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ACTIVITEITEN
Lezing en taxatie in Veilinghuis Onder de Boompjes
Donderdag 21 juni van 19.30 uur tot 21.00 uur
Jaar van de Historische Buitenplaats
Diverse activiteiten en data; zie pagina’s 17 en 18
Beeldentuin van de Caldic Collectie
Donderdag 20 september van 15.00 uur tot 18.00 uur

Colofon
Vereniging
De vereniging is in 2003 opgericht en is een voortzetting van de Stichting tot
behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten.
Het doel van de vereniging is het behouden van de historische waarden van
Voorschoten, met name door te bevorderen dat karakteristieke panden, gevels,
werken en beplantingen binnen de gemeente in stand gehouden worden en
beschermd, behouden, onderhouden en gerestaureerd worden alsmede door het
bevorderen van een goede planologische invulling van Voorschoten en van een
goed leefmilieu aldaar.
Bestuur van de Vereniging
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Jan Willem van Borselen
Rob Verdonk
Gerry Cornelissen
Karel de Beer
Yvonne Lampe
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Ledenadministratie
Ton de Jong, Baron Schimmelpenninck v.d. Oyelaan 54, 2252 BC Voorschoten,
071 561 61 13.
Wijzigingen in uw lidmaatschap doorgeven via e-mailadres:lfbvrsch@gmail.com of
via bovengenoemd postadres.
Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief verschijnt viermaal per jaar. Kopij kan worden ingeleverd bij de
redactiecommissie, e-mailadres: nieuwsbrief@oglv.nl of postadres: Karel
Doormanlaan 11, 2252 BE Voorschoten. De redactiecommissie behoudt zich het
recht voor om zonder opgave van redenen ontvangen artikelen niet te plaatsen
dan wel aan te passen.
Redactiecommissie Nieuwsbrief
De redactiecommissie is als volgt samengesteld:
Ineke Kouwenhoven, Margreetje Kist, Marjolein Altena, Reinier van ’t Zelfde en
Yvonne Lampe (voorzitter).
Verspreiding
De distributie van de Nieuwsbrief wordt gecoördineerd door Helen Raap. In
Voorschoten bezorgen leden de Nieuwsbrief.
Website en e-mailadres
De vereniging heeft een website onder de naam www.leefbaarvoorschoten.nl.
Het e-mailadres van de vereniging is info@ver-leefbaarvoorschoten.nl.
Contributie en donaties
De minimumcontributie bedraagt voor het kalenderjaar 2012 7,50 euro.
Ook kunt u een lidmaatschap voor het leven afsluiten voor 150 euro.
De contributie is verschuldigd per 1 januari van enig jaar en zal door middel van
een acceptgirokaart die bij de Nieuwsbrief is gevoegd, worden geïncasseerd.
Naast de contributie zijn giften voor de vereniging altijd van harte welkom.
De vereniging heeft een rekening bij ING onder nummer 2307345.
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Het MASKER is gevallen
Gedeputeerde Staten hebben het tracé voor de RijnlandRoute
gekozen waar we ons in woord en geschrift fel tegen verzetten.
Het gekozen tracé (Zoeken naar Balans) gaat dwars door ons dorp
en het open polderlandschap tussen de spoorlijn en de A44. Al
onze acties en die van het team Churchill Avenue zijn tot op heden
dus zonder succes gebleven. Met de nadruk op 'tot heden' want we
zetten de strijd voort. Allereerst richting de besluitvorming van
Provinciale Staten op 27 juni: daarvoor hebben we de grote
publieksdemonstratie op 3 juni georganiseerd en hebben we op 1
juni bij de provincie ingesproken. Namens onze vereniging heb ik
de nadruk gelegd op de historische vergissing die met de keuze
voor ‘Zoeken naar Balans’ wordt gemaakt. Het doorsnijden van de
bij Maaldrift smalle corridor tussen de duinen, de horsten en het
Hollandse veenweidegebied is onherstelbaar, het dorp Voorschoten
wordt in tweeën gedeeld en ook de Oostvlietpolder en het
recreatiegebied Vlietland wordt onnodige schade toegebracht.*) De
provincie belooft wel compenserende maatregelen, maar mijn
reactie is simpel: al draagt een aap een gouden ring, het is en
blijft een lelijk ding! De eigentijdse versie hiervan is: ook tegen
een opgepimpte ZnB, zeggen wij in Voorschoten NEE.
Lapmiddelen maken een verkeerde keuze niet goed. Als de
provincie ZnB doorzet, dan zal over enkele decennia de bevolking
zich afvragen hoe ze in 2012 zo dom geweest kunnen zijn. Hebben
we de afgelopen decennia al niet genoeg natuur vernietigd? Zeker
als er een milieuvriendelijker alternatief voorhanden is, is dit
onverantwoord bestuur. We zullen in de inspraak van ons blijven
laten horen en daarin staan we schouder aan schouder met 26
andere belangenorganisaties.
Gelukkig heeft onze ledenvergadering van 28 maart jl. unaniem
het besluit genomen om het bestuur te machtigen in beroep te
gaan tegen een ‘Zoeken naar Balans’-besluit. Dat speelt op zijn
vroegst pas begin 2013. Tot die tijd is het inspraak, whatever de
provincie daar ook mee doet.
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Ook de vier gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten,
Wassenaar en Zoeterwoude hebben zich scherp tegen de variant
van de provincie gekeerd. Zij schreven daarover aan de vooravond
van de omstreden besluitvorming een 'brandbrief' aan de
gedeputeerde.
Inmiddels weten we dat de gemeente Leiden zich kan verenigen
met het besluit van Gedeputeerde Staten en ook dat Holland
Rijnland zich daar (in meerderheid) bij aansluit. Het besluit van
GS stoelt op een aantal gronden, die door het team Churchill
Avenue worden bestreden. Dat zijn o.a. de toekomstvastheid van
de Churchill Avenue, de tunnelveiligheid, de emissies aan de
tunnelmonden en –last but not least- de kosten. Als over deze
punten geen overeenstemming bestaat tussen de provincie en het
team Churchill Avenue, dan vinden wij een second opinion de
aangewezen weg. Voor een project van € 1 mld. toch zo’n gek
voorstel niet!
Een besluit waar geen bestuurlijk draagvlak voor bestaat, moet
een provincie niet wíllen nemen. Je kunt je afvragen of alle
schijnbewegingen in het afgelopen jaar over een 'open en eerlijke
vergelijking tussen de twee tracés' niet zand in onze ogen strooien
was: het MASKER is gevallen.
Ik wil toch nog eindigen met een vrolijker bericht: al jaren beijvert
onze vereniging zich ervoor om de bollenschuur aan de Veurseweg
265 (met het opschrift 'B. Hoogwerff Kroon') als gemeentelijk
monument aangewezen te krijgen.
Inmiddels heeft de gemeente in het kader van de actie 'Van glas
naar gras' de gronden van De Groot aangekocht. Daar mogen we
toch de conclusie aan verbinden dat de gemeente de bollenschuur
zal behouden en een nieuwe toekomst zal geven? Noblesse oblige!
Overigens wachten wij met spanning op de alomvattende nota over
het 'erfgoedbeleid'.
Stan Dessens
*) De integrale tekst staat op: www.leefbaarvoorschoten.nl.
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Renovatie Burgemeester Berkhoutpark
In de vergadering van de commissie Wonen, Ruimte en Groen op 15
maart hebben wij onze bezwaren op een aantal punten uit het
plan van Copijn Landschapsarchitecten nogmaals gemeld. Onze
vereniging is tegen een nieuw fietspad door het park en ook tegen
de aanleg van een vlonderbrug. Het Berkhoutpark in zijn huidige
opzet is een rustig wandelpark in het centrum van ons dorp waar
iedereen, dus ook jong en oud(er), zich vrij kan bewegen zonder
alert te moeten zijn op snelle(re) passanten.
Op 5 april heeft de gemeenteraad besloten dat geen renovatie
plaatsvindt, maar uitsluitend groot onderhoud wordt gepleegd. Of
het verbeteren van de unieke bomen- en heestercollectie nog
doorgang zal vinden, is afhankelijk van de financiële middelen van
de gemeente.

Website
Onze Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Dit betekent dat
we in onze berichtgeving niet altijd actueel kunnen zijn. Voor de
meest actuele informatie kunt u terecht op onze website
www.leefbaarvoorschoten.nl.
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Verslag van de Algemene ledenvergadering
van de Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar
Voorschoten, gehouden op 28 maart 2012 in de Openbare
Bibliotheek, Wijngaardenlaan 4 te Voorschoten.
1. Opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet alle
aanwezige leden welkom.
Er waren in totaal 51 leden op de jaarvergadering aanwezig. De
presentielijst gaf een lager aantal (29), maar er zijn 51 leden
geteld.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen
Er is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Coby Koeten
en de heren Wouter Leeuwenburgh en J. den Hollander.
3. Verslag van de ledenvergadering van 30 maart 2011
Het verslag van de ledenvergadering van 30 maart 2011 wordt
zonder opmerkingen goedgekeurd.
De heer Winkel doet de suggestie in de Nieuwsbrief waarin de
agenda van de Algemene Ledenvergadering wordt vermeld, te
verwijzen naar de editie van de Nieuwsbrief waarin het verslag van
de vorige vergadering is opgenomen.
4. Jaarverslag 2011
Naar aanleiding van het jaarverslag vraagt de heer Winkel naar de
laatste stand van zaken omtrent het knooppunt Voorschoten. De
voorzitter antwoordt dat het knooppunt opnieuw wordt
ontworpen. De vereniging heeft in haar zienswijze op de plannen
aandacht gevraagd voor de positie van de fietser.
De heer Verschoor vraagt in verband met de Structuurvisie
Centrum of de vereniging ook kijkt naar de rooilijn. De voorzitter
zegt dat dit onderwerp de aandacht heeft van het bestuur.
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De heer Winkel vraagt naar de situatie omtrent Horstlaan 14. De
voorzitter antwoordt dat het monument behouden blijft; alleen
het pad wordt iets verlegd. Mevrouw Scheffer voegt hieraan toe
dat het verbeterde plan (in tweede instantie) er beter uitziet dan
het oorspronkelijke plan.
5. Financiële verantwoording 2011
De penningmeester merkt op dat de financiële stukken zoals die in
de Nieuwsbrief zijn gepubliceerd als gevolg van het proces bij de
drukker enkele storende fouten bevatten. Er wordt een correcte
versie van de stukken onder de aanwezigen uitgedeeld.
Aan de hand van de uitgedeelde stukken geeft de penningmeester
een toelichting op de resultaten over het boekjaar 2011 en de
balans per 31 december 2011. Het jaar wordt afgesloten met een
positief saldo van 216 euro en een balanstotaal van 12.625 euro.
De financiële bijdrage van de vereniging aan de initiatiefnemers
van de Churchill Avenue is ten laste gebracht van de voorziening
‘Wonen met Verkeer’. De heer Quik merkt hierover op dat destijds
bij de overdracht is bepaald dat deze gelden na drie jaar over
mochten naar de algemene middelen.
De heer Quik vraagt of de begrote bijdrage van de gemeente voor
de Open Monumentendag hard is. De voorzitter zegt dat de
gemeente de bijdrage heeft bevestigd.
Mevrouw Dulfer-Honigh vraagt of de Nieuwsbrief digitaal verspreid
kan worden. Hiermee kunnen aanzienlijke kosten worden
bespaard. De voorzitter zegt dat we over slechts 300 e-mailadressen van de ruim 800 leden beschikken. Daarnaast wil een
groot aantal mensen graag een papieren versie hebben. Er zal
nogmaals een oproep gedaan worden de e-mailadressen door te
geven waardoor leden ook via dit kanaal geïnformeerd kunnen
worden.
De heer
worden.
nodig is.
komt dit

De Groen vraagt of de contributie niet verhoogd moet
De voorzitter zegt dat dit uit financieel oogpunt niet
Mocht er een moment komen waarbij dit wel nodig is, dan
alsnog aan de orde.
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6. Verslag van de kascommissie 2011
De heer Sentrop verklaart namens de kascommissie 2011 de door
het bestuur ondertekende financiële verantwoording over het
kalenderjaar 2011 te hebben beoordeeld aan de hand van de
financiële administratie. Op grond van deze beoordeling verklaart
de commissie dat de financiële verantwoording een goed beeld
geeft van de financiële positie van de vereniging. De commissie
adviseert de Algemene ledenvergadering om de financiële
verantwoording 2011, bestaande uit balans, de staat van baten en
lasten en een toelichting, goed te keuren en het bestuur te
dechargeren.
7. Decharge van het bestuur voor de financiële verantwoording
2011
De voorzitter dankt de kascommissie. De vergadering dechargeert
het bestuur voor het in 2011 gevoerde financiële beleid.
8. Benoeming kascommissie 2012
De vergadering benoemt de heren De Vormer en Von der Assen tot
lid van de kascommissie. De kascommissie 2012 bestaat verder uit
de heer De Groen.
9. Begroting 2012
De vergadering keurt de begroting 2012 goed.
10. RijnlandRoute
De voorzitter geeft een toelichting op de stand van zaken met
betrekking tot de RijnlandRoute. Op 15 mei wordt het
voorkeurbesluit van Gedeputeerde Staten verwacht, gevolgd door
een besluit van Provinciale Staten op het conceptplan in juni. De
voorzitter vraagt de vergadering akkoord te gaan met een
eventuele beroepsprocedure door de vereniging tegen een
mogelijk besluit voor de variant Zoeken naar Balans.
De heer Winkel vraagt wat de kosten zijn van een eventuele
beroepsprocedure. De voorzitter zegt dat deze te overzien zijn.
Wel zijn de griffierechten verhoogd. Ten aanzien van de eventuele
juridische ondersteuning kan samenwerking met de andere
organisaties worden gezocht.
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De heer Barendsen zegt dat hij ook de voorkeur geeft aan de
variant Churchill Avenue, maar vraagt rekening te houden met de
belangen van de ondernemers aan de Luifelbaan in Leiden
Zuidwest. De voorzitter bevestigt dat ook met die belangen
rekening gehouden moet worden. Hij heeft dit ook bij het team
Churchill Avenue onder de aandacht gebracht.
De vergadering gaat unaniem akkoord met een eventueel beroep
door de vereniging tegen de variant Zoeken naar Balans.
11. Samenstelling van het bestuur van de vereniging.
Het bestuur stelt voor de heer Verdonk te herbenoemen tot het
bestuur in de functie van penningmeester. De vergadering gaat
hier unaniem mee akkoord en ondersteunt dit met een applaus.
De secretaris, de heer Smits van Oyen, heeft aangegeven niet meer
beschikbaar te zijn voor een volgende periode in het bestuur. De
voorzitter zegt dat het bestuur geruime tijd op zoek is geweest
naar opvolging en dat hiervoor diverse malen een oproep in de
Nieuwsbrief heeft gestaan. Hier zijn geen reacties op gekomen. Hij
is dan ook verheugd dat het bestuur nog onlangs de heer Jan
Willem van Borselen bereid heeft gevonden de functie van
secretaris in het bestuur te willen vervullen, en stelt voor hem te
benoemen tot secretaris van het bestuur. De vergadering gaat hier
unaniem mee akkoord en ondersteunt dit ook met een applaus.
De voorzitter richt een woord van dank aan de heer Smits van Oyen
die zes jaar in het bestuur heeft gezeten. Als blijk van waardering
overhandigt hij hem namens de vereniging een litho van Het Huis
Adegeest.
12. Rondvraag en sluiting
Op de vraag of de statuten van de vereniging ook op de website
kunnen worden geplaatst, zegt de voorzitter toe dit te doen.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.00 uur de
vergadering.
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Afscheid
Robert Jan Smits van Oyen
Afgelopen najaar gaf Robert Jan aan in de volgende Algemene
ledenvergadering te zullen stoppen als secretaris. Na zes jaar
wilde hij het stokje graag aan een ander doorgeven. In de
ledenvergadering van maart is afscheid van Robert Jan genomen en
werd hij bedankt voor zijn inzet en collegialiteit gedurende de
afgelopen jaren.
Otto Schrage
Otto had al een tijd geleden aangekondigd met ingang van 2012 te
stoppen met zijn werkzaamheden voor onze Nieuwsbrief. Al vele
jaren is Otto actief voor OGLV, eerst in het bestuur, daarna in de
redactiecommissie en bij Open Monumentendag. Mede dankzij
Otto veranderde de Nieuwsbrief van een A4-tje bij de start tot het
boekje dat u nu leest. In juni neemt de redactiecommissie afscheid
van Otto.
Kees van der Wal
Samen met Otto zorgde Kees voor de opmaak van de Nieuwsbrief.
Otto leverde tekst en plaatjes aan; Kees maakte er een mooie
Nieuwsbrief van. Van zijn kennis en ervaring maakten we graag
gebruik. Met Otto vertrekt ook Kees en er is uiteraard ook van
Kees op gepaste wijze afscheid genomen.

Kennismaking
Jan Willem van Borselen, nieuwe secretaris
Sinds 2000 woon ik in het centrum van Voorschoten aan de
Wijngaardenlaan 21. Ik ben geboren op de Raadhuislaan in
Vlietwijk en heb tot 2000 op drie andere adressen in Vlietwijk
gewoond. Ik ben opgegroeid in dit prachtige dorp waar ik mij nog
steeds zeer thuis voel. Ik ben getrouwd met Jeannette en we
hebben elkaar in Leiden ontmoet tijdens onze rechtenstudie.
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Na vervulling van mijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine ben
ik gaan werken bij Rijkswaterstaat en vervolgens bij het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat. Ik heb jarenlang werk en studie
gecombineerd en heb in 2000 mijn avondstudie rechten in Leiden
afgerond. Momenteel werk ik als coördinerend senior
beleidsmedewerker bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie
waar ik mij met het politieonderwijs bezighoud, een interessant
werkterrein. Ik heb veel hobby’s, zoals reizen, kerkorgelspelen en
motorrijden.
Sinds een jaar of vier hebben we een volkstuin bij het Wedde. Hier
beleven we veel plezier aan: eigen groenten en fruit telen is niet
alleen leuk om te doen, maar ook gezond en erg lekker! Daarnaast
ben ik voorzitter van de Vespa Club Zuid-Holland. Ik heb een paar
klassieke Vespa’s die ik opknap en waarmee ik regelmatig
deelneem aan clubritten en evenementen zoals de World Vespa
Days (dit jaar in Londen).
Ruim twee jaar werken Jeannette en ik als vrijwilligers elke eerste
zaterdag van de maand op de buitenplaats Berbice in de tuin en
het park. We hebben een rozenadoptieplan geïntroduceerd met als
resultaat dat inmiddels 400 nieuwe rozen in de oorspronkelijke
rozentuin (1968) van mejuffrouw Begeer zijn geplant! De komende
tijd wordt de rozentuin gefaseerd weer in oude luister hersteld.
Toen ik de vacature in de
Nieuwsbrief las, heb ik mij
gemeld om secretaris van OGLV
te worden omdat ik het
belangrijk
vind
om
de
historische waarden van ons
dorp te behouden.
Ik werk ruim 25 jaar bij de
rijksoverheid en vind het leuk
om als secretaris van OGLV een
bijdrage te kunnen leveren aan
het behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten!
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Voorschoten en paarden; het hoort bij elkaar
Eind juli gaat menig Voorschotens hart sneller kloppen. Al eeuwen
lang, in ieder geval sinds 1282, is er op 28 juli de Paardenmarkt op
de historische Voorstraat. Maar hoe is het zo gekomen?
Belangrijk voor het ontstaan van de markt was de unieke ligging
van het boerendorp aan de, toen nog getijdenrivier, Rijn en de
waadplaats bij Ter Wadding. Bij eb konden handelaren over land
bij Ter Wadding oversteken en over water via de Rijn het dorp
bereiken. Al snel ontstond er handel met de boeren in de
omgeving.
Floris V
In de late middeleeuwen was de Voorschotense jaarmarkt een
belangrijke veemarkt met veel soorten vee en pluimvee, maar ook
zout en geneeskrachtige kruiden. De markt zelf wordt al vermeld
in een kroniek van de abdij van Egmond. Tijdens de Loonse oorlog
in de 13e eeuw leverde de Voorschotense jaarmarkt producten en
paarden aan het leger van Lodewijk II graaf van Loon.
De officiële marktrechten en het schoutambt (ordehandhaving en
rechtspraak) werden door Graaf Floris V in 1282 verleend aan de
heer van Wassenaer, die daarmee het recht op de
‘ambachtsheerlijkheid’ in leen kreeg en dus ambachtsheer werd
met rechten van dien, zoals het benoemen van een schout en
baljuw, het tol- en marktrecht. Het was wellicht een beloning voor
de ondersteuning van een veldtocht van Floris V tegen de WestFriezen, ook in 1282. Sinds 1848 wordt de tol door de gemeente
geheven. Nog steeds staan er twee ambtenaren bij de slagbomen.
Kruismarkt
De jaarmarkt is een kruismarkt. Dat betekent dat er een tijdelijke
kerkvrede geldt tussen de twee kruisen die aan het begin en het
einde van de markt worden ‘geplant’. In vroeger tijden kon men
dan niet wegens eerdere vergrijpen worden opgepakt door de
schout en zijn schepenen. Voor bannelingen, ontheemden en
gezochten was de markt dus dé gelegenheid om wat geld te
verdienen. Misdaden die tijdens de markt werden begaan, vielen
onder het kerkelijk recht en dat was zo mogelijk nog strenger.
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Aanvoer
De datum 28 juli is niet zomaar gekozen. Precies aan het einde van
de hooimaand werden op de markt overtollige paarden verkocht
aan landbouwers die nog moesten oogsten in het najaar. In de 19e
eeuw werden veel van de paarden verkocht als mijnpaard.
Allemaal werkpaarden dus. Tegenwoordig gaat het meer om
luxepaarden en pony’s. Het recordaantal paarden op de markt
werd in 1880 geteld. Maar liefst 1100 dieren. Een absoluut
dieptepunt was 1958 met maar één paard: dat van groenteboer
Van der Mey. En hij wilde met zijn paard de eeuwenoude traditie
van de paardenmarkt met deze actie weer in ere herstellen.
Tegenwoordig zijn er jaarlijks zo’n 300 pony’s en paarden,
waarvan een deel ook daadwerkelijk wordt verkocht via het
traditionele handjeklap.
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Uniek
Het comité Paardenmarkt is verantwoordelijk voor de organisatie
dat veel meer inhoudt dan alleen tol heffen bij de slagboom. Er
zijn tal van activiteiten. Net als vroeger is er een kermis, zijn er
veel paardenattracties zoals een paardentram, pony rijden, een
hoefsmid, ringsteken, een echte warenmarkt en veel muziek. De
eerste paarden worden ’s morgens om zes uur al aangeleverd. De
handel is tegen het middaguur afgelopen. Daarna is het tijd voor
andere attracties.
De Voorschotense Paardenmarkt trekt bezoekers vanuit de hele
regio, niet in de laatste plaats vanwege het historische karakter
van de Voorstraat. De straat is aangemerkt als monument met
diverse karakteristieke panden als Het Wapen van Voorschoten,
het Ambachts- en Baljuwhuis en de dorpspomp. Tijdens de markt
waant de bezoeker zich in vroeger tijden en dat maakt het
evenement juist zo uniek.
Het comité Paardenmarkt is met zijn tijd meegegaan en levert ook
digitale informatie. Wie meer wil weten over het evenement, kan
kijken op www.paardenmarktvoorschoten.nl. Daar is ook het
programma te vinden dat alle inwoners van Voorschoten in de vorm
van een boekje in de brievenbus krijgen.
Tekst: Hans Timmerman

Van Paardenmarkt tot Beestenboel
In het Historisch Museum Voorschoten is tot en met 29 juli een
expositie over de Paardenmarkt te bekijken. Met als thema ‘Van
Paardenmarkt tot Beestenboel’ hangen foto’s en voorwerpen uit de
19de, 20ste en 21se eeuw naast schilderijen en keramiek van
cursisten van Guus Zuiderwijk.
Het museum is tijdens de Paardenmarkt geopend voor publiek en is
gevestigd in een historisch pand aan de Voorstraat 17.

Jaar van de Historische Buitenplaats
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In onze vorige Nieuwsbrief heeft u er al over gelezen: 2012 is
uitgeroepen tot het Jaar van de Historische Buitenplaats. Doel
hiervan is om veel meer mensen in ons land bekend te maken met
historische buitenplaatsen en daarmee aandacht te vragen voor
het behoud van dit belangwekkende cultureel erfgoed.
Voorschoten is van oudsher rijk bedeeld met buitenplaatsen.
Enkele hebben de tand des tijds overleefd, andere leven voort in
de namen van straten, wegen en parken. Een van die
buitenplaatsen die de historie heeft overleefd is Berbice. Binnen
onze vereniging is de Werkgroep Historisch Berbice actief. De
werkgroep is opgericht in het najaar van 2011 en heeft als doel
een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de buitenplaats
Berbice, en de cultuurhistorische betekenis van de historische
buitenplaats bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.
De werkgroep wil dit bereiken door de uitgifte van een publicatie
en andere projecten.
Wij waren dan ook meteen enthousiast
toen we benaderd werden door het
Historisch Museum Voorschoten met de
vraag om in het kader van het
themajaar gezamenlijk activiteiten te
organiseren. In het museum is van 18
augustus tot en met 21 oktober 2012
de
tentoonstelling
‘Historische
Buitenplaatsen
en
Molens
van
Voorschoten’ te zien. Naast materiaal
uit de eigen collectie toont het
museum ook actuele foto’s van een
aantal
buitenplaatsen,
waaronder
Berbice en Duivenvoorde, gemaakt
door kunstfotograaf Wil Wilbers die
begin dit jaar in het museum
exposeerde. Van beide buitenplaatsen
krijgt het museum een groot aantal
unieke objecten in bruikleen voor deze
tentoonstelling.

Jaar van de Historische Buitenplaats

17

De samenwerking met het museum heeft een mooi programma
opgeleverd dat u hieronder aantreft. De tentoonstelling en
activiteiten zijn overigens voor iedereen toegankelijk.

Programma van activiteiten in het kader van het Jaar
van de Historische Buitenplaats 2012
17 augustus t/m 21 oktober
Tentoonstelling in het Historisch Museum Voorschoten, Voorstraat
17 te Voorschoten. De tentoonstelling zal geopend worden door
mevrouw Carla Scheffer. Mevrouw Scheffer is architectuur- en
cultuurhistoricus en onder andere projectleider van de Werkgroep
Historisch Berbice van onze vereniging.
Zaterdag 25 augustus
Rondleiding door de tuinen van Berbice en Beresteijn. De
rondleiding wordt door onze vereniging georganiseerd in
samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap.
Donderdag 30 augustus
Lezing in het museum over de betekenis en de rol van
buitenplaatsen in de Nederlandse geschiedenis. Deze lezing wordt
verzorgd door de heer Korneel Aschman. De heer Aschman is
werkzaam als zelfstandig adviseur Groen Erfgoed en verbonden aan
de Werkgroep Historisch Berbice van onze vereniging.
Zondag 2 september
Fietstocht door Voorschoten en omstreken langs de huidige
buitenplaatsen en de locaties van de verdwenen buitenplaatsen.
De fietstocht zal met name geschikt zijn voor gezinnen met
kinderen, die mee kunnen doen aan een puzzelwedstrijd rondom
het thema van de buitenplaatsen.
Donderdag 6 september
Speciaal voor ouderen worden er met medewerking van het Rode
Kruis Voorschoten een high tea en een lezing georganiseerd in de
gerenoveerde oranjerie van de buitenplaats Berbice. Tevens is er
een rondleiding in het park.

Jaar van de Historische Buitenplaats
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Zaterdag 8 september
Open Monumentendag. Deze dag wordt zoals gebruikelijk
georganiseerd door onze vereniging. Het thema van dit jaar is
‘Groen van Toen’ en in dit kader zijn er buitenplaatsen te
bezichtigen. Het complete programma van deze dag staat in onze
volgende Nieuwsbrief. Ook het museum besteedt aandacht aan
Open Monumentendag.
Donderdag 13 september
Zie 6 september. Een tweede mogelijkheid voor de high tea.
Vrijdag 21 september
‘Molens in de Nederlandse schilderkunst’ is het onderwerp van een
lezing in het museum. Deze lezing wordt verzorgd door mevrouw
drs. Caroline ’t Hoofd. Mevrouw ’t Hoofd is directeur/eigenaar van
het Cultureel organisatie- en adviesbureau Walk2Art en studeerde
kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Leiden.
Zaterdag 29 september
Zie 25 augustus. Een tweede mogelijkheid voor de rondleiding.
Donderdag 11 oktober
Een duolezing over de historie van de buitenplaats Berbice en haar
bewoners aan het begin van de 19de eeuw. De lezing geeft een
beeld van hoe het leven op een buitenplaats was. Inleiders zijn de
heer Michel van den Boer en mevrouw Marjoleine Kooper. Beiden
zijn verbonden aan de Werkgroep Historisch Berbice van onze
vereniging.
Wij hopen u met dit speciale programma een genoeglijk najaar te
kunnen bieden. Actuele informatie over het programma en de
mogelijkheid tot voorinschrijving op de onderdelen vindt u vanaf
eind juli op onze website www.leefbaarvoorschoten.nl en in het
Historisch Museum Voorschoten.
Ook via e-mail houden wij u op de hoogte. Heeft u uw e-mailadres
nog niet aan ons doorgegeven, dan kunt u dat alsnog doen via onze
ledenadministrateur Ton de Jong, lfbvrsch@gmail.com.

Duin, Horst & Weide
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Duin, Horst & Weide toegankelijker voor bezoekers
De gemeenteraden van Voorschoten, Wassenaar, LeidschendamVoorburgr stelden onlangs het Landschapsontwikkelingsplan (LOP)
voor het buitengebied Duin, Horst & Weide vast. Dit plan is
gemaakt in opdracht van het Pact van Duivenvoorde, waar de drie
gemeenten deel van uitmaken. Doel is het aaneengesloten groene
gebied tussen de gemeenten te versterken en aantrekkelijker te
maken. De Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar
Voorschoten was een van de organisaties die een zienswijze op dit
plan hebben ingediend. Die is voor een groot deel verwerkt in de
uiteindelijke versie van het LOP.

Fer von der Assen, onder andere actief als lid van de commissie
Planologie van de vereniging OGLV, is blij met het LOP. “Zeker nu
de rijksoverheid het beheer van rijksbufferzones bij provincie en
gemeenten heeft neergelegd, is het belangrijk samen een visie op
dit mooie stuk groen te hebben.” De betrokken gemeenten willen
het groene gebied toegankelijker maken voor hun inwoners, maar
dat mag niet ten koste gaan van de authentieke waarden van het
landschap. “Onbekend maakt onbemind. Je moet ervoor zorgen
dat mensen het gebied beter gaan leren kennen en waarderen,
zodat ze zich realiseren hoe belangrijk het is dat dit prachtige stuk
natuur bewaard blijft.” Het kriskras aanleggen van wandel- en
fietspaden door het gebied en het aanleggen van parkeerplekken
aan de randen, is wat hem betreft geen optie.

Duin, Horst & Weide
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“Vooral weidevogels kunnen alleen broeden in een rustig gebied.
Ook zit niet elke boer erop te wachten zijn boerderij open te
stellen voor recreanten. Vooral veeboeren vinden het onrustig voor
hun dieren als er groepen mensen door de weilanden lopen en dat
is begrijpelijk.” De afstand tussen mens en natuur is de afgelopen
jaren steeds groter geworden en dat speelt volgens Fer ook een
rol. “Vroeger hadden wij een vanzelfsprekende band met de
natuur om ons heen. Ik groeide op aan de rand van Den Haag, trok
de polder in om kikkervisjes te vangen en vermaakte mij
kostelijk,” vertelt hij. “Nu trekken mensen er niet meer zo vaak op
uit en dat is jammer. Door het buitengebied toegankelijker te
maken, wordt het weer aantrekkelijk om er bijvoorbeeld samen
met je kinderen naartoe te gaan, ervan te genieten en er als
vrijwilliger aan de slag te gaan,” zoals honderden enthousiaste
grote en kleine natuurliefhebbers op dit moment al doen bij
bijvoorbeeld de Agrarische Natuurvereniging Santvoorde, de
stichting Wijk en Wouden, Staatsbosbeheer en IVN.
Er worden de komende tijd verschillende excursies georganiseerd
in de polders en landgoederen in het gebied Duin, Horst & Weide.
Als u op de website www.landvanwijkenwouden.nl de term
‘recreatieve kaarten’ intypt, vindt u een aantal digitale kaarten
met prachtige fiets- en wandelroutes. U kunt daarmee zelf op pad
gaan. Hoe u aan de papieren groene kaart van de Agrarische
Natuurvereniging Santvoorde kunt komen, leest u op pagina 28.

Ineke Kouwenhoven
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Stand van zaken herstel oude rosarium
Belangstellenden en bezoekers van de buitenplaats Berbice konden
op Open Monumentendag 2011 een rozencertificaat kopen als
bijdrage aan het herstel van het oude rosarium. Velen hebben die
dag rozen geadopteerd, zodat een flinke bestelling geplaatst kon
worden bij de rozenkweker. In november zijn in acht bedden in de
middencirkel van de tuin honderden kale rozenstruiken geplant. De
bedden zijn spiegelbeeldig beplant, d.w.z. dat de vakken
tegenover elkaar dezelfde kleur krijgen en dat de kleuren van de
rode Duftzauber, de donkerroze Lady Like en lichtroze Eliza naar
de witte Aspirin-roos in elkaar overlopen. In februari heeft de
strenge vorst wel schade aangericht, zodat in maart alle oude en
nieuwe rozen drastisch en vakkundig moesten worden
teruggesnoeid. In de koude periode die erop volgde, werden de
rozen ‘s avonds met vliesdoek tegen de koude toegedekt. Het
water geven, wieden, bemesten en kanten steken gaat door,
allemaal om ervoor te zorgen dat de eerste fase van het herstel
van het rosarium een succes wordt. Eind juni zullen de rozen
bloeien en kunt u als trotse ‘rozenadoptieouders’ komen kijken
tijdens de Rozentea op Berbice.
Wilt u rozen adopteren voor de
volgende fase van het herstel,
dan kan dat bij Jeannette en
Jan-Willem
van
Borselen,
telefoonnummer 071-561 79 17,
e-mail: jjvborselen@casema.nl.
En als u nog geen rozen heeft
geadopteerd, maar dit nu wel
wilt doen, nog voor 30 juni, dan
bent
u
ook
van
harte
uitgenodigd voor de Rozentea.
Het is
echt een bijzonder
gebaar om rozen te adopteren
voor uzelf, uw (klein)kinderen, familieleden of vrienden.
U krijgt een prachtig adoptiecertificaat en geeft Voorschoten een
geschenk voor de toekomst.

Bericht van Berbice

22

Rozentea op Berbice!
Op zaterdag 30 juni a.s. wordt er exclusief voor de
‘rozenadoptieouders’ van de ruim 400 rozen op Berbice een
bijzondere Rozentea georganiseerd. Iedereen die één of meer
rozen heeft geadopteerd, is van 14.00 uur tot 18.00 uur van harte
welkom om de rozen te komen bekijken en te genieten van de
bijzondere sfeer van de buitenplaats Berbice.
In de 17de-eeuwse oranjerie wordt koffie, thee en limonade
geschonken en er zijn diverse soorten zelfgebakken taarten en
cakes te koop. Uiteraard zijn er ook bijzondere rozencupcakes
waarin echte rozenblaadjes (onbespoten!) en rozenwater is
verwerkt. U kunt tijdens de Rozentea uw picknickkleed meenemen
om op het gras te midden van geurende en bloeiende rozen te
genieten van deze ‘Baksels van Berbice’.

De in november aangeplante bedden zien er gezond uit en
zullen eind juni zeker bloeien.
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Deze middag wordt muzikaal omlijst door het inmiddels bekende
barokensemble Berbice dat 17de- en 18de-eeuwse muziek ten
gehore zal brengen. Dames worden uitgenodigd om zomerse jurken
en hoeden te dragen die passen in de sfeer van een Engelse
teaparty.
Op deze middag is het uiteraard ook mogelijk om nieuwe rozen te
adopteren (€5 per rozenstruik) waarmee de tweede fase van het
rosarium kan worden gerealiseerd. Rozenspecialist Aart Westdijk
van Duraroos zal aanwezig zijn met een aantal bloeiende rozen in
pot. Aan het publiek de keuze waarmee de nieuwe rozenbedden
zullen worden beplant. U kunt ook bij hem terecht voor advies
over rozen.
De ‘rozenadoptieouders’ wordt verzocht om zich voor deze
exclusieve Rozentea aan te melden bij Jeannette van Borselen
jjvborselen@casema.nl onder vermelding van het aantal gasten, dit
met het oog op de aantallen taarten en cakes die door de
vrijwilligers gebakken en gedecoreerd worden.
We hopen uiteraard op een prachtige zomerse middag!

Op zoek naar oude foto’s van Berbice en omgeving
Oproep van de Werkgroep Historisch Berbice.
Hartelijk dank voor de informatie die we ontvingen naar aanleiding
van onze oproep in de vorige Nieuwsbrief over de Noord-Hoflandse
molen. We hebben weer een vraag voor u! Heeft u oude foto’s van
Berbice en omgeving? We zijn op zoek naar foto’s van vóór
ca.1950: van het huis, de tuin en de directe omgeving. De foto’s
zijn bestemd voor het huisarchief dat we aan het opbouwen zijn,
en kunnen misschien ook als illustraties worden gebruikt in het
boek over Berbice dat nu geschreven wordt. Wilt u als
Voorschotenaar eens in uw oude albums kijken? Als u foto’s
schenkt, zullen we er goed voor zorgen, maar u kunt ze ook in
bruikleen tijdelijk afstaan of ons in de gelegenheid stellen kopieën
te maken. Stuurt u een berichtje via WHBerbice@gmail.com of belt
u met Marjoleine Kooper-Huigen, 071-561 13 54?
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Blokfluit ensemble Berbice
Om de fraaie buitenplaats Berbice luister bij te zetten, is het idee
ontstaan een barokensemble samen te stellen om muziek te gaan
spelen uit de tijd van de buitenplaats.
Het repertoire van het ensemble is dan ook uit de 17de, begin 18de
eeuw. Het barokensemble bestaat uit acht gevorderde fluitisten
die tenminste zes verschillende blokfluiten kunnen bespelen, van
grootbas tot piccolofluit.
De acht fluitisten kennen elkaar vanuit drie verschillende
blokfluitgroepen uit de regio, die allen Oude Muziek spelen. Op
Open Monumentendag 2011 heeft het ensemble in de oranjerie en
in het park van Berbice gemusiceerd. Verder zal het ensemble, in
juni 2012, de Rozentea muzikaal omlijsten.
Het barokensemble staat onder leiding van:
Ineke Rutgrink-Smithuis, Schubertlaan 8, 2264 VD Leidschendam,
tel. 070-320 83 06, e-mail: i.rutgrink-smithuis@casema.nl.

Activiteiten
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Lezing en taxatie ‘Onder de Boompjes’ Leiden
Donderdag 21 juni van 19.30 uur tot 21.00 uur
Het Veilinghuis Onder de Boompjes is gevestigd in een
monumentaal pand uit 1658. Vroeger werden hier jenever en
likeuren gedistilleerd. Nu worden er vijf keer per jaar kunst- en
antiekveilingen gehouden.

Op donderdag 21 juni geeft Pieter-Gerrit Binkhorst een kijkje
achter de schermen van een veiling. Hij vertelt van alles over de
wereld van kunsthandel, kunst en kitsch. Ook is het mogelijk om
voorwerpen te laten taxeren. Wie het voorwerp niet mee kan
nemen, mag ook een foto laten zien. Gezien de beschikbare tijd
wordt gevraagd slechts een voorwerp per persoon mee te nemen.
De veiling wordt gehouden in het veilinghuis aan de Nieuwstraat 38
in Leiden. De lezing begint om 19.30 uur en duurt, inclusief de
taxaties, tot ongeveer 21.00 uur.
Aanmelden kan via e-mail: gerrymerry65@casema.nl of telefoonnummer 071-561 60 48.

Bezoek aan Beeldentuin Caldic Collectie Wassenaar
Donderdag 20 september van 15.00 uur tot 18.00 uur
In ons augustusnummer vindt u alle relevante informatie over dit
bezoek. Voor deze activiteit kan niet meer worden ingeschreven,
want we hebben inmiddels het maximale aantal deelnemers
genoteerd.

Korte berichten
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Leuk om te weten
We ontvingen een e-mail van Jacques Duivenvoorden, nazaat van
een van de vroegere eigenaren van bouwmanswoning/herenhuis
Woelwijk aan de Woelwijklaan. De heer Duivenvoorden heeft een
tweetal webalbums gemaakt van de historie van Woelwijk en met
name van de opeenvolgende eigenaren en de betreffende
eigendomsoverdrachten.
De albums geven een compleet beeld van de eigenaren vanaf ca.
1550 tot heden. Het begint met de toenmalige schout van
Voorschoten, Cornelis Willemsz van Rijn.
De links naar beide webalbums kunt u vinden op onze website
www.leefbaarvoorschoten.nl.

De heer Duivenvoorden probeert een foto op te sporen van zijn
betovergrootvader, Jacobus Duivenvoorden, bijvoorbeeld in
zijn rol als wethouder. Wellicht kunt u hem op het juiste spoor
brengen. Laat het ons weten.

Korte berichten
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Oproep
Nieuwe rubriek: Leuk om te weten
Heeft u, net als de heer Duivenvoorden, ook informatie die leuk is
om te delen met andere leden van onze vereniging? Laat het ons
weten, wellicht kunnen we een nieuwe rubriek starten. Stuur een
bericht naar onze redactie: e-mailadres nieuwsbrief@oglv.nl
of postadres Karel Doormanlaan 11, 2252 BE Voorschoten.

Rectificatie
In onze vorige Nieuwsbrief heeft het zetduiveltje ons helaas parten
gespeeld waardoor er storende fouten in de Jaarcijfers 2011 en de
Begroting 2012 zijn opgetreden. Op de pagina’s 30 en 31 vindt u de
correcte cijfers.
Verder ontbrak de onderstaande informatie:
Toelichting op de kosten van Open Monumentendag
De totale kosten bedroegen
€ 1.802
Jaarlijkse bijdrage van de gemeente
€ 1.662
Exploitatietekort
€ 140
Renteopbrengst
Voor 2012 wordt een renteopbrengst van € 425 verwacht van de
Stichting Ds. H.P. Fortgens en het Mr. S. Kloostermanfonds.

Korte berichten

28

Agrarische Natuurvereniging Santvoorde
Op pagina 19 en 20 las u over het Duin, Horst & Weide-gebied. Op
de daarin genoemde website van de Stichting Land van Wijk en
Wouden vindt u een aantal digitale kaarten met prachtige fiets- en
wandelroutes. De Stichting Land van Wijk en Wouden heeft in
samenwerking met de vier agrarische natuurverenigingen rond
Leiden een serie van vier groene kaarten van de Leidse
Ommelanden ontwikkeld.
De groene kaarten brengen in beeld wat er te zien en te beleven is
in de Leidse Ommelanden, zoals wandelpaden over het
boerenland, fietsknooppunten, vaar-, fiets- en ruiterroutes en
boerderijen die activiteiten organiseren of waar u streekproducten
kunt kopen, zoals een heerlijk stukje boerenkaas.
Een van de vier agrarische
natuurverenigingen
is
Santvoorde. Deze vereniging
maakt zich sterk voor het
open landschap dat nog over
is
tussen
Den
Haag,
Wassenaar, Katwijk, Leiden,
Voorschoten, LeidschendamVoorburg. We hebben van
Santvoorde
een
stapel
groene kaarten gekregen die
we graag onder onze leden
willen verspreiden. De kaart
is gratis op te halen bij
Yvonne Lampe, Karel Doormanlaan 11. Neem hiervoor even contact
met haar op: nieuwsbrief@oglv.nl of bel: 06-28 42 98 48.
Het websiteadres van Santvoorde is: www.anv-santvoorde.nl
en vindt u ook op onze website: www.leefbaarvoorschoten.nl.
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Welkom
Onderstaande leden heten we van harte welkom:
Mw. A. de Vries
Mw. M. Davidson-Vink
Mw. E.P.M. JansenFellinger
Hr. M. Mansveld

Isaac Sweersplantsoen 13
Leidseweg 127
Sixlaan 78

Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten

Jan van Goyenplantsoen
16-D

Voorschoten

Lidmaatschap voor het leven
Sinds 1 januari bestaat de mogelijkheid om door middel van een
eenmalige betaling lid te worden voor het leven. De daarbij
behorende bijdrage is € 150,- , over te maken op ING-rekening
2307345 ten name van onze vereniging.
Uiteraard kunnen onze bestaande leden hun lidmaatschap
omzetten in een lidmaatschap voor het leven. U kunt hiervoor
contact opnemen met onze ledenadministrateur Ton de Jong,
e-mail-adres: lfbvrsch@gmail.com.
of postadres:
Baron Schimmelpenninck van der Oyelaan 54
2252 EC Voorschoten.

Uw e-mailadres
De afgelopen tijd hebben wij enkele keren een e-mail gestuurd aan
onze leden. Dit betrof mededelingen over bijeenkomsten over de
RijnlandRoute en over door onze vereniging georganiseerde
activiteiten.
Heeft u geen e-mail ontvangen? Dan beschikken wij NIET over uw
(juiste) e-mailadres. Stelt u wel prijs op het ontvangen van steeds
vaker per e-mail te versturen “reminders” e/o “last minute
aankondigingen”? Wilt u in dat geval uw e-mailadres alsnog aan
ons doorgeven door een e-mail te sturen naar onze
ledenadministrateur lfbvrsch@gmail.com.
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