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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.
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071 561 61 13. Wijzigingen in uw lidmaatschap doorgeven via e-mailadres:
ledenadministratie@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl of via bovengenoemd
postadres.
Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief verschijnt viermaal per jaar. Kopij kan worden ingeleverd bij de
redactiecommissie, e-mailadres: nieuwsbrief@oudgroenenleefbaarvoorschoten.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
Het website-adres van de vereniging is www.oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl
Het e-mailadres van de vereniging is bestuur@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl
Contributie en donaties
De minimumcontributie bedraagt voor het kalenderjaar 2013 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 erfgoedbeleid
Het karakter van ons dorp wordt in belangrijke mate bepaald door
wat de vorige generaties aan ons hebben nagelaten. Wij, de
inwoners van Voorschoten, waarderen ons dorp om die
nalatenschap en het daarmee samenhangende prettige
woonklimaat. Dat het niet vanzelfsprekend is dat dit zo blijft,
hebben ontwikkelingen uit het verleden wel aangetoond: vele
(potentiële) monumenten zijn verdwenen.
Al vele jaren heeft onze vereniging aangedrongen op een
actualisatie van het erfgoedbeleid en de daarmee verbonden
aanwijzing van gemeentelijke monumenten. Deze actualisatie
hebben wij in 2007 en 2008 in diverse gesprekken met de
wethouders opgevoerd. Daarbij hebben wij een tweetal objecten
voorgedragen om te worden opgenomen op de gemeentelijke
monumentenlijst: de openbare bibliotheek (voormalige 'school met
de bijbel') en de bollenschuur 'B. Hoogwerff Kroon', aan de
Veurseweg. Wij hebben uitstel op een beslissing over deze
voordrachten aanvaard op basis van de toezegging dat de
gemeente het erfgoedbeleid zou gaan actualiseren.
Met de huidige (concept)nota Erfgoedbeleid en (concept)
structuurvisie Cultuurhistorie zijn wij dan ook zeer ingenomen.
Hierin wordt beschreven hoe Voorschoten om wil gaan met ons
erfgoed, hoe dat geconcretiseerd gaat worden en welke gebouwen
en landschapselementen we willen bewaren. Verderop in deze
Nieuwsbrief leest u in een interview met Linda Driesen meer
hierover.
Het allerbelangrijkste is nu dat deze beide concepten ook
daadwerkelijk omgezet worden in definitief beleid en dat dit
beleid vervolgens ook tot uitvoering wordt gebracht. Deze
uitspraak is minder vanzelfsprekend dan het lijkt omdat in het
recente en langere verleden op het gebied van het erfgoedbeleid
en het aanwijzen van gemeentelijke monumenten al eerder
pogingen zijn gedaan om het beleid en de uitvoering te
actualiseren. Telkenmale is die poging in het zicht van de haven
gestrand. Van des te groter belang vinden wij het dan ook dat het
deze keer wel tot realisatie komt.
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In december van het afgelopen jaar heeft de gemeente alle
eigenaren van gebouwen die met de aanwijzing tot monument te
maken krijgen, dan wel worden aangemerkt als beeldbepalend en
beeldondersteunend, uitgenodigd voor een hoorzitting. Daar was
kritiek op het voorgenomen beleid, omdat men vond dat de
gemeente zich maar niet moest bemoeien met hun private
eigendom en omdat die eigenaren vreesden voor waardedaling en
bureaucratie. In een publieke hoorzitting op 7 januari jl. hebben
wij óók van ons laten horen. Wij zullen de gemeenteraad ook onze
zienswijze kenbaar maken. Wij vinden wél dat een richtinggevende
rol van de gemeentelijke overheid nodig is.
Natuurlijk is niet iedere eigenaar blij als zijn huis wordt
aangewezen als gemeentelijk monument. Waarom eigenlijk niet?
Het is toch een uitdrukking van het feit dat het een bijzonder pand
betreft dat de moeite van het behouden waard is. Daar zou je ook
trots op kunnen zijn. Maar goed, niet iedere eigenaar is zo
gebakken en daarom dringen wij er bij de gemeente ook op aan om
een (bescheiden) compensatie aan die eigenaren aan te bieden,
bijvoorbeeld in de vorm van een lagere OZB,
(gedeeltelijke)
vrijstelling van leges voor vergunningen, een monumentenfonds
voor bijzondere uitgaven, etc. In het openbaar bestuur is het
geven en nemen; een overheid mag in het algemeen belang
inbreuk maken op de vrijheid van een eigenaar - dat doen we in de
ruimtelijke ordening al decennia -, maar een vorm van
compensatie is dan wel wenselijk. Het is ook béter als álle
Voorschotenaren dit beleid ondersteunen, maar zou het zover
komen?
Hoe het ook zij: de gemeente heeft nu A gezegd en wij zullen
blijven aandringen op B.
Het is ook van belang dat de inwoners van Voorschoten laten weten
dat ze dit belangrijk vinden. Erfgoed is in ons aller belang!
Stan Dessens
O ja, vergeet ik bijna de gemeente een compliment te geven over
de sneeuwbestrijding de afgelopen winter. Twee jaar geleden was
het op de fietspaden in Voorschoten een ramp om door de sneeuw
te moeten ploegen. Dit jaar waren op de ochtend na de sneeuwval
de fietspaden op de doorgaande wegen al geruimd. Zo hoort dat!
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Ontwikkelingen binnen en buiten de vereniging
In een recente bestuursvergadering is door het bestuur stilgestaan
bij de doelstellingen van de vereniging en de manier om die te
bereiken. We leven nu eenmaal in een snel veranderende wereld
waarbij het meer dan ooit nodig is om op onze qui-vive te blijven.
Heldere doelstellingen en een duidelijke visie op hoe die bereikt
kunnen worden, geven het bestuur een houvast. Onze
doelstellingen bestaan, net als alle andere goede dingen in het
leven, uit drie zaken:
• ervoor zorgen dat de historische waarden van Voorschoten
behouden blijven;
• ervoor zorgen dat Voorschoten zijn groene karakter behoudt;
• ervoor zorgen dat het aangenaam leven blijft in Voorschoten.
In deze drie doelstellingen herkent u de drie thema’s uit onze
naam: Oud, Groen en Leefbaar. Voor het bestuur zijn alle drie de
doelstellingen van gelijk belang. Daarom hebben we enige tijd
geleden besloten om onze roepnaam Leefbaar te verlaten. Dat gaf
toch een wat beperkte invulling en riep te veel politieke
associaties op. We gaan nu als Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten
door het leven (afgekort tot OGLV). U merkt in deze nieuwsbrief
dat de naam van onze website en al onze e-mailadressen inmiddels
zijn aangepast.
Maar zoals Shakespeare al zei: “What’s in a name?”, gaat het
natuurlijk niet om de naam, maar om de inhoud. Wat doet en gaat
OGLV doen om die drie doelstellingen te bereiken?
In de komende nieuwsbrieven komen we terug op onze visie en op
hoe het bestuur en de leden samen kunnen werken aan het
bereiken van onze doelstellingen. Dit punt staat ook op de agenda
van de Algemene ledenvergadering.
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Nieuwe leden voor Commissie Planologie
In ons vorige nummer stond een oproep voor een nieuw lid voor de
Commissie Planologie. Tot onze verrassing meldden zich hiervoor
drie leden. Daar vrijwel tegelijkertijd onze commissieleden Caspar
Boendermaker en Cees de Vormer te kennen gaven zich wegens
tijdgebrek te willen terugtrekken, is de commissie nu uitgebreid
met Henk Bergman en Peter Dordregter, beiden met een
stedenbouwkundige/planologische achtergrond. Wij danken Caspar
en Cees voor hun inzet en betrokkenheid en heten de nieuwe leden
van harte welkom.
Zienswijze erfgoedbeleid en cultuurhistorie
De voorzitter heeft het er in zijn voorwoord uitgebreid over gehad;
het gemeentelijk erfgoedbeleid. Vanaf eind februari vindt u de
zienswijze van OGLV op de concept-Kadernota Erfgoedbeleid en de
concept-Structuurvisie Cultuurhistorie op onze website.
Website www.oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl
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Agenda van de jaarlijkse ledenvergadering op woensdag 13
maart 2013 om 20.00 uur in de bibliotheek, Wijngaardenlaan 4
te Voorschoten
Vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie en verkoop van publicaties.
1. Opening en agenda
2. Mededelingen
3. Verslag van de Algemene ledenvergadering van 28 maart 2012
4. Jaarverslag 2012
5. Financiële verantwoording 2012
6. Verslag kascommissie 2012
7. Decharge van het bestuur voor de financiële verantwoording 2012
8. Benoeming kascommissie 2013
9. Begroting 2013
10. Samenstelling van het bestuur van de vereniging
Aftreden Gerry Cornelissen-Vrolijk
11. Ontwikkelingen binnen en buiten de vereniging
12. Rondvraag en sluiting

PAUZE
Gastspreker: burgemeester Jan Hoekema van Wassenaar
Zoals we in onze vorige Nieuwsbrief al aankondigden, is de
burgemeester van Wassenaar dit jaar onze gastspreker. De heer
Hoekema zal het onder meer hebben over de samenwerking tussen
Voorschoten en Wassenaar. Met ingang van 1 januari 2013 vormen
de ambtenaren van de gemeente Voorschoten en de gemeente
Wassenaar één ambtelijke organisatie voor twee gemeenten onder
de naam ‘Werkorganisatie Duivenvoorde’.
Daarnaast zal de heer Hoekema ons een doorkijkje geven in de
bestuurlijke ontwikkelingen die het kabinet Rutte II voor ogen
staan.
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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 om 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 kan aanzienlijk op de kosten worden
bespaard. De voorzitter zegt dat we over slechts driehonderd email-adressen van de ruim achthonderd leden beschikken.
Daarnaast wil een groot aantal mensen graag een papieren versie
hebben. Er zal nogmaals een oproep gedaan worden de emailadressen door te geven, zodat leden ook via dit kanaal
geïnformeerd kunnen worden.
De heer De Groen vraagt of de contributie niet verhoogd moet
worden. De voorzitter zegt dat dit uit financieel oogpunt niet nodig
is. Mocht er een moment komen waarbij dit wel nodig is, dan komt
dit 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
voorkeursbesluit 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 LeidenZuidwest. 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.

Jaarverslag 2012
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Van de voorzitter
Het jaar 2012 heeft voor onze vereniging in het teken van de
RijnlandRoute gestaan. Komt ie er wel of komt ie er niet?: Ingrid
de Bondt versus het bewonersgroepenoverleg. Met een grote
demonstratie op 3 juni en een manifestatie in het Provinciehuis op
27 juni hebben we ons duidelijk uitgesproken tegen de ‘Zoeken
naar Balans (ZnB)’-variant. Toch besloten Provinciale Staten op 27
juni voor de ZnB-variant, maar met een muizengaatje voor een
geboorde tunnelvariant. In november wist de gemeente
Voorschoten de geboorde tunnel onder ons dorp binnen te slepen.
Toch is dat nog steeds niet wat wij willen. Het oplossen van de
knelpunten op de bestaande route is het beste en het
goedkoopste. Als er dan toch geld moet worden uitgegeven, dan
maar boren onder het bestaande tracé door Leiden. Dat hebben we
ook gesteld in onze zienswijze, ingediend bij Gedeputeerde Staten
op het Milieueffectrapport (MER) en het Voorontwerp Provinciaal
Inpassingsplan (VOPIP). De strijd tegen de ZnB-variant wordt dus
voortgezet, maar verschuift van het bestuurlijk-politieke niveau
naar het procedureel-juridische niveau. Ook in 2013 zal de
RijnlandRoute nog prominent op onze agenda staan
In het afgelopen jaar is de gemeente bevallen van een
(concept)nota Erfgoedbeleid en (concept) structuurvisie
Cultuurhistorie met de lijsten van aan te wijzen gemeentelijke
monumenten, beeldbepalende en beeldondersteunende objecten.
Wij staan vierkant achter het tot stand komen van dit beleid maar
het moet nu wel door de Raad worden vastgesteld en van
voldoende instrumenten worden voorzien, anders is het een wassen
neus. Daar zetten we ons in 2013 weer helemaal voor in.
Ook was 2012 het Jaar van de Historische Buitenplaats en daar
hebben we als vereniging veel werk in gestoken: wandelingen op
buitenplaatsen, high tea’s voor ouderen op Berbice, een
fietspuzzeltocht langs de buitenplaatsen. Het Museum Voorschoten
organiseerde parallel daaraan een tentoonstelling over
buitenplaatsen. In 2013 verschijnt er een boek over de
buitenplaats Berbice, waar onze vereniging een financiële garantie
voor heeft gegeven. Onze leden kunnen het boek aanschaffen
tegen gereduceerd tarief. Daar hoort u dit jaar meer over.
Dit is een greep uit de hoofdzaken; verderop leest u meer over alle
andere activiteiten van onze vereniging.

Jaarverslag 2012

14

Commissie Planologie
Infrastructuur
Begin 2012 hebben wij een zienswijze ingediend op het ontwerp
Knooppunt Voorschoten, waarin wij suggesties hebben gegeven voor de
ontvlechting van de verschillende verkeersstromen en in het bijzonder
voor de afwikkeling van het fietsverkeer in de nieuwe situatie. De
gemeente heeft onze suggesties voor een groot deel overgenomen.
Eind 2011 werden de plannen bekend gemaakt met betrekking tot het
uitbreiden van de parkeerplaatsen bij station Voorschoten. De
vereniging neemt het standpunt in dat allereerst ruimte moet worden
gezocht op de locatie achter Texaco. Wij blijven een en ander kritisch
volgen.
Groen
In maart hebben wij ingesproken bij de Raadscommissie Wonen, Ruimte
en Groen inzake de renovatie van het Berkhoutpark waarbij wij bezwaar
hebben aangetekend tegen het aanleggen van een fietsroute dwars door
het park. Dit heeft er mede toe geleid dat het renovatieplan voorlopig in
de ijskast ligt en er volstaan wordt met groot onderhoud van het park,
uitgaande van de bestaande situatie.
In de renovatie van park Rosenburgh komt schot, zij het erg langzaam.
De commissie houdt een vinger aan de pols in de vorm van deelname van
een van haar leden aan de Klankbordgroep die opgericht is om te waken
over de realisatie van het Masterplan Rosenburgh.
Onze bedenkingen bij de ontwikkelingen op Haagwijk werden concreet
toen medio 2012 het Uitwerkingsplan Haagwijk ter visie werd gelegd. Wij
hebben een zienswijze ingediend waarin wij bezwaar hebben
aangetekend tegen het verleggen van de centrale ontsluitingsweg en de
hoeveelheid ‘rood’ die gerealiseerd zal worden ten koste van
groenontwikkeling. Inmiddels is het Uitwerkingsplan teruggetrokken
vanwege de geringe belangstelling voor de te realiseren villa’s en
appartementen.
Ontwikkelingen in de Duivenvoordecorridor blijven voor ons een
belangrijk aandachtspunt, zeker nu glastuinders in de omgeving van de
Kniplaan door de gemeente zijn uitgekocht. Hiermee komt ook de daar
gelegen bollenschuur in bezit van de gemeente. Wij maken ons sterk dat
dit gebouw een monumentstatus krijgt, een lang gekoesterde wens van
onze vereniging.
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LOP (Landschaps Ontwikkelings Plan) beoogt het groene gebied tussen
Voorschoten, Wassenaar, Leidschendam en Voorburg beter te ontsluiten
voor recreatie. Wij hebben hierop een zienswijze ingediend waarin wij
pleiten voor een terughoudend beleid ten aanzien van het aanleggen van
nieuwe paden in het kwetsbare vogelweidegebied en te zorgen voor een
goede landschappelijke inpassing.
Samenwerking Voorschoten/Wassenaar
Wij hebben een schriftelijke reactie gegeven op de adviesnota van het
college aan de raad van Voorschoten. Hierin geven wij aan dat er beter,
transparanter en concreter moet worden gecommuniceerd en dat wij
het, met het oog op het draagvlak voor de voorgenomen veranderingen,
van groot belang vinden dat de inwoners van de beide gemeentes meer
gelegenheid krijgen een mening te vormen en tot uiting te brengen. Wij
hebben uitgesproken dat er parallel aan een ambtelijke samenwerking
ook gewerkt moet worden aan een bestuurlijke samenwerking; de
ontwikkeling rond de RijnlandRoute legt dat duidelijk bloot.
Bouwen (bestemmingsplannen, bouwaanvragen)
De ontwikkelingen op het Deltaplein werden gevolgd maar zijn nog niet
in een stadium waarin het bestemmingsplan wordt aangepast en het
definitieve bouwontwerp beschikbaar is.
Een bijzonder punt van aandacht blijft de ontwikkeling van een
woonzorgcomplex op het landgoed Beresteijn. De plannen zijn nog niet
concreet genoeg om hierop te reageren. Het zal ook dit jaar onze
aandacht blijven vragen.
In het bestemmingsplan Dobbewijk is het tracé van de rondweg
uiteindelijk zodanig ingepast dat het erf van de Donkwoning volledig
wordt gespaard. De Open Monumentendag heeft er voor gezorgd dat vele
Voorschotenaren kennis hebben genomen van de mogelijke aantasting van
het monumentale karakter van het gebied rond de Donkwoning. Dit heeft
zeker bijgedragen aan de oplossing waarvoor de gemeente thans heeft
gekozen.
Het verslagjaar was ook een jaar waarin een groot aantal
(ontwerp)bestemmingsplannen ter inzage lag. De commissie heeft ze
alle bestudeerd, maar zag geen aanleiding om een reactie te geven. De
plannen zijn een uit de nieuwe WRO voortvloeiende consolidatie van
oude, losse bestemmingsplannen en bevatten geen nieuw beleid of
ontwikkelingen op enkele minieme aanpassingen na.
De Commissie ziet ook als haar taak aangevraagde bouwvergunningen en
zgn. postzegel bestemmingsplannen te beoordelen op ruimtelijke en
cultuur-historische aspecten. In het verslagjaar was er geen aanleiding
om te reageren op deze plannen.
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Activiteiten
Op woensdag 28 maart vond de jaarvergadering plaats. Na de pauze
lieten Jan van Dam en Martin Driessen tijdens een zeer boeiende lezing
ons het rampjaar 1672 van dag tot dag en van uur tot uur meebeleven.
Donderdag 3 mei bezochten wij de Bibliotheek van Kasteel
Duivenvoorde. Onder leiding van Irene Storm van Leeuwen mochten wij
een kijkje nemen in de schitterend gebonden boeken met illustraties van
oude bomen, planten en bloemen, vogels en insecten.
Op 21 juni brachten we een bezoek aan Veilinghuis “Onder de
Boompjes”. Na een zeer interessante inleiding door Pieter-Gerrit
Binkhorst konden we zelf rondkijken en kleine meegebrachte voorwerpen
laten taxeren.
Op 20 september bezochten we voor de derde keer de Caldic Collectie in
Wassenaar. De ontvangst was weer zeer verzorgd. Waarschijnlijk hebben
wij de collectie op zijn allermooist ooit gezien, want de prachtige
herfstzon die door de bomen scheen gaf de beelden een heel bijzondere
uitstraling.
Redactiecommissie Nieuwsbrief
De redactiecommissie is in 2012 tweemaal bij elkaar geweest; er zijn vier
Nieuwsbrieven uitgegeven. De lay-out van de Nieuwsbrief werd aangepast
en we kozen voor een ander lettertype. Ook hebben we een aantal vaste
rubrieken ingevoerd. Nieuw zijn de rubrieken ‘Leuk om te weten’ en
‘Korte berichten’, waarin we graag bijdragen van leden plaatsen.
De Nieuwsbrief staat voortaan ook op onze website; het verschil met de
papieren versie is dat de foto’s en plaatjes in kleur zijn.
De ontwikkelingen rond de RijnlandRoute waren een terugkerend
onderwerp alsmede de activiteiten die plaatsvonden in het kader van het
Jaar van de Historische Buitenplaats.
In 2012 namen we afscheid van Otto Schrage en Kees van der Wal, beiden
jarenlang actief voor onze Nieuwsbrief.
Dankzij onze vrijwilligers wordt de Nieuwsbrief in Voorschoten bij alle
leden bezorgd.
Website
Het actueel houden van de website is in 2012 goed gelukt. We zijn blij
met het stijgend aantal bezoekers aan onze site. Het aantal unieke
bezoekers in 2011 was 1.917 en in 2012 3.402 terwijl het aantal
terugkerende bezoekers in 2011 2.578 en in 2012 5.021 bedroeg.
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Open Monumentendag
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 dit
jaar was ‘Groen van Toen’. Dit thema staat in relatie met het jaar 2012
dat is uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Historische Buitenplaats’. In
Voorschoten werden natuurlijk Kasteel Duivenvoorde en de parken
Beresteijn en Berbice als historische buitenplaatsen onder de aandacht
gebracht. Berbice scoorde 518 bezoekers, bijna 100 meer dan vorig jaar.
Dit succes was mede toe te schrijven aan het feit dat wethouder Inge
Adema de Open Monumentendag symbolisch opende op Berbice. Zij
opende de gerestaureerde luiken van de oranjerie. Burgemeester Jeroen
Staatsen keek toe, samen met een aantal toegestroomde
belangstellenden. Ook de prachtige tuinen van ‘d’ Oude Pastorie’ en de
Donkwoning zijn in het kader van ‘groene monumenten’ zeer zeker
vermeldenswaardig. In het Museum Voorschoten werd ook uitgebreid
aandacht besteed aan de historische buitenplaatsen door 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 Ambachts- en
Baljuwhuis. Zowel de bezoekers als de leerlingen waren ook dit jaar weer
zeer enthousiast over deze aanpak. Dit leidde ertoe dat leerlingen van
nog eens drie basisscholen met succes gevraagd werd om als assistentsuppoosten 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.
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!
Mede door de hernieuwde openstelling van de Donkwoning, de oude
boerderij met de schitterende tuin die nota bene 250 bezoekers trok,
werden totaal 4538 bezoekers geteld. Ten opzichte van het voorgaande
jaar is dat een toename van rond de 15 %, een geweldig resultaat.
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Dank aan vrijwilligers
Onze dank gaat uit naar de circa 45 vrijwilligers van het Comité
vrijwilligers die zich belangeloos voor het slagen van de Open
Monumentendag hebben ingezet. Ter afsluiting werd hun medio oktober
een rondleiding, een borrel en een hapje aangeboden in de Donkwoning.
Een groot aantal vrijwilligers had deze boerderij nog nooit bezocht en zij
maakten dankbaar gebruik van deze gelegenheid. De bewoners van de
boerderij, mevrouw Greet v.d. Kooy en de heer Leo Steyn, traden op als
gastvrouw en gastheer en zagen kans er een interessante en gezellige
happening van te maken. Hartelijk bedankt hiervoor.
Samenwerking (H)MV
In het afgelopen jaar heeft een lid van het bestuur van OGLV
geparticipeerd in het bestuur van het Museum Voorschoten. Het Historisch
Museum Voorschoten heeft besloten de naam te veranderen in Museum
Voorschoten om aan te geven dat het Museum een bredere rol wil
vervullen voor de inwoners van Voorschoten. Dat wil niet zeggen dat
‘Historisch’ daar geen onderdeel van uitmaakt, maar in de visie op de
toekomst ‘Groeien en Boeien’, heeft het bestuur aangegeven de bredere
richting te willen volgen. Het Museum is indertijd (begin van deze eeuw)
voortgekomen uit initiatieven die door OGLV waren genomen, maar
inmiddels, zo meent het bestuur, heeft het Museum zich zover zelfstandig
ontwikkeld, dat de relatie met OGLV zou moeten worden herzien.
Aftreden en aantreden nieuw bestuurslid
Op 28 maart 2012 is Robert Jan Smits van Oyen als secretaris afgetreden
en bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid. Per dezelfde datum is Jan
Willem van Borselen tijdens de ALV tot nieuwe secretaris gekozen.
Samenstelling bestuur en commissies per 31 december 2012
Bestuur
Stan Dessens, voorzitter;
Jan Willem van Borselen, secretaris;
Rob Verdonk, penningmeester;
Gerry Cornelissen, Yvonne Lampe, Karel de Beer.
Commissie Activiteiten
Gerry Cornelissen
Redactiecommissie Nieuwsbrief
Yvonne Lampe, Margreetje Kist, Ineke Kouwenhoven, Marjolein Altena.
Reinier van ’t Zelfde
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Commissie Planologie
In ons novembernummer werd een oproep geplaatst voor een nieuw lid
van de Commissie Planologie. Tot onze verrassing hebben zich drie leden
aangemeld. Daar vrijwel tegelijkertijd onze commissieleden Caspar
Boendermaker en Cees de Vormer te kennen gaven zich wegens
tijdgebrek te willen terugtrekken uit de commissie, is de commissie thans
uitgebreid met Henk Bergman en Peter Dordregter, beiden met een
stedenbouwkundige/planologische achtergrond. Wij danken Caspar en
Cees voor hun inzet en betrokkenheid en heten de nieuwe leden van
harte welkom.
Comité Open Monumentendag
Cees van Duijn, Gerry Cornelissen, Otto Schrage.
Commissie Jeugd
Vacature
Adviseur
Jan Sloof
Ontwikkeling aantal leden
De ontwikkeling van het aantal leden gedurende 2012 was als volgt:
aantal
aantal
aantal
aantal

leden per 31-12-2011:
aanmeldingen:
opzeggingen:
leden per 31-12-2012:

861
62
30
893

Van de 62 aanmeldingen hebben 22 personen zich gedurende de Open
Monumentendag opgegeven; 18 aanmeldingen kwamen voort uit deze
zomer door OGLV georganiseerde evenementen; 2 personen hebben het
lidmaatschap als cadeautje gekregen van familie, vrienden of buren en
ten slotte waren er nog zo’n 20 spontane aanmeldingen.
Van de 30 opzeggingen zijn er 14 direct te relateren aan ouderdom/
overlijden; 9 personen zijn ‘gewoon’ verdwenen; 1 persoon voelde de
kredietcrisis en moest bezuinigen; 6 personen hebben geen, of wilden
geen reden op(ge)geven.
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Balans per 31-12-2012
31-12-2012

31-12-2011

31-12-2010

-

-

-

Materiële vlottende activa
Voorraden

204

1.004

2.504

Debiteuren
Te ontvangen i.v.m. verkoop boeken
St. Ds. H.P. Fortgens en Mr. S. Kloostermanfonds

425

444
425

1.416
650

5.492
7.510

3.369
7.383

1.705
7.263

13.631

12.625

13.538

11.631

11.037

10.821

0
2.000

662

2.662

-

925

55

13.631

12.625

13.538

ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventaris

Geldmiddelen
ING (Postbank)
Roparco
Totaal

PASSIVA
Vermogen
Reserves (*3)
Voorzieningen
Voorziening wonen met verkeer (*1)
Voorziening boek Buitenplaatsen (*2)
Crediteuren
Vooruitontvangen contributies (*4)
Drukker nieuwsbrief
Totaal

(*1) 2011 - De financiële bijdrage ad. €2.000 aan het Burgerinitiatief Churchill Avenue is
rechtstreeks ten laste gebracht van de 'Voorziening wonen met verkeer'.
(*1) 2012 - Een bedrag van €662 is aangewend voor activiteiten t.b.v. de Rijnlandroute.
(*2) 2012 - Geplande bijdrage aan de publicatie van het boek Buitenplaatsen.
(*3) 2012 - Hierin begrepen de vooruitbetaalde contributie en bijdragen van de leden voor het
leven.
(*4) 2011 - M.i.v. 2011 worden de contributies op kasbasis verantwoord.

Totaal

LASTEN
Organisatiekosten
Activiteitenkosten
Voorlichting en werving
Kosten Nieuwsbrief
Voorziening boek Buitenplaatsen
Afschrijving vlottende activa (boeken)
Exploitatieresultaat

Totaal

BATEN
Rente bankiers
Contributies
St. Ds. H.P. Fortgens en mr. S. Kloostermanfonds
Schenkingen
Bijdrage Open Monumentendag
Vrijwilligersfonds
Verkopen - boeken, e.d.
Donaties - overig
Subsidies - overig
Nadelig saldo

12.625

125

2.000
3.500
1.500
4.500
1.000

12.625

1.000

2.100

100
9.000
425

Begroting
2013

14.255

1.950
3.470
901
4.540
2.000
800
594

14.255

127
10.299
488
2.100
1.240

Realisatie
2012

12.388

1.500
216

800
98
12.398

2.121
2.415
1.712
4.424

12.388

120
9.203
425
1.662
271
707

Realisatie
2011

2.000
3.500
1.500
4.500

12.398

2.100
250
1.000

123
8.500
425

Begroting
2012

13.402

1.500
98-

1.500
4.000
1.500
5.000

13.402

3.000

1.662

165
8.000
575

Begroting
2011

14.428

2.499
1.663-

1.459
4.475
1.794
5.864

14.428

167
8.826
577
1.629
3.230

Realisatie
2010

11.815

800
215

2.200
3.000
1.200
4.400

11.815

1.600
250
1.500

165
8.000
300

Begroting
2010
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Toelichting op de kosten van de Open Monumentendag
De totale kosten bedroegen
Jaarlijkse bijdrage van de gemeente
Exploitatietekort

€ 2292
€ 2100
€ 192

Renteopbrengst
Voor 2013 wordt een renteopbrengst van € 425 verwacht van de
Stichting Ds. H.P. Fortgens en het Mr. S. Kloostermanfonds.
Jaar van de Historische Buitenplaats
In het kader van het jaar van de Historische Buitenplaats hebben
de Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten
(OGLV) en het Museum Voorschoten (MV) een aantal activiteiten
georganiseerd. Deze activiteiten zijn mogelijk gemaakt door
toegezegde subsidies van een aantal organisaties waaronder de
Gemeente Voorschoten. OGLV verzorgt de financiële administratie,
int de subsidies en betaalt de kosten.
De (financiële) afronding van de activiteiten zal in 2013
plaatsvinden en zal in de jaarrekening van 2013 worden verwerkt.

“Cultuurhistorie Voorschoten is heel
boeiend”
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Voorschoten kent een rijke geschiedenis en daar is nog heel wat
van te vinden in het dorp. Iedereen weet wel iets te noemen. Maar
hoeveel is er eigenlijk nog over en wat doen we daarmee? Die
opdracht gaf de gemeente aan cultuurhistorisch adviseur Linda
Driesen (Culthis) uit Voorschoten. Zij maakte een inventarisatie en
leerde veel over het dorp. Linda bekeek foto’s, las veel boeken,
haalde belangrijke informatie uit verschillende archieven en sprak
met leden van het Lokaal Erfgoed Platform Voorschoten.
“Voorschoten ligt deels op een strandwal en was daarom door de
eeuwen heen een droge en daardoor geliefde plek om te wonen.
De Romeinen gebruikten de strandwal al als doorgaande route. Het
Rijn-Schiekanaal, de uitstekende ligging tussen de grote steden en
de komst van de spoorlijn in de 19e eeuw, zorgden ervoor dat men
Voorschoten wist te vinden”, vertelt Linda.
Landschap
Linda kreeg als opdracht niet alleen de gebouwen, maar ook het
landschap in beeld te brengen. “Wat is er nog over van de
historische polders en welke elementen zijn kenmerkend daarvoor?
Dat was enorm interessant. Op luchtfoto’s kun je bijvoorbeeld nog
duidelijk de oude molenplaats zien in de Papenwegsche polder
(westzijde spoor), maar ook de molenaarswoning van de
Oranjeboommolen als onderdeel van de scheepswerf van Mulder.”
Oude buitenplaatsen
Voorschoten was eeuwenlang een toevluchtsoord voor rijke
bestuurders uit de stad. Zij bouwden hier buitenplaatsen. De
meeste zijn verloren gegaan, maar de structuur zie je nog
duidelijk. Enkele voorbeelden zijn de ringsloot rondom Park
Rosenburgh die is aangelegd voor het kasteel dat daar vanaf de 13e
eeuw stond, maar ook resten van funderingen en een keermuur in
de sloot aan de Essenlaan van het kasteel Roucoop en de
vijverpartij aan de Krimkade van de buitenplaats Vredenhoeff.

“Cultuurhistorie Voorschoten is heel
boeiend”
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Arbeiderswoningen
Maar buitenplaatsen als Berbice en Kasteel Duivenvoorde zijn maar
een klein stukje van de historie. "Je rijdt er misschien iedere dag
langs, maar je ziet het niet”, zegt Linda. “Ik heb het dan over de
arbeiderswoningen aan bijvoorbeeld de Tolstraat en de LeidsewegNoord. Deze monumenten vertellen net zo veel over Voorschoten
als de buitenplaatsen. De bewoners waren eenvoudige arbeiders
die soms in dienst waren bij de buitenplaatsen, land- of handwerk
verrichtten of in de fabrieken in Voorschoten werkten. Ik noem de
Zilverfabriek en plateelbakkerij Pieter Groeneveldt. Destijds was
Voorschoten heel aantrekkelijk voor ondernemers. Hier was
ruimte, je kon uitbreiden!”

Beroemde architecten
“Het gekke is dat veel mensen bepaalde onderdelen van de
cultuurhistorie nu lelijk vinden. Denk bijvoorbeeld aan de
schoorstenen van de tuinbouw en enkele fabrieken. Het gebouw
van Hulshoff in het Roucooppark is ook zo’n voorbeeld. Dat is in
1947 ontworpen door Mart Stam, een internationaal bekende
architect. Het trapportaal, het enige van het originele ontwerp
wat nog herkenbaar is, is een icoon van zijn tijd. Dat mag je niet
zomaar laten verdwijnen. En zo hebben meerdere internationaal
bekende architecten in Voorschoten gewerkt. Ik noem alleen al
Gerrit Rietveld en Meulenbelt. En dan heb ik het nog niet eens over
de tuinarchitecten die bijvoorbeeld de tuinen van Berbice en
Duivenvoorde hebben aangelegd. Wereldberoemd waren ze.”
Voorschoten was, en is, een welvarend dorp. Daar hoorden ook
passende architecten bij.
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Voorschoten
Voorschoten is dus cultuurhistorisch belangrijk? “Zeker weten”,
knikt Linda. “Kijk naar de Voorstraat met de prachtige bomen, de
monumenten en de Dorpskerk, waarvan de toren uit de 12e eeuw
stamt. Ook het feit dat Voorschoten marktrechten kreeg voor een
paarden- en warenmarkt is een teken dat het toen al een
belangrijke plaats was. Dat was destijds echt een voorrecht.
Geweldig toch dat die paardenmarkt nog steeds gehouden wordt
en dat de Voorstraat behouden is gebleven! Maar vergeet niet ook
buiten het historisch centrum te kijken. Daar is de cultuurhistorie
op iedere straathoek te vinden!”
Visie
Linda heeft haar bevindingen in een
structuurvisie neergelegd. De raad
moet hierover een besluit gaan
nemen. “Mijn doel is mensen zich
bewust te laten worden van de
Voorschotense cultuurhistorie. Er is
zoveel van over, maar wij herkennen
het niet meer en dat is jammer.
Erfgoed is belangrijk. Het maakt
Vo o r s c h o t e n h e r k e n b a a r e n
aantrekkelijk om te wonen en te
werken. Daar hebben we allemaal
plezier van.
Linda geeft regelmatig lezingen in het land. Ook heeft zij
meegewerkt aan de ontwikkeling van een speciale app met een
fietsroute door de regio waarbij ook Voorschoten wordt aangedaan.
De app ‘naar toen: Vorstelijk en Adellijk leven’ is gratis te
downloaden.
Marjolein Altena

Bericht van Berbice
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Werkgroep Historisch Berbice
De Werkgroep Historisch Berbice blijft doorgaan met het doen van
onderzoek naar de geschiedenis van Berbice. Zo zijn bijna alle
stambomen van de bewoners uitgezocht. Veel informatie is
tegenwoordig digitaal te vinden, bijvoorbeeld op de website
www.wiewaswie.nl. Hetzelfde geldt voor oude kranten die de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft gedigitaliseerd. Behalve
familiegegevens over geboorte, huwelijk en overlijden, komen er
soms ook veilingaankondigingen in voor. Incidenteel zijn
familiearchieven bewaard. Daarvoor is menig bezoek gebracht aan
het Regionaal Archief Leiden en het Nationaal Archief. Diverse
testamenten, koopakten en briefwisselingen zijn nageplozen.
Tijdens de lezingen die dit najaar zijn gehouden ter gelegenheid
van de tentoonstelling over de buitenplaatsen in het Museum
Voorschoten hebben Michel van de Boer en Marjoleine Kooper al
een tipje van de sluier opgelicht over onder meer de naamgeving
van Berbice.
De redactie werkt hard aan de teksten van de diverse
hoofdstukken. Tegelijkertijd wordt intensief gewerkt aan de
beeldredactie. Reproducties van oude landkaarten, vergeelde
documenten en brieven met krullerige handschriften, schilderijen
en foto’s met afbeeldingen van vorige bewoners, alles moet van
goede kwaliteit zijn om af te drukken.
De volgende fase is die van de productie, waarbij binnenkort een
keuze wordt gemaakt voor een uitgever. Dat kan omdat inmiddels
voldoende fondsen zijn geworven. De datum van de presentatie
van het boek staat nog niet vast. Een ding is zeker: het zal een
feestelijk gebeuren worden, als het even meezit nog voor de
zomer. We houden u op de hoogte!
Zie ook: www.oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl/WHB.html .
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Excursie Bibliotheca Thysiana Leiden
Zaterdag 2 maart vanaf 14.00 uur

Omdat onze Nieuwsbrief eind februari verschijnt en wij niet de
kans wilden lopen dat deze aankondiging te laat zou worden
gelezen, hebben wij hem op 1 februari naar onze leden gemaild.
Velen meldden zich per omgaande aan, zodat we snel aan het
maximaal aantal deelnemers zaten waardoor we nu geen nieuwe
aanmeldingen meer kunnen honoreren. Mocht blijken dat we veel
leden hebben moeten teleurstellen, dan zullen we op termijn
nogmaals een bezoek aan de bibliotheek organiseren.
Als u de vooraankondiging niet heeft ontvangen, beschikken wij
kennelijk niet over uw (juiste) e-mailadres. U kunt dit alsnog
doorgeven aan:
ledenadministratie@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl
zodat u een volgende keer wel een bericht van ons ontvangt.
Een buitenkans voor
boekenliefhebbers!
Een verzameling van 2500 boeken en
manuscripten op alle gebieden van
wetenschap, sinds 1655 bewaard in
het speciaal voor deze collectie
gebouwde pand en nog helemaal in
tact… dat is de Bibliotheca Thysiana
in Leiden. Het is het enige gebouw
uit de 17e eeuw dat als bibliotheek
is gebouwd en dat nog steeds als
zodanig dienst doet.
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De Leidse Bibliotheca Thysiana werd in 1653 bij testament gesticht
door de jonge jurist Joannes Thysius (1622-1653). Het is de enige
bibliotheek in Nederland uit de 17e eeuw die in zijn
oorspronkelijke behuizing bewaard is gebleven.
Joannes Thysius was de zoon van een rijke Amsterdamse koopman
van Zuid-Nederlandse origine. Na het overlijden van zijn ouders
vestigde hij zich in 1643 in Leiden, alwaar hij gastvrijheid genoot
in het huis van zijn oom, de hoogleraar Oosterse Talen, Constantin
l’Empereur. In Leiden bezocht Thysius de Latijnse school en daarna
de universiteit, waar hij rechten studeerde. Daarna vertrok hij
voor een grand tour door Engeland en Frankrijk, die maar liefst
anderhalf jaar duurde. Na zijn terugkeer behaalde hij in Leiden
zijn doctorstitel en was hij klaar voor een maatschappelijke
carrière. Daar is het echter nooit van gekomen want hij stierf in
1653, slechts 31 jaar oud.

Wij gaan deze voor Europa vrijwel unieke bibliotheek, die alleen
op afspraak is te bezichtigen, bezoeken op zaterdag 2 maart vanaf
14.00 uur. Er wordt een rondleiding gegeven die ruim een uur
duurt.
De bibliotheek bevindt zich op de hoek van het Rapenburg en de
Groenhazengracht te Leiden, adres Rapenburg 25.

Korte berichten
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Straatnaambordjes
Van de heer Tom Struijk ontvingen we een reactie op het stukje in
onze vorige Nieuwsbrief. Hij merkt op dat er niet alleen
verschillend wordt omgegaan met de verklarende tekst, maar ook
dat de uitvoering van de bordjes wat lettertype betreft nogal
uiteen loopt. Zowel de achtergrond van de bordjes als de letters
zijn zeer verschillend, zoals gele achtergrond met rode letters,
lichtblauwe en donkere achtergronden met witte letters.
De heer Struijk pleit voor uniformiteit; dit zou het dorpsbeeld wat
minder rommelig maken voor degenen die met belangstelling naar
straatmeubilair kijken. Hij noemt de gemeentes Oegstgeest en
Zeist als voorbeeld waar dit succesvol wordt toegepast.
Tom Struijk realiseert zich dat vervanging een kostbare zaak is en
binnen het krappe budget geen prioriteit heeft. Maar naast de
richtlijn over het vermelden van een toelichting op de naam, zou
de gemeente ook een keuze voor een vaste uitvoering wat kleuren
en lettertype betreft kunnen maken. Dit type zou dan geleidelijk
bij nieuwe straatnamen en vervanging van bestaande borden
ingevoerd kunnen worden, zodat er geleidelijk aan een minder
rommelig beeld ontstaat dan thans het geval is.
Voorschoten heeft inderdaad een heel assortiment aan
(straatnaam)bordjes. We nemen de suggestie van de heer Struijk
mee naar het komend overleg met de wethouder.
Noot redactie:
Het Geestwoningpad in
Boschgeest kreeg niet
alleen een nieuw bordje,
maar ook een nieuwe
naam! Gershwin is hier
wel ver weg van zijn
collega-componisten in
Adegeest.

Waarom blijft dit gedeelte van het pad niet Geestwoningpad
heten? Vanaf hier is er immers uitzicht op boerderij Geestwoning.

Korte berichten
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Nieuwsbrief
Van de heer W.J. Koel ontvingen wij het verzoek om oudere
Nieuwsbrieven ook op onze website te plaatsen. Inmiddels staan de
Nieuwsbrieven van 2012 op onze site.
Tevens verzocht de heer Koel om de Nieuwsbrief voortaan ook per
e-mail te mogen ontvangen. Aangezien we dit verzoek al vaker
hebben gekregen, zullen we dit met ingang van dit nummer doen.
Naast de papieren versie kunt u de Nieuwsbrief voortaan ook
digitaal ontvangen. Stuur een -e-mail met het verzoek hiertoe
naar:
nieuwsbrief@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl en we zetten uw
e-mailadres op onze verzendlijst en sturen hem toe.
Tot slot gaf de heer Koel nog een suggestie voor verbetering van de
kwaliteit van de foto’s. We volgen deze graag op.
Schrijf of mail ons.
Heeft u ook iets wat u aan ons kwijt wilt: een vraag, suggestie of
een bericht voor onze rubriek ‘Leuk om te weten’? Stuur het ons
toe. Dit kan naar:
nieuwsbrief@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl
of per post naar:
Redactie Nieuwsbrief OGLV
Karel Doormanlaan 11
2252 BE Voorschoten

Korte berichten
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Lidmaatschap voor het leven
Sinds 1 januari 2012 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:
ledenadministratie@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl
of postadres:
Baron Schimmelpenninck van der Oyelaan 54
2252 EC Voorschoten.

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.

Nieuwe leden
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Welkom
Onderstaande leden heten we van harte welkom:
Hr. W. Verlegh
Hr. G.G.L. Plasmeijer
Mw. J.H.M. Wiegant-Sluijs
Mw. I. Kegel

Park Rosenburgh

Harry Mulischstraat 26
Laan van Langenhorst 4
Franz Lisztlaan 7
Abraham van der Hulstlaan 35
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