, mits onze 

gevleugelde vrienden daar geen problemen van onder-

vinden. 

Hoog in de spar in mijn achtertuin, het zal zo een meter of 

10 boven de grond zijn, is een eksternest verrezen. In het 

najaar en het vroege voorjaar kwamen vader en moeder 

ekster regelmatig aanvliegen met takken en takjes. Na ver-

loop van tijd was er iets zichtbaar dat voor een eksternest 

moest doorgaan. Rommelig, slordig, maar wel functioneel. 

Want zo af en toe zag ik een ekster het nest betreden. Het 

leek een liefdesnest, maar het was van korte duur. Een en-

kele keer zie ik nog wel een ekster schielijk naar binnen 

gaan, er is niets van broedsel te bespeuren geweest. Hier 

heeft Moeder Aarde voor mij een raadsel opgeworpen. Er 

is behoorlijk geïnvesteerd in een stevige woonderij, maar 

feitelijk is het een spooknest. Waarvoor is dat nodig? Ik 

had me behoorlijk verheugd om op zolder min of meer 

recht in het nest te kunnen speuren. Moeder Aarde heeft 

mij een loer gedraaid. Het zij haar vergeven. 

Als ik de balans opmaak, dan ben ik uitermate tevreden 

met Moeder Aarde. Zij brengt mij, en gelukkig ook vele 

anderen, heel veel goeds. Wat een rijke flora en fauna heb-

ben wij om ons heen. Dat er ook minpunten zijn, zal ik 

haar vergeven. Gelukkig zijn die ten dele reparabel. 
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  Vogelfoto’s 

Ruurd Kok 

Een paartje halsbandparkieten. De linker vogel is het mannetje, herkenbaar 

aan de ‘zwarte kin- en keelvlek en een zwarte lijn over de hals die uitloopt in 

een oranjeroze halsband op het achterhoofd’, zoals de beschrijving luidt op de 

website van de Vogelbescherming. Ze vliegen vaak krijsend in groepjes, 

waardoor je ze meestal eerder hoort dan ziet. Deze vogel is een typisch voor-

beeld van een ‘exoot’, een uitheemse (vogel)soort die door de mens in Neder-

land is geïntroduceerd en zich heeft weten te handhaven. De halsbandparkiet 

komt ongeveer vanaf 1970 voor in ons land. Een bekende plek waar de vogels 

toen al rondvlogen, was het Vondelpark in Amsterdam. Inmiddels hebben ze 

zich over grote delen van de Randstad verspreid. 

Een groepje van zeven staartmezen. Staartmezen zie je vooral ’s 

winters in de tuin. De rest van het jaar zijn ze vooral in bossen te 

vinden. Het zijn donzige bolletjes met een klein snaveltje, nieuwsgie-

rige zwarte kraaloogjes en – uiteraard – een lange staart. Ze zijn ’s 

winters vaak in groepjes en druk in de weer: fladderend van struik 

naar struik en hippend van tak naar tak. Toch hoor je ze bijna niet: ze 

maken hele hoge, ijle geluidjes. 

Een Vlaamse gaai zoekt fladde-

rend zijn evenwicht op een pin-

daslinger. Door z’n bonte veren-

kleed zou je haast vergeten dat het een kraaiachtige is. Zijn onder- en 

bovenzijde hebben een beigebruine kleur en hij heeft een zwart-wit ge-

streept petje. Meest opvallend zijn natuurlijk de mooie blauwe veertjes 

in z’n vleugel. Het zijn echte druktemakkers en herrieschoppers, wat 

zelfs terug komt in hun Latijnse naam, Garrulus glandarius, wat zoveel betekent als 'voortdurend krassende 

eikelzoeker.' Overigens doen andere vogels hier hun voordeel mee: als de gaaien alarm staan, weten andere 

soorten dat ze zich moeten verbergen. 

Een kauwtje balanceert op een pindaslinger. Alhoewel de vogel gewoon 

‘kauw’ heet, wordt hij als kleinste Nederlandse kraai meestal kauwtje 

genoemd. Door z’n lichtgrijze nek en achterhoofd lijkt het alsof de vogel 

een zwart petje op heeft. Ze hebben opvallend felle, lichtblauwe ogen, 

waarmee ze alles scherp in de gaten lijken te houden. Kauwtjes zijn vaak 

in groepen en roepen elkaar dan met een kort, schel geluid. Paartjes zijn 

bijna onafscheidelijk en blijven elkaar hun leven lang trouw. 

Een buizerd en twee eksters. Een 

buizerd is geen alledaagse gast in de tuin. Je ziet ze vaak langs de 

snelweg, zittend op een paaltje de omgeving afspieden. Ook is hun 

silhouet wel eens te herkennen als ze hoog boven onze wijk cirkels 

draaien in een blauwe zomerlucht. Maar in een boom in de tuin ver-

wacht je ze niet zo snel te zien. Toch zat eind maart ineens een buizerd 

in de – toen nog kale – rode beuk waar we vanuit onze tuin op uitkij-

ken. Een scherpe blik, krachtige snavel en stevige gele klauwen. Hij 

liet zich amper van de wijs brengen door een paartje eksters dat ner-

veus heen en weer vloog en steeds een paar takken dichterbij kwam 

om de roofvogel te verjagen. Het was waarschijnlijk het eksterpaar dat 

in een hoge conifeer in de weer was met een nest. De buizerd poetste rustig de snavel in z’n borst veren en 

draaide af en toe ietwat verstoord de kop richting eksters. 

Foto’s: Ruurd Kok 



N A T U U R  

13  De RAADSHEER  nr. 2  – Juni 2018  

 

Vlinders 

Ad Littel, Van Oldenbarneveltstraat 

Op verzoek van de redactie stuurde Ad 

ons per omgaande de volgende reactie: 

Hierbij stuur ik je de foto van een 

‘werklade’ van een insectenreis in 2017 

naar het Tambopatagebied in het zuide-

lijke Amazonegebied van Peru. 

Deze lade heeft ten dele de verhoopte 

(bonte, red.) kleur maar geeft ook heel 

goed weer hoe je verzamelt tijdens een 

bezoek aan een mooi vlindergebied. De 

dieren staan hier op soort gegroepeerd. 

Ze behoren tot enkele families, maar van 

een systematische ordening is in deze 

werklade nog geen sprake. In deze fase 

orden ik de dieren op soort teneinde ze 

efficiënt te kunnen etiketteren. Later 

worden ze in de collectie ingevoerd bin-

nen het taxonomische systeem. Die col-

lectie is per werelddeel ingedeeld, en 

dus komen deze dieren dus te staan bij 

vlinders die ik ving in Frans Guyana, 

Suriname, Venezuela, Colombia en Bra-

zilië. 

Ik verzamel graag vlinders in verre lan-

den omdat daar nog helemaal niet zo-

veel van bekend is (ook al menen we dat 

alles al is onderzocht) en ook omdat er 

vrij volledige fotoboeken bestaan van de 

vlinders van elk werelddeel. Daarnaast 

zien vlinders er ook aantrekkelijk uit, 

maar dat is dan vooral macroscopisch. 

Ik verzamel ook kevers overal ter we-

reld en hun schitterende uiterlijk en gril-

lige lichaamsvormen komen vaak pas 

onder een microscoop tot hun recht. De 

meeste keversoorten zijn namelijk maar 

enkele millimeters groot; mensen heb-

ben daarvan een verkeerd beeld, omdat 

ze alleen de grote kevers opmerken. Ke-

vers zijn niet alleen vormenrijker, maar 

ook lastiger op naam te brengen vanwe-

ge het ontbreken van boeken voor lan-

den buiten Europa en N-Amerika. Er zijn alleen enkele websites. 

Voor mij ligt daarin echter een grote uitdaging om aan de kennis van 

kevers bij te dragen 

Van een aantal soorten vlinders en kevers heb ik grotere aantallen 

exemplaren. Om mijn collectie goed in mijn huis te kunnen bewaren, 

gaan dieren die ik kan missen naar de collectie van Naturalis (zodra 

de collectietoren weer wordt geopend; eind 2019 is de planning). Ik 

ben daar gastmedewerker en vind het belangrijk dat er een grote, pu-

bliek toegankelijke collectie in Nederland is met betrouwbaar geëti-

ketteerde dieren. 

Thuis wil ik mijn verzameling beperken tot hooguit enkele honderden 

laden. Het aantal vlinders dat ik huisvest is onbekend, en dat geldt 

ook voor de kevers. Uiteraard gaat het om vele duizenden. 

Foto: Ad Littel 
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Op zoek naar Kaolin 

Hans Rohlof en Paulina Verzijden 

Wie beseft dat dat keurige porseleinen kopje van oma ook uit de natuur afkomstig is? Wij zijn hier wat meer be-

wust van, omdat Paulina al jaren bezig is om van natuurproducten objecten te maken. De klei die Paulina gebruikt 

in haar porceleinoven is een mengsel van gewone aarde en de grondstof Kaolin. De oude Chinezen kenden de ge-

heimen van dit mengen, en maakten vanouds hun harde en prachtig witte kopjes.  

Uw redacteur en zijn eega gingen daarom in 2015 op zoek naar Kaolin in de heuvels nabij Jingdezhen in China. 

Jingdezhen, een middelgrote stad van twee miljoen inwoners, is de hoofdstad van het Chinese porselein, met tien-

tallen winkels waar een keur aan vazen, kopjes en andere porseleinen artikelen, van antiek tot ultramodern, te 

koop is. Ook is er een prachtig vormgegeven openluchtmuseum waar de oude manier van porselein bakken in 

grote ovens in ere wordt gehouden. 

Wij waren echter ook geïnteresseerd in de basis van het porselein, de heuvels waar Kaolin gedolven is geweest. 

Dus namen we een taxi met een chauffeur die een paar woorden Engels sprak. We hadden hem gevonden door 

een tip op Tripadvisor. Zijn Engels was echter niet optimaal, zodat hij ons eerst bracht naar enkele, ook mooie, 

oude Chinese dorpen, zo uit een Kuifje-album genomen.  

We hadden ons echter thuis goed voorbereid. De echte basis van por-

selein was elders. We trachtten dat met handen en voeten aan de 

chauffeur uit te leggen. Even terug sloeg de taxi een zijweg in en 

bracht ons naar een paar heuvels in het landschap. Daar meldde de 

chauffeur ons uit te stappen en het bos in te gaan. Tot onze verbazing 

vonden we daar midden in een stil bos levensgrote bronzen stand-

beelden die de zware arbeid van de Kaolin-gravers verbeeldden. 

 Ook zagen we wat plakkaten waar vermeld werd wat er vroeger ge-

beurde op deze nu vredige plek. Er bleek een soort houten wachthuis 

te zijn, mogelijk gereconstrueerd. Daar mochten in het verleden de 

echtgenotes van de mannen wachten  die boven op de heuvels het ge-

vaarlijke werk verrichtten van het delven van de Kaolin. De vrouwen 

wisten nooit wanneer hun 

mannen levend terug zouden komen. Maar ze mochten ook niet naar 

boven omdat hun mannen werkten in hun blootje.  

De mijn op deze berg was nu uitgeput, en was inmiddels weer over-

woekerd door de natuur. De natuur die geeft, belangrijke grondstoffen, 

maar ook neemt, de levens van zoveel mijnwerkers.  

Het uitstapje liet ons toch met een ander oog naar dat mooie porselei-

nen kopje van oma kijken, en naar de klei die in de oven wordt ge-

bruikt.  

Wie meer wil lezen over de geschiedenis van porselein, het delven van 

Kaolin en de handel in porseleinen producten, zou het prachtige boek 

van de Engelse schrijver Edmund de Waal moeten lezen: De Witte 

Weg. 

 

Foto’s: Hans Rohlof 
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Verdwijnende natuur  

Janny van Nieuwkoop 

Nee, dit verhaal gaat niet over het betegelen van tuinen, dat vanuit allerlei 

optieken eigenlijk verboden zou moeten worden. Het gaat over onze eigen 

privé natuur, waar af en toe iets fout mee gaat. 

Bij gebrek aan een voortuin proberen wij voor ons huis toch iets natuurlijks 

te doen. Met een mooie pot tulpen of violen of Spaanse margrieten. Met een 

zware pot buxus. Met een ijzeren standaard, waarin 4 artistieke bloempotten 

hangen met plantjes die bij het seizoen passen. 

Vorig najaar waren dat paarse en witte heideplanten. Op een dag, nee, geen 

goede dag, was er eentje met pot en al verdwenen. Korte tijd later was ook 

de tweede pot met inhoud weg. En daarna verdwenen de 2 overgebleven 

plantjes eveneens met de noorderzon; de lege potten hingen zinloos in hun 

ringen. 

Deze winter hebben we nieuwe, zo goed mogelijk bijpassende, potten ge-

kocht en daar Gaultheria (bergthee, met die mooie rode bessen) en Helleborus (kerstroos, crème-witte variant) in 

gezet. Op 8 mei verdween op klaarlichte dag een pot met zo’n roos. De overige planten werden steeds lelijker, 

dus op naar het tuincentrum voor 1 nieuwe pot en 4 Oostenrijkse hanggeraniums. Dat was op 17 mei. Op eerste 

Pinksterdag, 20 mei, waren er 2 potten met plant en al gewoon weg. Mijn vertrouwen in de mens ook een heel 

eind. Om erger in beide opzichten te voorkomen, heb ik de hele standaard weggehaald. Een ervaring rijker, een il-

lusie armer.  

Ik had het over buxus. Dankzij onze buuffies konden we onze ei-

gen oude buxushaag in de achtertuin verjongen. Het werd een 

prachtige rij. En alles liep zo mooi uit. Totdat er ineens rare donke-

re plekken en lichte schilfers in kwamen: de buxusrups! Die heb-

ben een onstilbare honger en vreten de planten compleet op terwijl 

je erbij staat. Kleine rupsjes van maximaal 4 centimeter, maar wat 

een vreetzakken!  

Bij paleis Het Loo is de immense buxustuin compleet geruimd, 

want er was geen redden meer aan. Wij hebben alle aangedane 

planten uit de grond gehaald en de rest intensief gespoten met anti-

rupsenspul. Het afval mocht niet in de GFT-ton, want dan zitten de 

rupsen of hun eitjes in de compost die vervolgens het halve of hele land besmet. In het restafval dus. Zelden 

waargenomen hoe snel ze daar weer uit proberen te klimmen!  

Wat een negatief verhaal, hè? Maar wel de realiteit. 

Dat mensen andermans spullen gewoon stelen, is droevig en onbegrijpelijk. Maar we kunnen gelukkig nieuwe 

kopen. 

Dat geïmporteerde diertjes van alles kapot vreten, is al heel lang bekend. Denk maar aan de konijnen in Australië. 

Ook daar komen we overheen. Als er geen buxushaag overblijft, is er genoeg ander groen te koop. 

Ondanks deze frustrerende ervaringen wil ik met nadruk zeggen, dat ik in onze buurt elke dag heel blij ben met 

alle groene en kleurrijke bomen en gewassen. Nog even en dan komt de geur van de lindebomen er ook nog bij. 

Laten we daar met z’n allen van genieten, maar dan met ogen en neus, niet met handjes en tandjes! 

Foto’s: Janny van Nieuwkoop 
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Geveltuintjes  

Annet van der Velden 

Volgens Wikipedia is een geveltuin een strook openbare ruimte die is 

gelegen voor een huis en onderhouden wordt door de bewoners van dat 

huis. In de aanleg wordt meestal net voor of naast het huis een tegel of 

smalle strook bestrating verwijderd. In de vrijgekomen ruimte kan dan 

tot op tenminste 30 cm diepte de grond voor de planten geschikt wor-

den gemaakt. 

In Leiden zijn veel geveltuinen en in onze buurt zijn ze ook. Zoals op de Van Ledenberchstraat  en de Van Ol-

denbarneveltstraat bijvoorbeeld. Cora Koning maakte er een prachtig boek over: “Gevelgroen &stoeptuinen” heet 

het en je kan het lenen bij de bibliotheek. Je kan het ook kopen op de website van Cora (zie elders in deze krant). 

Op de site van de gemeente Leiden probeert men bewoners enthousiast te maken voor geveltuinen: “Geveltuintjes 

zijn vrij eenvoudig en zonder al teveel kosten zelf aan te leggen.” Als je doorklikt kom je op een screen met een 

geveltuin en allerlei tips om je gevel op te fleuren. Er bestaat zelfs een flyer ‘Geveltuinen in Leiden’. Daarin 

wordt precies beschreven hoe je zoiets maakt.  

Huizen zonder voortuin zoals die in onze buurt op de Van Oldenbarneveltstraat, het oude deel van de Van Leden-

berchstraat en de Hogerbeetsstraat, zijn bij uitstek geschikt om een geveltuin te maken. Je haalt een rijtje stoepte-

gels weg (max 45 cm) vlak voor je huis en voilà, de vrijgekomen grond is je tuin.  

Het goede van geveltuinen is dat ze insecten en vogels aantrekken. Dan moet je natuurlijk wel planten en bloe-

men planten waar deze beesten op af  komen. In de flyer staat het uitgebreid beschreven. Daarnaast brengen ge-

veltuinen kleur en natuur in een overwegend ‘stenen omgeving.’ Dit laatste staat ook in de flyer maar klopt mijns 

inziens niet helemaal voor onze buurt. Een ‘stenen omgeving’ hebben wij toch niet echt in de Raadsherenbuurt 

met de Leidse Hout als achtertuin. Er staat ook, en daarmee ben ik het wel eens: ‘Geveltuinen zijn gewoon leuk!’  

 

Eten uit de natuur…. 

dichtbij huis  

Leta Janssen 

Eerst boodschappen doen… 

Onze buurt is rijk aan groen. Je kunt er heerlijk wan-

delen – zie elders in deze Raadsheer. 

Onderweg kun je zelfs gratis boodschappen doen: er 

zijn genoeg eetbare planten te vinden in het Bos van 

Bosman, op het terrein van Endegeest en in de Leidse 

Hout. 

Omdat er op veel afbeeldingen auteursrechten zitten 

en omdat zwart-witfoto’s niet altijd uitblinken in dui-

delijkheid, heb ik in dit artikel gekozen voor verwij-

zing naar een bruikbare website: 

https://eten-en-drinken.infonu.nl/diversen/59466-het-

hele-jaar-eten-uit-de-natuur.html 

De site geeft een overzicht per seizoen en een over-

zicht naar gebruik. Misschien leuk voor het prikbord 

in de keuken? 

https://eten-en-drinken.infonu.nl/diversen/59466-het-hele-jaar-eten-uit-de-natuur.html
https://eten-en-drinken.infonu.nl/diversen/59466-het-hele-jaar-eten-uit-de-natuur.html
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Veel van deze planten zijn te vinden in onze buurt.  

Zo staat begin mei een groot deel van de Leidse Hout vol 

met daslook: een wit-groene ‘deken’ van planten en het is 

heel goed te ruiken, dat deze plant familie is van de ui en 

knoflook! 

Paardenbloemen en brandnetels, te over op vele plaatsen, 

zeker in de maand van het verschijnen van deze Raadsheer. 

Let bij plukken goed op frisheid van de planten: ruik er aan!  

En let wel op dat je ze plukt op een plek waar niet 

met bestrijdingsmiddelen is gewerkt. 

Was de planten altijd voordat je ze gaat gebrui-

ken, vanwege luchtverontreiniging en honden, die 

hun geurvlag op de plant hebben achtergelaten. 

En in augustus staan vlak bij het Leidse Houtthea-

ter veel vlierbessen. 

Dan een paar recepten….voor een heel diner uit de natuur: 
 

Daslookpesto 

Wat heb je nodig? 

120 gr daslook 

5 tenen knoflook  

100 gr geroosterde pijnboompitten  

12 el Parmezaanse kaas  

zout 

gemalen peper 

olijfolie 

 

Hoe maak je het? 

o De ingrediënten (behalve olijfolie), pureren.  

o Beetje bij beetje de olijfolie toevoegen en goed 

mengen.  

 

 

 

 

https://www.smulweb.nl/wiki/115/Knoflook
http://www.kaas.nl/
https://www.smulweb.nl/wiki/218/Zout
https://www.smulweb.nl/wiki/205/Peper
https://www.smulweb.nl/wiki/79/Olijfolie
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Brandnetelsoep 

Wat heb je nodig? 

1 grote ui (fijn gesneden)  

1 teentje look (uitgeperst)  

2 aardappelen (in stukjes gesneden)  

2 handen vol gesneden brandneteltoppen  

1 liter groentebouillon  

1 dl room  

olijfolie  

peper en zout 

Hoe maak je het? 

o Verwarm de olijfolie in een pan  

o doe er de uien en look in en laat enkele minuten 

fruiten.  

o Voeg de brandneteltoppen, aardappelstukjes en de 

bouillon toe en laat 20 min. koken tot de aardappe-

len gaar zijn.  

o Mix de soep fijn, breng op smaak met peper en 

zout.  

o Roer er de room door en serveer. 

Stamppot met loof van de paardenbloem 

Wat heb je nodig? 

750 gram aardappelen 

375 gram jonge groene blaadjes van de paardenbloem 

1 kleine ui 

1,5 dl melk 

50 gram roomboter 

peper en zout 

Hoe maak je het? 

o Pluk de jonge (kleine) groene blaadjes van de paar-

denbloem en 

o snijd de blaadjes zeer fijn. Kook de aardappelen in 

iets aanhangend water gaar. 

o Snipper de ui heel fijn. Kook de melk met de boter.  

o Stamp de aardappelen fijn en 

doe de melk er door en wat peper en zout. 

o Roer op het laatste moment de uien en de groene 

blaadjes er door heen. 

o Verwarm nu de stamppot nog even en gelijk opdie-

nen. 

Vlierbessenjam 

Wat heb je nodig? 

Voor ongeveer 2 potjes jam: 

500 gram vlierbessen(alleen zwarte)  

500 gram suiker of geleisuiker  

1 citroen 

Hoe maak je het? 

o Vlierbessen rissen en wassen. 

o Potjes in heet water spoelen en omgekeerd op een 

schone doek zetten. 

o Laat 500 g vlierbessen in een ruime pan sudderen 

tot ze zacht zijn.  

o Los onder voortdurend roeren 500 g sui-

ker(geleisuiker) in de vruchtenmoes op.  

o Voeg tenslotte nog het sap van 1 citroen toe en 

kook de jam ongeveer 2 minuten door tot de ge-

wenste dikte is bereikt. 

o Vul de schone potjes, sluit deze direct af met de 

deksel en zet ze 5 minuten op de kop. 

In combinatie met ijs of dikke yoghurt een heerlijk 

toetje! 

Zo kun je een heel diner uit de natuur samenstellen.  

Eet smakelijk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.smulweb.nl/wiki/68/Suiker
https://www.smulweb.nl/wiki/33/Citroen
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Ik had een week 

twee muizen  

en toen moesten 

ze weg 

Tippe Kok, Hogerbeetsstraat 
 

Er was veel rumoer bij de ingang van het biologielo-

kaal, we zouden vandaag het gedrag van muizen be-

studeren. Ik was ook opgewonden, alles wat met le-

vende dieren te maken heeft is leuk.  

Toen de biologiedocent de deur open deed kwam er 

een niet hele frisse lucht naar buiten. Veel kinderen 

zeiden: ‘Ieuw, het stinkt’; ik had het wel verwacht. 

Er waren drie kooien die op een rijtje stonden met in 

elk vier muizen. Terwijl de biologiedocent aan het 

uitleggen was, ontsnapte een muis. Hij pakte die bij 

zijn staart op, dat vond ik heel zielig. Toen ik dat te-

gen hem zei, zei hij: ‘Hoe moet ik het anders doen?’ 

Ik snapte hem wel. Ze waren zo klein en snel.  

Wij kregen een kooi met verschillende muizen erin: 

een zwarte die was zo klein en zat de hele tijd stil, 

een witte die was de hele tijd aan het eten en twee 

bruin gevlekte die allebei erg druk waren. 

Aan het eind van de les zei de biologiedocent dat je 

twee muizen mee naar huis mocht nemen als je toe-

stemming had van je ouders. Ik was erg enthousiast, 

eigen muizen, waarom niet?! Ik deelde mijn enthou-

siasme met mijn beste vriendin Anne. Ik stuurde 

meteen een appje naar mijn vader of het mocht. Ik 

heb daar wel tien minuten met mijn vriendin mijn 

vader staan appen. Het resultaat was: ‘We hebben het 

er vanavond over…’ 

Mijn ouders wouden het liever niet, maar het mocht! 

Wel moesten het twee vrouwtjes of twee mannetjes 

zijn en ik moest alles zelf regelen. Ik was zo blij! Ik 

had een briefje van mijn ouders gekregen dat ik dins-

dag bij de Toa – Technisch onderwijsassistent - kon 

inleveren. Die zelfde middag nog kreeg ik een mailtje 

van mijn biologiedocent dat ik twee muizen mocht 

ophalen. 

Ik had het vervoerskooitje van de hamster mee-

genomen en woensdagochtend koos ik twee vrouw-

tjes uit: een zwarte met witte vlekjes op de kont en 

een witte bles op haar hoofd, zij kreeg de naam 

Athena en een bruin gevlekte muis, zij kreeg de naam 

Diana. We hebben wel 35 minuten gedaan over een 

stuk waar ik normaal 15 minuten over fiets. Toen we 

thuis waren, hebben we ze in hun nieuwe kooi ge-

daan, ze waren erg grappig: Anne en ik hebben erg 

om ze gelachen. 

Diana werd alleen dikker en dikker, na een week 

vroeg ik op woensdag aan mijn biologiedocent of de 

mannetjes en vrouwtjes toevallig samen hadden geze-

ten, en ja hoor: ze was zwanger! Mijn moeder wou 

hier niks van weten: dit was niet de afspraak! Ze 

moesten weg, terug naar school. Maar dat kon niet, 

want het was bijna voorjaarvakantie. We zijn don-

derdagmiddag om half zes bij de dierenwinkel in de 

De Kempenaerstraat langs geweest of ze daar tijde-

lijk naar toe mochten om te bevallen. Dat mocht! Die 

zelfde middag hebben we ze gelijk naar de dieren-

winkel gebracht. Daar heeft Diana acht jongen ge-

kregen. Eigenlijk was het daar een soort kraamhotel, 

ik ben er bijna elke dag langs geweest. Helaas moch-

ten de kleintjes niet mee naar huis en bleven die daar. 

Het leuke was dat Athena ook melk gaf. Vier weken 

na de bevalling mochten we de twee muisjes weer te-

rug meenemen.  

Ze worden steeds tammer en eten zelfs brokjes uit je 

hand. Mijn muisjes die na een week weg moesten, 

zijn er weer: leuker dan eerst. 

 

 

Foto: Ruurd Kok 
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Natuur in de buurt  

door de lens bekeken 

Cora Koning, tuinontwerper en natuurfotograaf, Van Beuningenlaan 

Vandaag, de dag dat ik dit stukje schrijf, zit de natuur wat tegen…. 

Het is weliswaar prachtig blauw buiten, maar de rupsen eten in moordend tempo mijn Buxussen op, de tuin is 

kurkdroog, het onkruid staat te hoog en de mieren dringen mijn huis binnen. Dit alles bij elkaar belet me om te 

doen wat ik eigenlijk graag zou willen doen: lekker door de buurt wandelen met mijn camera om de  mooie-

dingen-dichtbij-huis vast te leggen! 

Want al wonen we in de stad, we boffen met onze groene buurt: met de Leidse Hout om de hoek en het prachtige 

weilandje aan het eind van de Warmonderweg, waar de koeien langs de beek liggen als op een oud-Hollands 

schilderij. Het weitje is een van die plekjes in de buurt waar ik vaak  even met de camera langs loop.  Vroeg in het 

voorjaar was ik er al, toen de ooievaars langbenig  in het weiland wandelden op zoek naar kikkers, terwijl  hazen 

aan hun voeten vrijwel verscholen in het gras lagen. Wat is het fijn dat de ooievaars daar nu vast gevestigd zijn. ‘s 

Avonds als de zon ondergaat zie je ze prachtig met tegenlicht in hun hoge nest staan, een fotogeniek moment! 

Afgelopen week wandelde ik er weer eens langs en liep via de Nachtegaallaan naar de Kwekerij van Endegeest. 

Zowel de wandeling als de kwekerij zijn een aanrader! Langs de sloot wemelt het van de meerkoet-nesten en de 

kleintjes met hun rode koppies zijn een kostelijk foto-object. De slootkant staat vol wilde bloemen waaronder de 

gele lis, dus behalve de telelens voor de vogels neem ik ook de macrolens voor de bloemen mee. Dat is een na-

deel van intensief fotograferen: je sleept altijd veel gewicht mee … 

Maar ook ons buurtje is niet te versmaden. Vaak maak ik, wederom gewapend met de camera, een wandeling en 

kijk wat er allemaal voor leuks bloeit bij onze buurtgenoten! (misschien vraagt iemand zich wel eens af wie toch 

die rare mevrouw met die camera is …. ik dus). Zo bloeien nu de rozen volop, kijk maar eens op de hoek van de 

Johan de Wittstraat en de Van Oldenbarneveltstraat, waar de gele ‘Golden Showers’ staat te stralen. Ooit fotogra-

feerde ik in de buurt een gele roos bij een geelgeverfde deur, prachtig! Het is één van mijn stokpaardjes: pas de 

kleur van de begroeiing  aan je deur aan of andersom, de verf aanpassen aan de plant: bv. een blauwe deur met 

een blauwe Ceanothus of een rode roos met een rode deur! Naast een groene deur staat ook een witte roos prach-

tig, zoals we ook bij Fagelstraat 12 zien. Een van de mooiste plantencombinaties die ik in een buurt-voortuin zag 

plantte Carol van Leeuwen ooit : twee abrikooskleurige rozen die prachtig passen bij de Acer die ernaast staat. 

(Ze is nu verhuisd naar Spanje, maar de combinatie zag ik nog steeds staan). Er staan overigens ook prachtige ro-

de rozen in de Fagelstraat en de Van Beuningenlaan, dus laat ik niemand tekort doen! Op de hoek van de Van 

Beuningenlaan ligt de mooie tuin van Willem en Marina, waar altijd wat te zien is. De Van Slingelandtlaan is nu 

ook prachtig door de Rhodo’s die her en der in bloei staan, bv. op de hoek met de Johan de Wittstraat. Aan de an-

dere kant van de Van Slingelandtlaan ligt de sloot,vol macro-onderwerpen als libellen en kikkers of kleine water-

hoentjes die over de bladeren scharrelen. En vergeet niet aan de Van Beuningenlaan naar de groene gevel van de 

familie Floor te kijken als de blauwe regen bloeit! Ook ondergetekende probeert op nr 10  iets van de voortuin te 

maken. In de Johan de Wittstraat vielen me een aantal gezellige balkons met Geraniums op, terwijl de bewoners 

van de Fagelstraat hun fietsenstallingen vaak lekker met kleurrijke potten bedekken. Ook menig eetbare gevel met 

prachtige druiven gespot! Als de stokrozen bloeien steelt de Van Oldenbarneveltstraat de show, (mooie insecten 

die vol stuifmeel in de bloemen te zien zijn) terwijl in het voorjaar de Magnolia’s en Camelia’s aan de Van Slin-

gelandtlaan en de Van Beuningenlaan mij mijn camera doen oppakken, zeker met een mooie blauwe lucht erach-

ter. In alle seizoenen is er wel iets bijzonders te zien. In de herfst loop ik altijd even langs de rode gevel van 

Christine en Frans in de Fagelstraat en langs de mooi verkleurende bomen. De winter levert uiteraard prachtige 

foto’s als de rijp op de planten ligt. Als ik geluk heb, ligt er al rijp als de laatste rozen nog bloeien, succes verze-
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kerd. Sneeuw is altijd lastig, stevig overbelichten is de boodschap anders krijg je een grijze foto. Dit is nog maar 

een kleine greep uit alles wat er te zien valt!! 

En dan zijn er nog de vogels. Zeker in de winter maak ik graag een ommetje in de Leidse Hout met mijn telelens 

in de aanslag. Dit jaar heb ik, vermoedelijk door de vorst, helaas geen ijsvogel gezien. In tegenstelling tot hun 

Nederlandse naam gedijen ze helemaal niet bij vorst, want hun eten kunnen ze dan niet te pakken krijgen in de 

bevroren sloten. Vorig jaar lukte ‘t me wel er eentje te fotograferen. Roerloos zat ie boven de waterspiegel naar 

visjes uit te kijken. Verbijsterend mooi van kleur zijn ze, knalblauw met oranje. Gelukkig zag ik dit jaar wel veel 

staartmezen en boomkruipers, evenals goudhaantjes, de kleinste vogeltjes van Nederland. Een mede-fotograaf die 

ik in de Hout tegenkwam vertelde me dat ze graag in de hulstbosjes ronddartelen en na een beetje oefenen zag ik 

ze daar inderdaad rondhoppen. Maar zie ze dan nog maar eens op de foto te krijgen. Wat zijn ze klein en razend-

snel! Een hele uitdaging kan ik wel zeggen en als je  dan, na drie kwartier of zo, eindelijk een niet-bewogen 

goudhaantje hebt geschoten, ben je als fotograaf heel tevreden! 

Gelukkig heb ik ook veel vogels nog dichter bij huis, want ik ben gezegend met een grote tuin die lekker dicht 

beplant is. Een voordeel van vogels in de tuin is dat ze de rupsen van de Buxusmot opeten. Er zat, vorige week, 

hoog in mijn walnoot een staartmees met een rups in zijn bek en ik dacht alleen maar: Yes! Weer een minder, al 

zet het niet echt zoden aan de dijk, maar met gif spuiten is voor vogels en insecten uit den boze. Een vriend van 

me heeft onlangs met iets biologisch voor me gespoten, maar dat hielp ook maar heel even. Mijn hoop is geves-

tigd op de vogels. Ik mag wel zeggen dat ik hier een galadiner voor ze heb klaarstaan met al mijn 25 buxusbollen 

vol rupsen….. 

Ieder jaar doe ik mee met de vogeltelling in januari, evenals een heel aantal mensen uit de buurt, zag ik op de app 

van de vogelbescherming. Traditiegetrouw blijven mijn bijzondere gasten als specht, boomkruiper en winterko-

ning dan net weg, ook al zie ik ze regelmatig in de tuin. De halsbandparkieten zijn wel vaak aanwezig. Ik weet dat 

veel mensen een hekel aan ze hebben, maar ik vind ze prachtig en heel fotogeniek als ze aan mijn pinda’s hangen, 

vaak met meerderen tegelijk, een kostelijk gezicht. Ze staan er een paar keer mooi op. 

Over pinda’s gesproken: in de winter hang ik in de tuin altijd potten vo-

gelpindakaas in speciale metalen bollen waar de kauwen niet bij kun-

nen. Maar de muizen kunnen er daarentegen heel best bij. Langs de 

stam van de toverhazelaar zie ik ze naar boven racen en hun buikje vol 

eten… Bij een van deze gelegenheden heb ik mijn telelens snel gepakt 

en een hele komische foto geschoten van een muisje dat mij vanuit de 

pindakaaspot stralend aankijkt.  

Terug naar het begin van dit schrijven: de Buxussen worden nog steeds 

gegeten, maar hard in de tuin gewerkt en het voorpad stevig gewied. De 

keuken flink schoongemaakt in de hoop dat de mieren buiten blijven. 

Geen foto’s gemaakt, maar wel een stukje voor de Raadsheer geschre-

ven, dus toch een voldaan gevoel. 

Deze krant leent zich niet zo goed voor kleurenfoto’s, maar mochten jullie willen weten wat mijn resultaten zijn: 

kijk op  www.corakoning.nl  Daar staan  mijn bezigheden op, een aantal van de fotokaarten en de boeken die nog 

bij mij te verkrijgen zijn, o.a. Gevelgroen en stoeptuinen Terra 2009, een toepasselijk boekje in dit kader. Mijn 

kaarten zijn niet meer online te bestellen maar wel bij mij thuis te koop en bij de kwekerij van Endegeest. Ik ben 

blij dat ik een aantal buurtbewoners al thuis kan begroeten. Mochten jullie meer willen weten over tuinen of foto-

graferen, kom gerust langs. 

Voor de liefhebbers: Ik fotografeer met een full-frame Canon 5D Mark II en III, 100-400mm telelens Canon en  

Canon Macrolens 100mm 1:8. Met de rest van de lenzen zal ik jullie niet vermoeien!  

Op Instagram ben ik te volgen op cora_koning . Leuk als jullie me volgen! 

Foto: Cora Koning 
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Boombespiegelingen 

Peter Floor, Van Beuningenlaan 

Naar aanleiding van een initiatiefje in een klein deel 

van onze wijk heeft de redactie mij gevraagd om enige 

regels te wijden aan het fenomeen boomspiegels. 

Wat is een boomspiegel? Wikipedia schrijf: 

Een boomspiegel (ook wel boomkrans genoemd) is het 

stuk grond rondom de stam van een boom dat van bo-

ven toegankelijk is voor lucht en water, en in de ideale 

situatie minstens zo groot is als de kruin van de boom. 

Bomen zijn voor een gezonde groei afhankelijk van 

open grond rond de stam voor de toe-

voer van zuurstof en water. Daar 

waar de grond rondom een 

boom verhard is, bijvoorbeeld 

door bestrating, is de boom-

spiegel vaak veel kleiner dan 

de boomkruin. Soms wordt dan, 

om te zorgen dat de boom toch 

voldoende lucht en water krijgt, bij het 

inplanten een beluchtingslang en een irrigatieslang in de 

boomspiegel aangebracht. 

Een boomspiegel kan onbegroeid gelaten worden, 

maar deze kan ook begroeid zijn met sierplanten. In 

de fruitteelt wordt de boomspiegel meestal onbegroeid 

gelaten, omdat er anders te veel concurrentie voor wa-

ter en voedsel kan optreden tussen de boom en de plan-

ten in de boomspiegel.  

Bij de in februari 2018 gehouden wijkschouw is dui-

delijk naar voren gekomen dat de toestand van onze 

boomspiegels en de bestrating eromheen aandacht be-

hoeft. Te klein ten opzichte van de intussen aan-

zienlijk uitgegroeide boomvoet, hele magere, zanderi-

ge grond, tegels opgewipt door wortels, bedreiging 

door (par)kerende auto’s. Ook is de breedte van de 

stoepen niet overal zodanig dat boomspiegels eenvou-

dig vergroot kunnen worden. Kortom, je kunt niet zeg-

gen dat onze buurtspiegels als het ware schreeuwen om 

er met sierplanten aan de gang te gaan, zoals de ge-

meente als onderdeel van de wijkinitiatieven Samen 

aan de Slag bepleit. Maar de gemeente heeft wel toe-

gezegd dat de boomspiegels opgeknapt

 zullen worden, dat men behulpzaam wil zijn bij het 

realiseren van beplantingen (advies, bestrating en 

grond, beschikbaar stellen van plantgoed of enige ver-

goeding van aankoop elders). 

Op dit moment zijn de boomspiegels in onze wijk bijna 

allemaal onbegroeid. De vraag is of dit erg is. We heb-

ben al zo veel natuurlijk groen in de buurt dat het ont-

breken ervan niet snel als een gemis zal worden erva-

ren. Niettemin hebben jaarlijks verschillende enthousi-

aste buurtgenoten met redelijk succes boom-

spiegels voor hun huis beplant en het 

viel op dat dat leuk staat. Het kán dus 

wel en het zou misschien toch de 

moeite waard zijn om iets meer de 

tijd te nemen dan dit voorjaar met 

mijn initiatiefje het geval was en te 

kijken of we de hele buurt warm kun-

nen maken voor enige vorm van boomspie-

gelbeplanting. Elke straat heeft zijn eigen karakter, 

ook door de soorten bomen die er staan. Het ligt daar-

om niet voor de hand om te trachten het eigen karakter 

van de buurt te accentueren met een gelijksoortige be-

planting overal, al zou dat best een leuk idee zijn.  

Zou het niet kunnen lukken om per straat(gedeelte) 

met gelijke bomen een tuinliefhebber bereid te vinden 

om na te denken over het op passende wijze aankleden 

van hun boomvoeten en daarvoor enige steun te vinden 

bij omliggende bewoners? Lukt dat, dan zouden we het 

plaatje voor de hele buurt met elkaar kunnen maken en 

dat tijdig aan de gemeente voorleggen zodat de voor-

bereidingen in de winter kunnen plaatsvinden en de 

beplanting in voorjaar 2019 kan volgen. 

Ik ben me er natuurlijk van bewust dat veel buurtgeno-

ten drukdrukdruk zijn en niet nóg een klus erbij kun-

nen hebben. Misschien toch iets voor de postactieven 

om de boel even op gang te brengen? Loopt het een-

maal, dan is het echt niet veel werk. Hoewel, vooral in 

het begin heb je natuurlijk concurrentie van loslopende 

huisgenoten die die mooie losse aarde voor heel andere 

doeleinden gebruiken… 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwignZqAtbrbAhVMbVAKHYLTCAkQjRx6BAgBEAU&url=https://ximaar.wordpress.com/2016/10/17/okt-17-boombespiegeling/&psig=AOvVaw3_s8OZqSWSh9glN9nkoZFg&ust=1528215620333150
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boom_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kroon_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Irrigatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fruitteelt
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Zondagmiddagconcerten in de Leidse Hout 

   

    

Zaterdagbijeenkomsten EOTC  

in Cultuurhuis De Paulus 

Peter Jansen, Johan de Wittstraat, voorzitter bestuur Cultuurhuis De Paulus Oegstgeest 

Regelmatig op de zaterdagmorgen zien omwonenden van Cultuurhuis De Paulus aan de Warmonderweg vele 

mannen, vrouwen en kinderen in het wit gekleed lopen richting de kerk. 

Zij beleven in de Grote Zaal hun godsdienst volgens eer en traditie van de Ethiopische Orthodoxe Tewahedo Ere-

dienst. Deze oriëntaal-orthodoxe godsdienst kent wereldwijd 36 miljoen leden. 

Het bestuur van het cultuurhuis stelt in goed overleg met vertegenwoordigers van de EOTC de ruimten in het ge-

bouw ter beschikking. Het gebruik door de EOTC past heel goed in de doelstellingen van het cultuurhuis om 

ruimte te bieden aan organisaties voor kunst, cultuur en religie. Er zijn met hen goede afspraken gemaakt over al-

le aspecten, die met het gebruik van het gebouw samenhangen. 

Het cultuurhuis mag zich verheugen in een toenemende belangstelling van organisaties op alle voornoemde ge-

bieden om gebruik te maken van de mogelijkheden, van de sfeer en het karakter van het gebouw. Bestuursleden 

en vrijwilligers spannen zich in om dit gebruik steeds mogelijk te maken en in goede banen te leiden.  

Natuurlijk kan het gebruik van het gebouw vragen oproepen bij omwonenden. Aarzel dan niet en laat het ons we-

ten. U kunt uw vragen aan mij stellen (voorzitter@cultuurhuisdepaulus.nl) of weergeven op de contactpagina van de 

website (www.cultuurhuisdepaulus.nl).  

 

mailto:voorzitter@cultuurhuisdepaulus.nl
http://www.cultuurhuisdepaulus.nl/
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Wist u dat…  

 De vernieuwde website van de buurt een iets andere naam heeft gekregen: www.raadsherenbuurt.com ? U 

(voorlopig?) wel automatisch wordt doorgeschakeld als u toch nog .nl heeft ingetikt? De website er heel mooi 

uitziet? U daar ook alle oude Raadsheren vanaf 2011 kunt inzien? De foto’s daar in kleur te zien zijn? 

 Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 3 april Karlijn Broekhuizen het webmaster-schap heeft overge-

dragen aan Paulien Retèl en dat Joep Besselink is toegetreden als nieuw bestuurslid? De nieuwe bestuurssa-

menstelling in het colofon achter in deze krant staat? 

 Ter gelegenheid van de verjaardag van de koning ook druppels van de lintjesregen in onze buurt zijn geval-

len? Yvonne van Eijndhoven, voorheen wonend in de Van Oldenbarneveltstraat, vanwege haar vele vrijwilli-

gerswerk bij de tennisclub De Leidse Hout werd benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau? Hans Juf-

fermans, nog steeds wonend in de Van Oldenbarneveltstraat, dezelfde onderscheiding in ontvangst mocht 

nemen vanwege zijn vele onbaatzuchtige activiteiten voor de voetbalclub ASC? 

 Er een fietsenwinkel is gekomen in het pand aan de Rijnsburgerweg waar voorheen Wout Bergers Sport zat? 

De zaak wordt gerund door Carlos van Rooij? Hij uw fiets snel en goed herstelt, maar ook (tweedehands) 

fietsen en onderdelen verkoopt?  

 De spoorloos verdwenen drone van familie Van der Heijden uit de Van Oldenbarneveltstraat is teruggevon-

den bij de inspectie van een dak in de Fagelstraat? Hij het gelukkig nog doet? De inspectie iets van doen had 

met meeuwen? Wij daarover geen nadere mededelingen kunnen doen? 

 Er een spechtennest zit “op” de tennisbaan aan de Van Beuningenlaan? Het niet alleen een feest is om naar de 

wedstrijden te kijken, maar ook naar het voeren van de jongen? Er onlangs ook een grote bonte specht werd 

gezien in de tuin van uw eindredacteur?  

 Onze redacteur Hans Rohlof uit de Van Oldenbarneveltstraat op 29 juni zijn proefschrift zal verdedigen ter 

verkrijging van de academische titel aan de Universiteit van Utrecht? Wij daar in de Raadsheer van oktober 

uitgebreid op terug zullen komen? 

 Dorothée Albers uit de Johan de Wittstraat een roman heeft geschreven, die binnenkort zal worden gepresen-

teerd? Wij u ook daarover in de volgende editie nader zullen berichten? 

 

 

Concert De Raadsvogels  

Jenke Goudriaan, Warmonderweg 

Op zaterdag 6 oktober brengt dameskoor De Raadsvogels in de aula van de Woutertje Pieterse een gevarieerd 

programma van liederen uit verschillende landen en tijden, met speciale aandacht voor de Romantiek. Het zal het 

eerste concert van het koor zijn onder leiding van de nieuwe dirigent, Peter Scheele. Deze zal tevens enkele soli 

voor zijn rekening nemen. De uitvoering begint om 15 uur en duurt tot 17 uur. 

Het volledige programma zal binnenkort te zien zijn op de website van de Raadsherenbuurt en op Nextdoor. Na 

afloop kunt u met een hapje en een drankje nog even blijven nagenieten.  

Wij hopen van harte u te kunnen verwelkomen! 

 

 

http://www.raadsherenbuurt.com/
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Programma  

Openluchttheater Leidse Hout  

 

16 juni  Iers spektakel met in de hoofdrol de Leidse groep theatergroep Domino 

21 juni  Midzomernachtsdroom door de oudste toneelvereniging van Leiden: Litteris Sacrum 

22 en 23 juni programma als op 21 juni 

30 juni  Theatercollege door Dirk van Delft, vm. Directeur Museum Boerhaave, met muziek 

1 juli  Cabaret en wetenschap: een heus theatercollege in de Leidse Hout 

15 juli  Beeld en muziek ontdektocht 

25 augustus Theatercollege voor Twijfelaars: KASSETT speelt Twijfelzaaiers 

1 september Klassieke muziek: studenten van de Academy of Creative and Performing Arts 

2 september Familievoorstelling voor de Raadsherenbuurt 

8 september Voorstelling nog in voorbereiding 

 

Meer informatie over tijden en prijzen: www.oltleiden.nl 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oltleiden.nl/
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Koningsdag  

 

Het was lekker weer, de tap werd als vanouds geweldig bediend door bestuursleden, de jeugd probeerde professi-

oneel overbodig geworden boeken, skates, kleding, poppen en ook spulletjes van hun ouders te verkopen. De niet 

meer zo jongeren dronken een glas en praatten weer eens lekker bij. Buurtfotograaf Jeroen Hiemstra legde alles 

vast op beeld. Hierbij een selectie uit zijn foto’s. 
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»DE RAADSHEER« 

Een uitgave van de Vereniging Raadsherenbuurt, Leiden 

Kopij:  inleveren, bij voorkeur per e-mail (zie redactie-adres) 

o Tekst in Word bijlage (dus niet als mail-tekst), zonder opmaak. 

o Foto’s en andere illustraties graag als aparte bijlage in de mail. 

Illustratie voorplaat: Friso Hogendoorn, Fagelstraat 

Bezorging: Cédric en Bodil Leijenaar, Timo van 

Luyn, Van Oldenbarneveltstraat 

Oplage: 325 exemplaren 

Redactie  redactieraadsheer@hotmail.nl 

 Jeroen Hiemstra Fotografie (tenzij anders vermeld) 

 Fagelstraat 15,  tel. 512 1213 

 Janny van Nieuwkoop Eindredactie  

 V. Oldenbarneveltstr. 28, tel. 517 2176 

 Leta Janssen V. Beuningenlaan 2, tel. 06-21564207 

 Ruurd Kok Hogerbeetsstraat 3 

 Hans Rohlof V. Oldenbarneveltstr. 38,  tel. 514 5747 

 Anne Sanderink V. Oldenbarneveltstr. 40,  tel. 301 5157 

 Ton Staphorst Johan de Wittstraat 52,  tel. 517 0264 

 Annet van der Velden Van Slingelandtlaan 9,  tel. 515 0205 

 Nico Koek Buurtcolumnist  

 V. Oldenbarneveltstr. 31, tel. 517 2818 

 Andrea Schröder Opmaak 

 Fagelstraat 42,  tel. 522 5491 

Bestuur 

 Roos Toxopeus Voorzitter 

 Fagelstraat 41,  tel. 06-45278844 

 Pippijn Wijnhoven Penningmeester 

 V. Oldenbarneveltstr. 26,   

 tel. 06-12323591 

 Ernst ter Braak Secretaris 

 Fagelstraat 16,  tel. 06-18256377 

 Paulien Retèl webmaster 

Fagelstraat 31, tel. 06-53426893 

webmasterraadsherenbuurt@live.nl  

 Joep Besselink Johan de Wittstr. 40, tel. 06-51716590 

Website www.raadsherenbuurt.com  

Minibuurtgids 

 

 Familieberichten:  

a.u.b. doorgeven aan  

Pippijn Wijnhoven, penningmeester van  

de buurtvereniging, en ook graag aan  

de redactie van »De RAADSHEER«  

 Diefstal,  inbraak, ouderenhulp,  informatie 

over onderhoud en huis verbouwen, 

uitwisseling van gereedschap: 

Rob Grootenhuis, 

Fagelstraat 14,  tel. 515 4769 

Email: grhuis@ipact.nl 

 Gevonden voorwerpen:  

Rita de Coursey, 

Fagelstraat 39,  tel. 515 5886 

 Mededelingkastje, V Old./J.d.W.str. 

Yvonne Slijkhuis, 

Joh. de Wittstraat 20, tel. 517 5855 

 Buurtarchief lokaal: 

Jeroen Hiemstra 

Fagelstraat 15,  tel. 512 1213 

 Buurtarchief regionaal: 

Regionaal Archief Leiden 

Boisotkade 2a,  tel. 516 5355 

 Vereniging Binnenterrein OWHJ 

Raadsherenbuurt:  

Ad Littel, secretaris 

Van Oldenbarneveltstraat 35, tel. 515 3475 

 Vereniging Vrienden van De Leidse Hout: 

Lieke van Boven 

Johan de Wittstraat 29, tel. 06-24182879 

 Stichting Leidse Hout Monumentwaardig: 

Jan Reedijk, secretaris 

Antonie Duycklaan 4, tel. 517 6596 

 Werkgroep Leidse Hout Theater:  

Richard Brame, contactpersoon 

Johan de Wittstraat 41, tel. 06-21881885 

 Werkgroep Nieuweroord:  

Marijke van Dobben de Bruijn,  

Warmonderweg 1, tel. 517 3657 

 Buurtenkoor »De Raadsvogels« 

Jenke Goudriaan, 

Warmonderweg 47, tel. 523 7710 

 Leeskring »De Raadsheer« 

Rita de Coursey, 

Fagelstraat 39,  tel. 515 5886 

 Vereniging onderhoud garageplein Fagelstraat 
Fokke Dijkema, voorzitter 

Fagelstraat 23, tel. 515 3994 

 Oud Papier Actie 

Rob Grootenhuis, 

Fagelstraat 14,  tel. 515 4769 

 Wijkagent 

Mick Hogervoorst, tel. 0900-8844 

In acute situaties 112 bellen 

mailto:redactieraadsheer@hotmail.nl
mailto:webmasterraadsherenbuurt@live.nl
mailto:grhuis@ipact.nl
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