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RijnlandRoute
Opluchting in Voorschoten toen de Provincie en ons
gemeentebestuur op 1 november bekendmaakten dat een
geboorde tunnel onder Voorschoten realiseerbaar is. Opluchting
voor de mensen die op het tracé wonen, voor de sportverenigingen
en voor ons dorp als geheel. De tweedeling, die als een zwaard van
Damocles boven ons dorp hing, is van de baan. Het is nu zeker dat
deze verfoeilijke weg niet het desastreuze effect op ons dorp zal
hebben als de op 27 juni door de Provincie gepresenteerde Zoeken
naar Balans-variant (ZnB).
Tegen een prijs? Ja, tegen een hoge prijs: € 9 mln. Nu de
gemeenteraad daarmee akkoord is gegaan, keer ik het om: nu
staat er voor het gemeentebestuur een hoge premie op de keuze
voor een ander tracé voor de RijnlandRoute. Wethouder Freddy
Blommers heeft op de presentatie op 5 november gezegd dat
Voorschoten zich blijft inzetten voor een andere oplossing dan het
huidige tracé, ook al gaat dit nu geboord onder Voorschoten door.
Nou, daar valt dan € 9 mln. mee te verdienen.
Want ook een tunnel onder Voorschoten wast niet weg dat het
tracé ZnB een slechte oplossing is, slecht voor de ecologische
verbindingszone ter hoogte van Maaldrift, slecht voor de polders
ten zuiden van de Stevenshof en slecht voor de Oostvlietpolder.
Terwijl ook de Commissie van de m.e.r. (milieueffectrapportage)
in haar conceptadvies heeft geschreven dat de Provincie haar
huiswerk nog maar eens over moet doen, onder andere omdat de
provinciale verkeersprognoses een overschatting van de
verkeersgroei laten zien voor 2020 en 2030. Dat kan betekenen dat
met het oplossen van de knelpunten op het bestaande tracé kan
worden volstaan. Deze laatste oplossing is trouwens beduidend
goedkoper dan alle andere varianten, inclusief een tunnel.
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Als er dan echt een andere oplossing moet komen, dan is een
geboorde tunnel langs het kortste tracé (tussen bestaande
aansluitingen op de A4 en de A44) altijd beter dan langs het ZnBtracé. Want met de nu gekozen variant moet de A44 worden
verdubbeld, wordt de ecologische verbindingszone tussen duinen
en horsen bij Maaldrift vernietigd, komt er een open bak door de
polders ten zuiden van de Stevenshof en vindt een grove aantasting
van de Oostvlietpolder plaats. En dan heb ik het nog niet gehad
over de gevolgen voor grote groepen bewoners in Voorschoten,
Leiden en Wassenaar.
Kortom, gemeentebestuur en bewonersverenigingen: er is nog een
wereld te winnen met ons verzet tegen de door de Provincie
gewenste variant, ook al komt Voorschoten er nu met een sisser
van € 9 mln. van af.
Ik ben ook heel benieuwd naar wat wethouder Strik van Leiden op
21 november tegen zijn bewoners van de Stevenshof gaat zeggen,
want die heeft hij mooi in de kou laten staan. Maar ook hij kan nog
tot een beter inzicht worden gebracht. Laat Leiden nu eindelijk
maar eens zelf de kastanjes uit het vuur gaan halen.
Stan Dessens
Onmiddellijk na het bekend worden van de boortunnel door
Voorschoten publiceerden wij een persbericht onder de kop:
Geboorde tunnel opluchting voor Voorschoten, maar geen reden
voor euforie
Op
8
november
stuurde
het
Bewonersgroepenoverleg
RijnlandRoute een brief aan Gedeputeerde Staten.
In deze brief stelt het Bewonersgroepenoverleg het college van
Gedeputeerde Staten voor het advies van de Commissie van de
m.e.r. serieuzer te nemen dan het college aanvankelijk leek te
doen.
Het persbericht en de brief
www.leefbaarvoorschoten.nl.

vindt

u
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De Donkwoning blijft gespaard
De rondweg in de Dobbewijk ontziet het grondgebied van de
Donkwoning. Daar is een jarenlange strijd aan vooraf gegaan. De
bewoonster, mevrouw Greet van der Kooij, was dan ook
zielsgelukkig toen ze ons op 12 oktober het verlossende bericht liet
zien. Alle vrijwilligers die zich hadden ingezet voor de Open
Monumentendag, waren die dag als dank te gast op de
Donkwoning. Er was dus reden voor een feestje!
Meer over de Donkwoning en over Open Monumentendag leest u
elders in deze Nieuwsbrief.
De ontwikkeling van Haagwijk stilgelegd
Op de voormalige buitenplaats Haagwijk, gelegen tussen de
Veurseweg en de Vliet tegen de grens met Leidschendam, zouden
zeven villa's en een centraal gebouw verrijzen. Onze vereniging
had tegen het uitvoeringsplan bezwaar gemaakt omdat ook hier de
natuur weer te veel moest inleveren en de geplande bebouwing
ons inziens niet goed in het landschap paste.
De plannen zijn de ijskast in gegaan; ook hier zal de economische
tegenwind een rol hebben gespeeld. Wij hopen dat toekomstige
plannen meer rekening houden met onze bezwaren.
Het erfgoedbeleid
De nota over het erfgoedbeleid en de structuurvisie erfgoed zijn
door wethouder Inge Adema aan de raad aangeboden. Wij hebben
in de betreffende raadsvergadering in positieve zin ingesproken.
Wel zijn wij benieuwd wat de concrete uitwerking inhoudt voor
het aanwijzen van nieuwe gemeentelijke monumenten. We weten
inmiddels zeker dat de bollenschuur daarbij hoort. Ook heeft de
wethouder het Lokaal Erfgoed Platform (LEP) gelegenheid geboden
om advies uit te brengen. We zijn benieuwd wat daarvan het
resultaat zal zijn.
Meer over de bollenschuur leest u op pagina 16 en 17.
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Het Deltaplein
De gemeente heeft de plannen voor de bebouwing aan het
Deltaplein aan de raad aangeboden. Het Deltaplein ligt op de
zuidelijke kop van de Schoolstraat. Er zijn sluitende afspraken
gemaakt voor de nieuwbouw, er komt een ondergrondse
parkeergarage en de woningen moeten aantrekkelijk zijn voor
starters; allemaal goed nieuws. Onze bezwaren tegen de
bouwhoogte en de 'massaliteit' van de nieuwbouw zijn deels
gehonoreerd. We zijn benieuwd naar de precieze uitwerking.
Nieuw lid voor de Commissie Planologie gezocht
Onze vereniging heeft een Commissie Planologie, die zich
bezighoudt met alle ruimtelijke plannen in onze gemeente. We
houden bij wat de grote ruimtelijke projecten zijn, kijken naar de
bestemmingsplannen in binnen- en buitengebied, schenken
aandacht aan vergunningsaanvragen voor (ver)bouwprojecten en
brengen daarover advies uit aan het bestuur van onze vereniging.
Zo nodig overleggen wij daarover met de gemeente of dienen een
zienswijze in bij het gemeentebestuur of de Provincie (in geval van
de RijnlandRoute) en soms maken wij bezwaar.
Wij zoeken een nieuw lid voor deze commissie. Bekendheid met en
belangstelling voor ruimtelijke vraagstukken stellen wij op hoge
prijs. Wie wil de Commissie Planologie komen versterken? U kunt
uw belangstelling kenbaar maken via onze website, maar u kunt
ook bellen met de voorzitter Stan Dessens (tel. 561 63 81).

Open Monumentendag 2012

8

Thema ‘Groen van Toen’
Op de Open Monumentendag gaan we doorgaans naar binnen. Op
zaterdag 8 september gingen we echter ook naar buiten. Het
landelijke thema van Open Monumentendag van dit jaar was
‘Groen van Toen’. Dit thema staat in relatie met het gegeven dat
het jaar 2012 is uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Historische
Buitenplaats’. In Voorschoten werden natuurlijk Kasteel
Duivenvoorde, het park van Beresteijn en het park van Berbice als
historische buitenplaatsen onder de aandacht gebracht. Berbice
scoorde 518 bezoekers, bijna 100 meer dan vorig jaar. Dit succes
kunnen we mede toeschrijven aan het feit dat wethouder Inge
Adema de Open Monumentendag symbolisch opende op Berbice
door het openen van de toegangsluiken van het in oude luister
herstelde aanzicht van de oranjerie. Burgemeester Jeroen Staatsen
keek toe, tezamen met een aantal toegestroomde belangstellenden.

Open Monumentendag 2012
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Ook de prachtige tuinen van ‘d’ Oude Pastorie’ en de Donkwoning
zijn in het kader van ‘groene monumenten’ zeer zeker
vermeldenswaardig. Verder werd in het Museum Voorschoten
uitgebreid aandacht besteed aan de historische buitenplaatsen
door middel van een interessante tentoonstelling, die veel
bezoekers trok.

Assistent-suppoosten
Leerlingen van drie Voorschotense basisscholen traden weer op als
assistent-suppoosten in Kasteel Duivenvoorde en in het Ambachtsen Baljuwhuis.
Zowel de bezoekers als de leerlingen waren vorig jaar en ook dit
jaar weer zeer enthousiast over deze aanpak. Dit leidde ertoe dat
aan leerlingen van nog eens drie basisscholen met succes gevraagd
werd om als assistent-suppoosten in boerderij Oud Woelwijck en in
de kloostertuin van Huize Bijdorp te fungeren. Op deze manier
raken schoolkinderen, hun ouders, familieleden en anderen meer
en meer betrokken bij de historische waarde van ons erfgoed dat
het uitermate waard is om in stand te worden gehouden.

Open Monumentendag 2012
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Veel belangstelling
Alle opengestelde monumenten in Voorschoten konden zich
verheugen in een groot aantal belangstellenden. Het prachtige
najaarsweer was hier zeker debet aan. Ook dit jaar scoorden
Kasteel Duivenvoorde met 895 bezoekers en Huize Bijdorp 564
bezoekers weer erg hoog!
Terugblik
Terugblikkend op de Voorschotense Open Monumentendag kunnen
we vaststellen dat het weer een geweldig evenement was. De circa
45 vrijwilligers van het Comité hebben zich weer enthousiast
ingezet om in de monumenten toezicht te houden en informatie te
verstrekken. Mede door de hernieuwde openstelling van de
Donkwoning, de oude boerderij met de schitterende tuin die nota
bene 250 bezoekers trok, werden er in totaal 4.538 bezoekers
geteld. Ten opzichte van het voorgaande jaar is dat een toename
van rond de 15 %, een geweldig resultaat.
Dank aan vrijwilligers
Onze dank gaat uit naar al die vrijwilligers die zich belangeloos
hebben ingezet voor het slagen van Open Monumentendag. Ter
afsluiting van Open Monumentendag van dit jaar werd hun medio
oktober een rondleiding, een borrel en een hapje aangeboden in
de Donkwoning, aangezien een groot aantal vrijwilligers deze
boerderij nog nooit had bezocht. De bewoners van de boerderij,
mevrouw Greet v.d. Kooy en de heer Leo Steijn, traden op als
gastvrouw en gastheer en zagen kans er een interessante en
gezellige happening van te maken. Hartelijk bedankt hiervoor.
Oproep
Tot slot laten we niet na om de lezers van dit artikel op te roepen
zich op te geven als vrijwilliger voor Open Monumentendag. U zult
er plezier en voldoening aan beleven!
Namens het Comité Open Monumentendag,
Cees van Duijn (voorzitter)
Telefoon: 561 42 61, e-mail: c.van.duijn1@kpnplanet.nl

Jaar van de Historische Buitenplaats
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Onze vereniging en het Museum Voorschoten hadden al vaker de
wens uitgesproken dat ze meer met elkaar wilden samenwerken.
Het Jaar van de Historische Buitenplaats was een uitgelezen kans
om de handen ineen te slaan. Op 4 januari van dit jaar vond het
eerste gezamenlijke gesprek plaats, dat uiteindelijk resulteerde in
een programma met diverse activiteiten voor Voorschotenaren van
alle leeftijden.
De activiteiten werden druk bezocht en de bezoekers waren
enthousiast. Hieronder treft u het verslag ervan aan.
Tentoonstelling ‘Historische buitenplaatsen en molens in
Voorschoten’
De opening van de tentoonstelling op 17 augustus werd druk
bezocht door vrienden van het Museum Voorschoten, relaties van
onze vereniging en sponsoren van de activiteiten alsmede van het
boek over Berbice, dat in het voorjaar van 2013 verschijnt. Over
dit boek leest u meer elders in deze Nieuwsbrief.

Jaar van de Historische Buitenplaats
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De tentoonstelling was met externe deskundigen en de Werkgroep
Historisch Berbice ingericht en werd op een zeer bijzondere wijze
verluchtigd en gepresenteerd. De buitenplaatsen Duivenvoorde en
Berbice hadden vele voorwerpen in bruikleen gegeven. Dankzij de
ontvangen subsidies kon aan de tentoonstelling een opzet worden
gegeven die de 'normale' tentoonstellingen van het museum te
boven gaat. Ook is er op de tentoonstelling speciaal aandacht
besteed aan de toegankelijkheid voor kinderen door middel van op
kinderen afgestemde informatiebordjes en een kinderhoek. Bij de
opening alleen al waren een kleine honderd mensen aanwezig en
sedertdien heeft de tentoonstelling een bovengemiddeld aantal
bezoekers getrokken, ca. vijfhonderd. Wegens dit succes werd de
tentoonstelling met een week verlengd en sloot uiteindelijk op 28
oktober.
Rondleidingen door de tuinen van Berbice en Beresteijn
De rondleidingen door de tuinen van Berbice en Beresteijn werden
door medewerkers van het Zuid-Hollands Landschap en vrijwilligers
van Berbice georganiseerd. Juist een wandeling over beide
buitenplaatsen geeft een goede indruk van die buitenplaatsen uit
respectievelijk eind 17e en de 19e eeuw. Beide buitenplaatsen
waren overigens aan het einde van de 19e eeuw in handen van
dezelfde eigenaar: de familie Van Kempen.
De twee rondleidingen werden afgesloten met koffie en koek in/bij
de oranjerie van Berbice en er hebben ruim vijftig personen aan
deelgenomen.

Jaar van de Historische Buitenplaats
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Lezingen
Op 17 augustus, bij de opening van de tentoonstelling, vond een
lezing plaats door mevrouw Carla Scheffer over het fenomeen
buitenplaats door de eeuwen heen, vanaf de Romeinse tijd tot op
heden. Mevrouw Scheffer is architectuur- en cultuurhistoricus en
projectleider van de Werkgroep Historisch Berbice.
Deze lezing vormde een waardige opening van de tentoonstelling.
Op 30 augustus hield de heer Korneel Aschman een lezing over
buitenplaatsen van 1580 tot heden aan de hand van voorbeelden
rond Voorschoten. De heer Aschman is zelfstandig adviseur Groen
Erfgoed en verbonden aan de Werkgroep Historisch Berbice.
Deze lezing is bezocht door zo’n veertig personen.
De lezing op 11 oktober werd gegeven door de heer Michel van den
Boer en mevrouw Marjoleine Kooper, beiden lid van de Werkgroep
Historisch Berbice, en ging over de historie van de buitenplaats
Berbice en over haar bewoners aan het begin van de 19e eeuw. Met
deze lezing werd al een eerste 'boekje opengedaan' over de inhoud
van het boek over Berbice dat in het voorjaar van 2013 zal
verschijnen. De duolezing werd bezocht door zestig personen.
Fietspuzzeltocht door Voorschoten
Op 2 september konden alle Voorschotenaren deelnemen aan een
fietspuzzeltocht van 33 km langs een twaalftal (voormalige)
buitenplaatsen in Voorschoten. Er werden zowel kennis- als
beeldvragen gesteld en een opmerkelijk aantal deelnemers had
een zeer hoge score bij de beantwoording. Het was een tocht
speciaal bedoeld voor gezinnen en het is leuk dat een familie van
vijf personen de eerste prijs heeft gewonnen. Aan deze familie en
aan nog vier andere winnaars werden dinerbonnen uitgereikt, te
besteden in het Wapen van Voorschoten. Aan de fietspuzzeltocht
namen 110 personen deel.

Jaar van de Historische Buitenplaats
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Heeft u de fietstocht gemist en wilt u hem alsnog gaan rijden? Hij
is te downloaden op onze website www.leefbaarvoorschoten.nl.

Stan Dessens met alle prijswinnaars.

Open Monumentendag
De opening van Open Monumentendag vond dit jaar plaats op
Berbice. Wethouder Inge Adema verrichtte de openingshandeling
door het openen van de toegangsluiken van het in oude luister
herstelde aanzicht van de oranjerie. Op Open Monumentendag
hebben ruim vijfhonderd personen Berbice bezocht.
High tea op Berbice
De high tea's in de oranjerie van Berbice waren speciaal gericht op
de oudere Voorschotenaar en zijn in goede samenwerking met het
Rode Kruis Voorschoten georganiseerd. Leerlingen van het
Adelbertcollege in Wassenaar zorgden, in het kader van hun
maatschappelijke stage, voor de voorbereiding en bediening.
Tijdens de vier high tea's (twee per middag) werd een lezing
gegeven over de buitenplaats Berbice. In totaal hebben ruim
honderd personen, exclusief begeleiders, deelgenomen. Het aantal
aanmeldingen overtrof het aantal beschikbare plaatsen zodat we
helaas mensen moesten teleurstellen.

Jaar van de Historische Buitenplaats
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Lesprogramma
Voor de groepen 7 en 8 van de basisschool werd een speciaal
lesprogramma ontwikkeld met een lesblad en opdrachten voor de
leerlingen. In oktober vond een flink aantal speciale lessen in het
Museum Voorschoten plaats onder leiding van mevrouw Marina
Lameris, een van de samenstellers van de tentoonstelling.
De Gemeente Voorschoten heeft speciaal willen onderstrepen dat
de jeugd actief kon deelnemen aan de tentoonstelling in het
museum en daarmee kennis kon maken met de bijzondere
geschiedenis van de buitenplaatsen in de eigen gemeente.
Wethouder Inge Adema heeft een van de lessen bijgewoond. Aan
de lessen hebben 140 kinderen deelgenomen. Het lesprogramma is
volledig gesubsidieerd door de gemeente.
Tot slot
Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten en het Museum Voorschoten
kijken terug op een succesvolle samenwerking. We zijn verheugd
dat veel Voorschotenaren aan onze activiteiten hebben
deelgenomen en op deze manier kennis hebben gemaakt met ons
cultureel erfgoed. Onze vereniging heeft zich hiermee goed op de
kaart gezet wat zich ook heeft vertaald in de aanmelding van veel
nieuwe leden.

Bollenschuur Veurseweg
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Monumentale bollenschuur blijft behouden
‘Eerste aankoop gemeente Voorschoten’ prijkt op een groot bord
naast tuindersbedrijf De Groot aan de Veurseweg. Eigenlijk zou
daar nu een bord naast gezet kunnen worden met de tekst:
‘Monumentale bollenschuur te koop’. De gemeente werd namelijk
min of meer toevallig ook eigenaar van deze schuur. Samen met
het rijk, de provincie Zuid-Holland en de buurgemeente
Leidschendam-Voorburg wil Voorschoten het landschap van de
Duivenvoordecorridor opener en groener maken. Onder het motto
‘Van glas naar gras’ worden bestaande lanen hersteld en komen er
fiets- en wandelpaden bij.

Bollenschuur Veurseweg
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Aankoop gemeente Voorschoten
De kassen die er nog staan, worden afgebroken en in dat kader
heeft de gemeente Voorschoten het tuindersbedrijf De Groot
aangekocht. “Daar hoorde de bollenschuur ook bij, maar wij
hebben daar eigenlijk niets aan en stellen de raad voor hem te
verkopen,” aldus wethouder Blommers, “maar wel onder de
voorwaarde dat de schuur binnen enkele jaren wordt
gerestaureerd. De binnenkant heeft geen monumentale waarde,
maar de karakteristieke onderdelen aan de buitenkant dienen
behouden te blijven.”
Langgekoesterde wens OGLV
Daarmee lijkt een langgekoesterde wens van de Vereniging tot
Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten in vervulling te
gaan. “De gemeente is dus van plan de bollenschuur aan de
Veurseweg aan te wijzen als gemeentelijk monument en daar zijn
wij heel erg blij mee,” vertelde OGLV-voorzitter Stan Dessens
onlangs in Groot Voorschoten.
Lokaal Erfgoed Platform
Het pand met het opschrift ‘B. Hoogwerff-Kroon’ heeft een
bijzondere uitstraling en daarom had de vereniging vier jaar
geleden al gevraagd of het de status van gemeentelijke monument
kon krijgen. “Men was toen bezig met het herzien van het
erfgoedbeleid en wij besloten dat even af te wachten en het
verzoek aan te houden.” Het Lokaal Erfgoed Platform, waar Stan
onder andere ook lid van is, is door de gemeente uitgenodigd over
de plannen met de bollenschuur te komen praten. Wordt vervolgd
dus. Nu maar hopen dat er snel een koper wordt gevonden die er
iets heel moois van wil maken.
Ineke Kouwenhoven
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Er is een oplossing gevonden voor de rondweg in de Dobbewijk. De
weg was eerst gesitueerd over een gedeelte van de gronden van de
Donkwoning, maar door de knik in de weg iets groter te maken
gaat de weg nu precies langs de erfgrens en het polderslootje. Dat
maakte de gemeente half oktober bekend. Een opluchting voor
bewoonster mevrouw Van der Kooij-Steijn en haar adviseur Rien
de Ruyter.
Jazeker, natuurlijk zijn we blij met dit besluit. Het is waar we
jaren voor hebben gevochten, maar wat ons betreft gaat het
besluit niet ver genoeg. Dat de poldersloot blijft, is mooi en was
ook hard nodig. Zonder die sloot wordt de afwatering van het
gebied verstoord waardoor de Donkwoning onder water zou komen
te staan. Het zou het einde zijn van het monument. Met dit besluit
heeft de gemeente ervoor gezorgd dat de Donkwoning behouden
blijft behouden, maar we zijn er nog lang niet.

De slag om de Donkwoning
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Groene buffer
De gronden blijven ongemoeid, maar het gaat er nu wel om hoe
alles zorgvuldig ingepast wordt, zoals beloofd. De weg,
bijvoorbeeld, gaat in een knik om de gronden van de Donkwoning
heen, maar buigt dan weer sterk terug. Dat is helemaal niet nodig.
Laat de weg na de knik iets minder sterk terugbuigen zodat de
bestaande groenbuffer behouden blijft. De wethouder heeft
destijds een groenbuffer toegezegd, maar daar is op de tekening
niets van terug te zien. Toch is dat enorm belangrijk, want met
het behoud van de bestaande groenbuffer is de inpassing van de
Donkwoning beter en is er meer privacy voor haar bewoners.
Uitgerekend is dat er dagelijks 550 motorvoertuigen over de weg
gaan. Die draaien aan het einde van de rondweg en komen dan
weer terug langs de Donkwoning. Dat betekent dat er 1100
motorvoertuigen de Donkwoning passeren. Het zullen over het
algemeen vrachtwagens zijn. En dat is best veel.
Eenrichtingsverkeer
De grote verkeersbelasting is wat ons betreft overigens helemaal
niet nodig. Bijna een jaar geleden hebben we een plan voorgelegd
met eenrichtingsverkeer op de rondweg. Daardoor hoeft er minder
groen te verdwijnen, wordt de weg minder druk en ook veiliger. Nu
zitten wij met een lastige oversteek waarbij het verkeer van twee
kanten komt en het twee keer zo druk is. Wat de trillingen gaan
veroorzaken, is nog niet bekend. De Donkwoning is in 1564
gebouwd. Zo’n 450 jaar geleden dus. Toen hielden ze daar echt
geen rekening mee.
Open monument
Dit jaar is de Donkwoning, na enige jaren, weer opengegaan
tijdens Open Monumentendag; voor veel Voorschotenaren een
enorme verrassing. Ze waren hier nog nooit geweest.

De slag om de Donkwoning
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Ruim 250 bezoekers hebben we over de vloer gehad en die waren
zonder uitzondering enthousiast. ‘Wat een mooi stukje
geschiedenis, verscholen achter het groen; dat moet behouden
blijven’, waren de reacties. We zijn op die dag een
handtekeningenactie begonnen voor het behoud van het bestaande
groen en die is inmiddels al door enkele honderden mensen
getekend waaronder vele bewoners van de Dobbewijk.

Ondernemers
Kijk, we begrijpen best dat ondernemers door moeten. Stilstand is
achteruitgang en we snappen dat een goede toegankelijkheid van
het industrieterrein heel belangrijk is, maar er moet wel een
balans zijn. Ons plan laat al zien dat de rondweg aangelegd kan
worden zonder gebruik te maken van de gronden van de
Donkwoning. De gemeente is nu ook tot die conclusie gekomen en
heeft gelukkig haar plan aangepast. Graag willen we met de
gemeente om de tafel om nu eens echt gezamenlijk te kijken naar
de mogelijkheid om de bestaande groenbuffer te behouden, de
verkeersdruk te verminderen en de verkeersveiligheid te
verbeteren. Wij gaan door met de strijd, maar zijn wel heel blij
dat de slag om het behoud van de Donkwoning de goede kant uit
gaat.
Marjolein Altena

Een groen alternatief
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Kerstboom te leen
Miljoenen mensen vieren het kerstfeest. En elk jaar worden
hiervoor miljoenen kerstbomen gekapt, bomen die na het feest
over het algemeen op de brandstapel belanden. In Voorschoten
hebben we gelukkig een groen alternatief. Al dertig jaar zijn er bij
landgoed Duivenvoorde kerstbomen te leen. Terreinopzichter Dick
de Vlieger vertelt hoe dat werkt in ‘zijn’ Duivenvoorde.
Hergebruik
“Zo’n duizend bomen per jaar worden hier afgehaald en het
grootste deel komt weer terug. We hebben fijnsparren,
blauwsparren, Nordmannen en Servische sparren in diverse maten,
dus keuze genoeg. Meer dan de helft komt terug en die bomen
planten wij terug op de kwekerij. Deze bomen hebben wel zo’n
twee jaar nodig om bij te komen, maar daarna gaan ze de verkoop
weer in. In die tussentijd zijn wij aan het maaien en wieden tussen
de bomen en snoeien ook wat uiteraard, meer is het niet. De
bomen doen zelf het werk. Gif? Nee, daar ben ik niet voor. Laat de
natuur haar gang maar gaan.”
Vers van het land en zelf uitgraven

De verkoop start nadat
de Sint naar Spanje is
vertrokken. Vanaf 6
december tussen 09.00
en 16.00 uur kan
iedereen een boom
komen halen; eerst een
boom uitzoeken en dan
scheppen
maar.
“Kruiwagens
en
schoppen staan hier
klaar,” lacht Dick. “Als
het te zwaar is, zijn er
altijd wel mensen die een handje willen helpen. Geen probleem.”
Het is wel handig om een paar laarzen en handschoenen mee te
nemen.
De prijzen variëren van € 10,- voor een kleine fijnspar; de wat
grotere bomen beginnen bij € 15,-.

Een groen alternatief
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Terugbrengen
De boom kan worden teruggebracht wanneer men wil, dat wil
zeggen: na de kerst (bij daglicht) kan men de boom met kluit weer
bij het toegangshek van de tuin zetten. Terugplanten wordt
gedaan door de landgoedmedewerkers. Door de boom terug te
brengen werkt men mee aan het hergebruik en steunt men tevens
de Stichting Duivenvoorde, die tot taak heeft het mooie landgoed
in zijn oorspronkelijke staat te behouden.
Het overgrote deel van de sparren slaat gewoon weer aan
waardoor men niet gek moet staan kijken als men over twee jaar
weer dezelfde boom, maar dan ietsje groter, in huis heeft staan.
Noot redactie: dit is een verkorte versie van het artikel van de hand van Marjolein
Altena dat wij twee jaar geleden publiceerden. Uiteraard checkten we bij Dick de
Vlieger of de feiten nog klopten, en dat is zo.

Bericht van Berbice

23

Op een van de laatste zonnige middagen in oktober wandel ik naar
de rozentuin en zie dan plotseling vanuit mijn ooghoek een
turkooisblauwe flits over het water van de vijver scheren: de
ijsvogel is weer gesignaleerd op Berbice. Zou hij zien dat er veel
veranderd is?
Een bijzonder jaar
Het bestuur van de Stichting tot behoud van Cultuurhistorische
Buitenplaatsen en de Berbice-vrijwilligers hebben een bijzonder
druk jaar achter de rug. Velen van u hebben genoten van de
honderden bloeiende rozen die in de middencirkel zijn geplant.
Langzaamaan breiden we de rozentuin verder uit. De voorkant van
de oranjerie is nu gerestaureerd; de kozijnen en luiken zijn
hersteld en van de juiste kleuren voorzien zodat dit prachtige
gebouw uit de 17e eeuw als eerste grote herstelproject mooi en
sterk tevoorschijn aan het komen is.

Bericht van Berbice
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Veel bezoekers
In het jaar van de Historische Buitenplaats 2012 zijn er veel
bezoekers geweest. Op één enkele dag, Open Monumentendag in
september, kwamen meer dan vijfhonderd bezoekers. Er waren
mensen die nieuwsgierig voor een eerste keer bij ‘dat
geheimzinnige huis’ kwamen kijken, en ook mensen die al eerder
waren geweest en nu vrolijk terugkwamen ‘om te kijken hoe het
met de rozen gaat’ en ‘of het zelfgemaakte gebak weer net zo
lekker is!’

Open Monumentendag
Open Monumentendag werd door wethouder Inge Adema
ceremonieel ingeluid door het openen van de gerestaureerde
luiken van de oranjerie. Er werd getoast met roze champagne, het
Ensemble Berbice speelde feestelijke muziek uit de 17e eeuw en de
geurende rozen stonden in volle bloei.

Bericht van Berbice
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Boek over Berbice
De Werkgroep Historisch Berbice werkt nu een jaar aan een boek
over de geschiedenis van Berbice. De onderzoekers rolden soms
van de ene ontdekking in de andere, maar raakten ook wel eens op
een dood spoor. Het boek zal daarom pas in 2013 uitkomen. Heeft
u oude foto’s of afbeeldingen van Berbice, huis en tuin? We kunnen
uw materiaal dupliceren en zullen er voorzichtig mee omgaan.
Contact graag via WHBerbice@gmail.com.
Tentoonstellingen
Er zijn deze winter twee tentoonstellingen waar u informatie over
vorige bewoners van Berbice kunt tegenkomen. In het
Gemeentemuseum in Den Haag is de tentoonstelling ‘Fabulous
Fifties Fabulous Fashion’; in deze tentoonstelling zijn twee
‘fabulous’ cocktailjurkjes van mejuffrouw Begeer te zien en in de
catalogus staat nog een derde. Voor informatie ga naar
www.gemeentemuseum.nl.
U kunt nog verder terug in de tijd naar een eerdere bewoner van
Berbice via de tentoonstelling ‘Leydse Weelde, Groene
Ontdekkingen in de Gouden Eeuw’ in het Boerhaavemuseum in
Leiden, zie www.museumboerhaave.nl. In een vitrine ligt het
beroemde tuinboek van Pieter de la Court van der Voort uit 1737.
De ijsvogel vindt
het allemaal prima.
In het zonnetje op
de
omgevallen
boom overdenkt hij
met een scheef
kopje de beste
hoek
voor
zijn
volgende
duikvlucht.

Marjoleine Kooper-Huigen
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Zoals u in deze Nieuwsbrief heeft kunnen lezen, hebben we een
drukke tijd achter de rug, ook met het organiseren van
activiteiten. Daarom nu geen aankondiging van nieuwe
activiteiten; voor volgend jaar staan er echter al weer enkele in de
planning. U hoort van ons.
Noteert u wel alvast in uw agenda:

Woensdag 13 maart 2013
Algemene Ledenvergadering
De bijeenkomst begint om 20.00 uur, u bent vanaf 19.30 uur van
harte welkom in de Bibliotheek aan de Wijngaardenlaan.

Spreker op deze avond is burgemeester Jan Hoekema
van Wassenaar.
De banden tussen Wassenaar en Voorschoten worden inniger en
daarom hebben we de heer Hoekema uitgenodigd om op onze
jaarvergadering te spreken over de samenwerking tussen
Voorschoten en Wassenaar, wat daar allemaal mee samenhangt en
welke toekomst hij daarvoor ziet. De heer Hoekema reageerde
meteen positief op onze uitnodiging.
De agenda en overige stukken voor onze Algemene
Ledenvergadering plaatsen wij in de eerste Nieuwsbrief van 2013.

Korte berichten
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Straatnaambordjes in Voorschoten
Van de heer Paul Pelser kregen we een e-mail waarin hij aandacht
vroeg voor het volgende.
“Vroeger werden de straatnaambordjes in Voorschoten voorzien
van een begeleidende tekst over de persoon of familie naar wie de
straat genoemd is. Helaas is dit gebruik, wellicht bij een van de
vele bezuinigingsronden die ook de gemeente Voorschoten treffen,
gesneuveld. Voor componisten etc. vind ik dat niet zo erg; deze
zijn namelijk gemakkelijk zelf op te zoeken. Voor de straten die
vernoemd zijn naar Voorschotenaren of Voorschotense families is
dat een ander verhaal. Die gegevens zijn namelijk minder
gemakkelijk te achterhalen. Een begeleidende tekst is bovendien
leerzaam voor de mensen die erlangs komen.
Ook de willekeur, dat het soms toch gebeurt, vind ik niet juist.
Waarom bij een verzetsstrijder wel en bij zuster Lamboo niet?

Zouden jullie in het overleg dat regelmatig met de gemeente
gehouden wordt, kunnen verzoeken of ten minste de typisch
Voorschotense straatnamen van een begeleidende tekst kunnen
worden voorzien?”
We zijn het eens met de heer Pelser, maar vinden wel dat het bij
álle straatnaambordjes moet gebeuren omdat je niet weet wat wel
en niet algemeen bekend is, dus ook bij de Mozartlaan en de
Julianalaan.

Korte berichten
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We hadden onlangs overleg met wethouder Blommers. Het was een
korte discussie omdat de wethouder het er volledig mee eens was
dat dit een goed voorstel is. Hij was zich er niet zo bewust van dat
dit niet meer consequent gebeurt. Het oude gebruik wordt dus
weer in ere hersteld, met dank aan de heer Pelser

Ons advies: koop hout van Berbice!
Open haardhout uit eigen park voor € 50,- per kubieke meter.
Iedere eerste zaterdag van de maand na 10.00 uur op te halen.

Korte berichten
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Website www.leefbaarvoorschoten.nl.
De Nieuwsbrief vindt u tegenwoordig ook op onze website. Het
verschil met de papieren versie is, dat u alle foto’s in kleur kunt
bekijken. Als u hem als PDF-document opslaat, bladert u er
gemakkelijk doorheen.
Heeft u op 2 september de fietspuzzeltocht langs (voormalige)
buitenplaatsen in Voorschoten gemist? U kunt hem downloaden van
onze website en alsnog de 33 km lange tocht door Voorschoten
fietsen.
Ook op onze website te zien: een diapresentatie van Open
Monumentendag 2012 op Berbice. Vanaf de Openingspagina gaat u
naar Buitenplaats Berbice en dan naar Open Monumentendag.

Korte berichten
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Drukke tijd voor de ledenadministrateur

Ton de Jong, onze ledenadministrateur, was zeer in zijn nopjes het
afgelopen kwartaal. Maar liefst 41 nieuwe leden meldden zich bij
onze vereniging aan. Ieder nieuw lid werd door Ton ingeschreven,
ontving onze welkomstbrief en het welkomstgeschenk: het boek
‘Als de linden konden spreken’ van Jan Sloof.
Ton wil graag aan het werk blijven en roept u allen op om te
proberen een lid voor onze vereniging te werven. Kijk eens om u
heen, vertel over onze vereniging -dat wij ons inzetten om de
waarden van Voorschoten te behouden- en u krijgt vast wel iemand
over de streep die zich wil aanmelden. Samen staan we sterker!

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-mailadres: 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.

Nieuwe leden
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Welkom

Onderstaande leden heten we van harte welkom:
dhr. Drs. H.A.L.M. van Horn

Benvenutolaan 15

Voorschoten

dhr. M.L.M. Urlings

Dillenburglaan 1

Voorschoten

dhr. D.N.T. Dofferhoff

Johan Willem Frisolaan 17

Voorschoten

mevr. J. de Vos

Van Ruytenburghlaan 6

Leidschendam

fam. v.d. Dobbelsteen

Gustav Mahlerlaan 36

Voorschoten

mevr. R. Blokzijl

Rossinidreef 1-101

Voorschoten

mevr. J. Smit

Suze Groenewegerf 17

Voorschoten

dhr. J.M. Laumen

Leeuwerikerf 9

Voorschoten

mevr. C.M.L. van Hamel

Prof. Boerhaaveweg 25

Voorschoten

dhr. C.H.M. v.d. Geer

De Zeven Provincien 1

Voorschoten

mevr. Drs. L.E. Levers

John F. Kennedyplantsoen 49

Voorschoten

dhr. M.J. Plinsinga

Voorstraat 41

Voorschoten

dhr. W. Prins

Meerkoeteiland 28

Voorschoten

mevr. Y. v.d. Kaaij

Vlietzicht 56

Voorschoten

dhr. H. Bergman

Thea Beckmanstraat 22

Voorschoten

dhr. G.C. Molenkamp

Leidseweg 179

Voorschoten

dhr. H. Wolters

Veurseweg 30-A

Voorschoten

fam. G.A. v.d. Kleij

Ter Wadding 45

Voorschoten

dhr. A.M.A. Ehren

Schoolstraat 1-V

Voorschoten

mevr. M. v.d. Goes

De Hooghkamer 23

Voorschoten

dhr. F. Fiore

Havikserf 11

Voorschoten

dhr. W.A.I.M. Segers

Wijngaardenlaan 34

Voorschoten

dhr. J.M. Stikkelman

Prof. Zeemanplantsoen 8

Voorschoten

dhr. A.J. Schlingemann

Bakkersteeg 4

Voorschoten

dhr. G. Montanis

Bizetpad 58

Leiden
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dhr. A. Stakhi

Prinses Irenelaan 17

Voorschoten

mevr. C.W. Piper

Jan Pietersz. Coenstraat 25

Voorschoten

mevr. A. Ferrara

Leidseweg 318

Voorschoten

dhr. A. Schuurman

Burg. P. v. Meerdervoortlaan 13 Voorschoten

dhr. B. Kroese

Frederik Hendriklaan 43

Voorschoten

mevr. M. Mahoney

Merelhof 12

Voorschoten

dhr. A. v.d. Bijl

Molenlaan 87

Voorschoten

dhr. M.J. van Rooyen

Jan Wolkersstraat 4

Voorschoten

mevr. M.A. v.d. Berg-van Wijlen

Palestrinalaan 13

Voorschoten

dhr./mevr. P. Dietz

Burg. De Monchyplein 136

Den Haag

dhr./mevr. R.J. Huising

Leidseweg 441

Voorschoten

dhr./mevr. J.M.J. Baijer

Lange Kerkdam 76

Wassenaar

dhr. P.C. Ruigt

Prof. Van 't Hofflaan 7

Voorschoten

dhr. A.L. Braga

Prof. Boerhaaveweg 17

Voorschoten

dhr.H. mevr.A. v.d Kallen-de
Swart

De Sav. Lohmanplantsoen 58

Voorschoten

dhr. J.J. Veenman

Dreeslaan 101

Naaldwijk

