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ACTIVITEITEN
Uniek bezoek aan de (voormalige) Zilverfabriek aan
de Leidseweg 219, pagina 20
Dinsdag 2 juli van 14.00 tot 15.30 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.
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Ledenadministratie
Ton de Jong, Baron Schimmelpenninck v.d. Oyelaan 54, 2252 EC Voorschoten,
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 websiteadres 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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Ons Dorp
Vriend en vijand zijn het er over eens dat de dorpskern van
Voorschoten het juweeltje is van de 'Parel aan de Vliet'. Het heeft
ook niet voor niets de status van een 'beschermd dorpsgezicht'. Dat
wil overigens niet zeggen dat alles binnen de Schoolstraat en
Voorstraat er even fraai bijligt. Op een aantal punten kan dat heel
wat beter. Maar wat is beter? Laat ik allereerst aangeven wat ik de
zwakke punten van onze dorpskern vind: dat was de entree vanaf de
Leidseweg bij het gemeentehuis, dat is de entree bij de kruising
Wijngaardenlaan-Schoolstraat maar ook de hoek van de gemeentewerf en het Churchillplein, kortom de hele Oostzijde.
Ik schreef al, wat is beter? En is beter ook goed? De entree aan de
kant van de Leidseweg is zeker opgeknapt met het gebouw van
Albert Heijn, tegenover de Kruispuntkerk. Toch vinden velen het wel
erg massaal en hoog voor een kleinschalige dorpskern als die van
Voorschoten. Anderen zeggen dat het wel prestige heeft en dat het
het aanzien van ons dorp heeft verbeterd. Dat gebouw staat er nu
en daar zullen we het mee moeten doen. Aan de andere kant van de
Dorpskern (hoek Schoolstraat-Julianalaan) ligt ook een roestig
vlekje: de oude Rabobank en wat huizen aan de Julianalaan.
Onze gemeenteraad heeft onlangs een wijziging van het
bestemmingsplan goedgekeurd, waardoor het mogelijk wordt op die
plek een nieuw gebouw neer te zetten van niet Voorschotense
afmetingen. Elders in deze Nieuwsbrief leest u er meer over. Wij
hebben onze zienswijze bij de Raad tegen het ontwerp
bestemmingsplan ingediend. Wij vinden het ontwerp van Niersman
te massaal en te hoog; van een beschermd dorpsgezicht gaan we
naar een afgeschermd dorpsgezicht!
Wij staan nu voor de vraag of we ons toch maar bij de feiten
moeten neerleggen nu de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft
goedgekeurd of dat we ons moeten blijven verzetten. Dat laatste is
niet ons handelsmerk, maar een keer moet natuurlijk kunnen.
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Nu is voor ons (bestuur en Planologiecommissie) de vraag hoe er
binnen onze vereniging over wordt gedacht: roept dit in brede kring
gevoelens op, vinden we het lelijk of mooi, nodig of onnodig?
Kortom, gaat het aanzicht van ons dorp er op vooruit of achteruit?
Wij zouden wel eens willen weten wat u daarvan vindt. Schrijf of
mail ons.
En nu we toch om uw mening vragen het volgende: binnenkort komt
de evaluatie van de groenstructuurvisie aan de orde. Nu hoeft u niet
ineens in de archieven te duiken om die structuurvisie op te zoeken,
maar u kunt ons wel laten weten wat uw ervaringen zijn met de
groenaanleg, het groenonderhoud en het planten en kappen van
bomen in uw straat, uw wijk of ons dorp. Laat ons weten of u
kritiek, complimenten of wensen heeft, dan kunnen wij dat
meenemen in onze inbreng hierover.
Stan Dessens
We horen graag uw reactie:
per e-mail: bestuur@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl
of
per post: Wijngaardenlaan 21, 2252 XJ Voorschoten
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Provinciale subsidie voor Berbice en Duivenvoorde in zicht
De Provincie Zuid-Holland heeft het voornemen subsidie beschikbaar
te stellen voor het wind- en waterdicht maken van landhuis Berbice
en de restauratie van kasteelpark Duivenvoorde. Dat blijkt uit het
Uitvoeringsprogramma Erfgoedlijnen 2013-2016, dat onlangs is
vastgesteld door de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De
definitieve beslissing hierover wordt in juni genomen.
De provincie wil voor de restauratie van Duivenvoorde en Berbice
bijna 8 ton beschikbaar stellen in 2013. Duivenvoorde en Berbice
komen in aanmerking voor subsidie omdat het belangrijke punten
zijn in de landgoederenzone van Zuid-Holland, een gebied waaraan
de provincie extra aandacht wil besteden vanwege zijn grote
cultuurhistorische waarde.
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Gemeenteraadsverkiezingen 2014
Op woensdag 19 maart 2014 vinden weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. De politieke partijen zijn op dit moment bezig
met het opstellen van hun verkiezingsprogramma. Voor onze
vereniging aanleiding om een afspraak met ze te maken om onze
punten onder hun aandacht te brengen. Zowel oud, groen als
leefbaar Voorschoten komen daarbij aan de orde. Zo praten we over
het erfgoedbeleid, het groenbeleid en over de nieuwbouw hoek
Schoolstraat/Julianalaan. We hopen uiteraard iets van onze visie en
wensen m.b.t. de toekomst van Voorschoten in hun programma’s
terug te vinden.

Stan Dessens, Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Op vrijdag 26 april kreeg Stan Dessens, onze voorzitter, een
koninklijke onderscheiding. Zoals gebruikelijk werd ook Stan met
een smoes naar een afspraak gelokt en ook deze keer is de truc
gelukt. Stan ging op de fiets naar zijn afspraak in Den Haag en
meldde zich bij het ministerie van Economische Zaken. De afspraak
die hij had nam maar een halfuurtje in beslag waarna hij naar de
grote ontvangstruimte werd gebracht waar hij zijn familie en
genodigden aantrof en de ochtend anders eindigde dan hij had
gedacht. Minister van Economische Zaken Henk Kamp leidde de
feestelijke ceremonie en speldde na zijn toespraak bij Stan de
versierselen behorend bij de onderscheiding op.
Stan is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij
heeft deze onderscheiding gekregen voor zijn persoonlijke inzet,
visie en kwaliteiten tijdens zijn werkzame leven en voor het vele
vrijwilligerswerk dat hij heeft gedaan en nog steeds doet.
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Foto René de Gilde

Stan was directeur generaal van het ministerie van Economische
Zaken en later van het ministerie van Justitie. In deze tijd vervulde
hij al vrijwillige functies; zo was hij bijvoorbeeld van 1984 tot 1994
penningmeester van de openbare bibliotheek in Voorschoten.
Na zijn pensionering besloot Stan zich te concentreren op één
commissariaat, te weten GasTerra in Groningen. Stan is daar
voorzitter van de raad van commissarissen.
Daarnaast vervult hij een aantal vrijwilligersfuncties ondermeer
voor de Stichting tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen,
waarvan hij vanaf het begin de drijvende kracht is. In het
bestuur nam hij de leiding bij de afwikkeling en aanvaarding van de
erfenis van mejuffrouw Begeer, de laatste bewoonster van de
buitenplaats Berbice. Ook als voorzitter van onze vereniging zet
Stan zijn kennis en ervaring voor de volle 100% in.
Stan leidt bij Woonzorgcentrum Foreschate de herensoos op
donderdagochtend, die zich in grote populariteit mag verheugen en
is op zaterdagochtend vrijwilliger bij het Hospice Wassenaar.
Daarnaast is hij actief in diverse overlegorganen rond de
RijnlandRoute. Ook is Stan voorzitter van de publiek-private
Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit en bestuurder van de publiekprivate Stichting Meld Misdaad Anoniem.
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Verslag van de Algemene ledenvergadering van de Vereniging tot
Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten, gehouden op
13 maart 2013 in de Openbare Bibliotheek, Wijngaardenlaan 4 te
Voorschoten.
1. Opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle
aanwezigen welkom. Er zijn ca 40 leden op de jaarvergadering
aanwezig. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen
Er is bericht van verhindering ontvangen van vijf leden: Henk
Wijckerheld Bisdom, Aart Borghuis, Jane Koopstra, Ton de Jong en
Wim Quik.
3. Verslag van Algemene ledenvergadering van 28 maart 2012
Het verslag van de ledenvergadering van 28 maart 2012 wordt
zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.
4. Jaarverslag 2012
Naar aanleiding van het jaarverslag licht de voorzitter de stand van
zaken rond de RijnlandRoute kort toe. De bezuinigingen van het Rijk
op de infrastructuurgelden tasten de status van de RijnlandRoute
niet aan. Provinciale Staten moeten nog een besluit nemen over het
inpassingsplan van het 'Zoeken naar Balans'-tracé (ZnB) en dus ook
over de geboorde tunnel onder Voorschoten. Tegen dat
inpassingsplan is bezwaar en beroep mogelijk en het zal niet eerder
dan in 2015 leiden tot een bindend besluit. Voorts zou het initiatief
voor een geboorde tunnel variant onder de N206 (Lelylaan/
Churchilllaan) onderzocht moeten worden. Dhr. De Heer geeft aan
dat gedeputeerde De Bondt nog geen groen licht heeft gegeven op
het knooppunt Leiden-West van Rijkswaterstaat.
Het eerder ingenomen standpunt van OGLV, namelijk dat het
oplossen van de knelpunten op het bestaande N206 tracé 'maar'
ongeveer 250 mln kost en dus circa 750 mln zou kunnen besparen,
heeft nog steeds onze voorkeur. Dat is volgens OGLV dus een
goedkopere en betere oplossing voor de verkeersproblematiek op de
huidige verbinding dan de ZnB variant.
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5. Financiële verantwoording 2012
De penningmeester geeft aan dat het lettertype in de Nieuwsbrief
helaas wat klein is uitgevallen. Hij licht toe dat het
exploitatieresultaat in lijn met de begroting is en dat 2012 een goed
financieel jaar is geweest. Het projectboek buitenplaats Berbice
wordt niet in deze cijfers maar in 2013 verantwoord. Er is een
bedrag van € 2.000 opgenomen als garantiestelling van de
vereniging voor de (eventueel) niet gedekte kosten van het boek. De
voorzitter geeft aan dat als het boek er is, leden dit tegen
gereduceerde prijs (€ 10 in plaats van € 15) kunnen aanschaffen. De
penningmeester meldt dat de gemeente is gestopt met de bijdrage
voor vrijwilligers. Daar staat tegenover dat de gemeente de Open
Monumentendag 2012 met een subsidie van € 2.100 heeft gesteund.
6. Verslag kascommissie 2012
Bij afwezigheid van de heer De Vormer leest Fer von der Assen (de
heer De Groen heeft zich teruggetrokken als lid) de verklaring van
de kascommissie 2012 voor dat zij de door het bestuur
ondertekende financiële verantwoording over het kalenderjaar 2012
heeft 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 opmerkingen van de kascommissie
over het boek Berbice zijn met het bestuur gedeeld. De commissie
adviseert de Algemene ledenvergadering om de financiële
verantwoording 2012, bestaande uit balans, de staat van baten en
lasten en een toelichting, goed te keuren en het bestuur te
dechargeren. De ALV is het daarmee eens en neemt het advies over.
7. Decharge bestuur voor de financiële verantwoording 2012
De voorzitter dankt de kascommissie. De vergadering dechargeert
het bestuur voor het in 2012 gevoerde financiële beleid.
8. Benoeming kascommissie 2012
De vergadering is blij dat Fer von der Assen ook in 2013 lid van de
kascommissie wil zijn. De heer De Vormer zal door penningmeester
Rob Verdonk worden gevraagd voor nog een termijn. Is de reactie
negatief dan is de heer Kloos bereid deze taak in 2013 op zich te
nemen.
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9. Begroting 2013
De penningmeester licht toe dat de hoogte van de contributies lager
is in verband met de “financiële crisis”. De stand van zaken in
maart met de inning van contributies was goed. Dhr. Huising doet de
suggestie leden die in oktober of later in het jaar lid worden, geen
contributie voor dat jaar meer te laten betalen. Het bestuur staat
sympathiek tegenover dat idee. De voorzitter geeft aan dat het voor
nieuwe leden soms onduidelijk is wat de hoogte van de contributie
is als iemand in de loop van het jaar lid wordt en of er nu wordt
betaald voor het welkomstgeschenk, het boek 'Als de linden konden
spreken'. Overigens kan en wordt door veel leden meer dan het
minimumbedrag van € 7,50 overgemaakt. Het bestuur zal hierover
duidelijker in de communicatie zijn.
De voorzitter merkt op dat bijna 900 leden best veel is voor een
dorp als Voorschoten! Hij meldt dat de ledenwerfactie in 2011 in
Starrenburg II weinig nieuwe leden heeft opgeleverd. Het bestuur
heeft nog steeds het plan een ledenwerfbijeenkomst in de nieuwe
wijk 'Allemansgeest/Krimwijk II te organiseren. Dhr. Kloos merkt op
dat de uitkomsten van het bodemonderzoek aldaar een interessant
thema voor deze bijeenkomst kan zijn. De suggestie wordt gedaan
de bijeenkomst in de school De Vos te houden. Overigens worden er
al nieuwsbrieven in deze wijk bezorgd!
Dhr. Huising vond de rondleiding op Beresteyn en Berbice in het
kader van de activiteiten in het 'Jaar van de Buitenplaats' leuk.
De vergadering keurt de begroting 2013 goed.
10. Samenstelling van het bestuur van de vereniging
De voorzitter richt een woord van dank aan Gerry Cornelissen. Zij
gaat (“onder protest van de overige bestuursleden”) aftreden en is
het langst zittende lid van ons bestuur. Gerry blijft ons wel met
‘raad en daad’ steunen. Er is voor haar nog geen vervanger; Yvonne
Lampe zal zolang de taken waarnemen. Gerry deed de
Activiteitencommissie, was betrokken bij de Open Monumentendag
als ‘linking pin’ met ons bestuur en beschikt over een groot
netwerk. Voorzitter Stan Dessens overhandigt haar als blijk van
waardering namens de vereniging bloemen en een litho van Huize
Adegeest (oostzijde). Gerry geeft aan dat ze genoten heeft van het
bestuur(swerk), van het recente bezoek aan Thysiana en bedankt
voor de samenwerking.
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11. Ontwikkelingen binnen en buiten de vereniging
Yvonne Lampe licht de brainstormsessie toe die het bestuur in
december heeft gehouden. Aan de hand van een discussiestuk dat
zij met de secretaris heeft opgesteld is stilgestaan bij vragen als:
waar staan we als bestuur nu, waar willen we naartoe en hoe
bewaren we de waarden van Voorschoten? De conclusie van het
bestuur is dat we meer mensen willen betrekken bij wat we doen en
beter willen inspelen op ontwikkelingen en ook eerder in trajecten
willen “zitten” om tijdig invloed te kunnen uitoefenen (lobbyen).
Ook willen we de jeugd meer aanspreken en betrekken bij onze
activiteiten (met als voorbeeld de fietstocht langs buitenplaatsen
afgelopen jaar). De voorzitter geeft aan dat we in de komende
nieuwsbrieven (themagewijs) reacties zullen vragen aan onze leden
om zo interactiever onze leden te betrekken bij onze vereniging.
12. Rondvraag en sluiting
Dhr. Kloos noemt het artikel en interview op pagina 23 met Linda
Driesen. Hij vraagt een toelichting op het besluit over de
structuurvisie Cultuurhistorie. De voorzitter licht toe dat er een
concept-Erfgoednota en concept-Structuurvisie Cultuurhistorie door
B&W zijn opgesteld, die ter inzage bij de gemeente zijn neergelegd.
De fase van het indienen van zienswijzen is afgerond. De vereniging
heeft een zienswijze ingediend, die op onze website staat. Daarna
volgt een voorstel van B&W ter besluitvorming door de
Gemeenteraad. Voor de bewoners van de panden die als monument
worden aangemerkt kan e.e.a. consequenties hebben, zij het dat
hier ook geen overdreven voorstelling van zaken over moet worden
gegeven. Gevraagd wordt of een fusie van de gemeente Voorschoten
met Wassenaar tot gevolg kan hebben dat bepaalde monumenten
opgeofferd worden voor nieuwe panden? De voorzitter geeft aan dat
we dat als OGLV in de gaten zullen houden. Gevraagd wordt of OGLV
betrokken is (geweest) bij de concept-Structuurvisie. De voorzitter
bevestigt dit.
Opgemerkt wordt dat de samenstelling van de Planologie-commissie
in het jaarverslag op pagina 19 ontbreekt. De voorzitter geeft aan
dat dit een terecht punt is en dat deze omissie in de eerstvolgende
Nieuwsbrief zal worden hersteld.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21 uur de
vergadering.
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Hoe wordt het aanzicht van ons dorp?
Op de zuidelijke kop van de Schoolstraat bevindt zich thans het
voormalige kantoor van de Rabobank en het kleine parkeerterreintje
bekend onder de naam Deltaplein.
Op dit moment zal een omgevingsvergunning worden verleend voor
een omvangrijke bouwopgave op deze locatie. Hiertoe zal het
voormalige bankgebouw worden gesloopt alsmede de gehele
bebouwing langs de Koningin Julianalaan tot aan het HEMA-gebouw
om plaats te maken voor winkels en appartementen tot een
maximale bouwhoogte van vier tot vijf bouwlagen (zie afbeeldingen)
en een ondergrondse parkeergarage onder het gehele bouwvlak. Ter
illustratie van de afmetingen: de huidige bouwhoogte in de
Schoolstraat en Koningin Julianalaan bedraagt drie bouwlagen.
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Toen dit plan door de gemeente ter inzage werd gelegd heeft onze
vereniging de volgende zienswijze bij de gemeente ingediend:
“Aan: College van B&W en Gemeenteraad van Voorschoten
Van: Bestuur Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar
Voorschoten
Betreft: Zienswijze Bestemmingsplan Deltaplein
Datum: 3 april 2013
Gaarne maakt de Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar
Voorschoten gebruik van de mogelijkheid een zienswijze in te
dienen op het bestemmingsplan Deltaplein en de stedenbouwkundige invulling die hieruit volgt.
In de eerste plaats betreuren wij het niet dat het voormalige bankgebouw en de aanpalende panden worden gesloopt, verloedering
heeft reeds zijn intrede gedaan en een stedenbouwkundig
verantwoorde invulling van deze locatie juichen wij toe.
Wij moeten echter constateren dat de gemeente t.o.v. het
vigerende bestemmingsplan het toegestane bebouwd oppervlak
meer dan verdubbelt en de toegestane bouwhoogte behoorlijk heeft
opgerekt. Een stedelijke opschaling, die je zelfs in veel
binnenstedelijke kernen niet tegenkomt.
Het gewijzigde bestemmingsplan wordt hiermee volledig
toegesneden op de wensen van de projectontwikkelaar en uit niets
blijkt dat er in voldoende mate naar kleinschaliger alternatieven is
gezocht, in aansluiting op de wensen in de Structuurvisie Centrum
waarin wordt gesteld: “het centrumgebied, met zijn historisch
gedeelte met geringe bouwvolumes van veelal 1 of 2 bouwlagen,
vraagt vanzelfsprekend om een zeer zorgvuldige inpassing, waarbij
het zoeken van aansluiting op die historisch gegroeide
bebouwingsmaat een belangrijk vertrekpunt zal blijven vormen”.

Ontwikkelingen rond het Deltaplein

15

De massaliteit van het bouwwerk past op geen enkele wijze in het
kleinschalige karakter van de dorpskern en staat in geen verhouding
tot de omringende bebouwing.
De prominente toren van meer dan 21 m hoog en de hoge,
aaneengesloten bebouwing langs de Koningin Julianalaan /
Deltaplein/Schoolstraat benadrukken daarbij het grootstedelijke
karakter van het bouwwerk. Bovendien wordt hierdoor het doorzicht
op het hart van ons mooie dorp, de Dorpskerk, grotendeels
afgeschermd. Het beschermd dorpsgezicht krijgt steeds meer het
karakter van een afgeschermd dorpsgezicht. Wij vragen ons dan ook
af welke stedenbouwkundige visie hieraan ten grondslag ligt.
Als laatste punt wijzen wij erop dat de wens de kop van de
Schoolstraat aantrekkelijker te maken naar onze mening uitgaat van
een te rooskleurige inschatting van de te verwachten ontwikkelingen in de detailhandel en dat leegstand op de loer ligt voor
de geplande winkelruimten. In het gebouw, waarin Albert Heijn is
gevestigd, staat nog steeds winkelruimte leeg. Te overwegen valt
naast de winkelfunctie ook sociaal-/culturele voorzieningen toe te
staan die zeker in de toekomst een grotere aantrekkingskracht op
het centrum zullen hebben dan een mogelijk deels leegstaand
winkelbestand.
Kortom: de Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar
Voorschoten acht het bouwplan te hoog en te massaal op de
bestemde locatie en betwijfelt of het zoals beoogd zal gaan
functioneren. Wij doen daarvoor bovengenoemd aanvullend
voorstel.”

Tot zover onze zienswijze. We zijn benieuwd wat uw mening is over
deze ingreep in ons vertrouwde dorpsgezicht. Stuur uw reactie via:
e-mail: bestuur@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl
of
per post: Wijngaardenlaan 21, 2252 XJ Voorschoten
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De Vlietwijk ondergaat de komende jaren een metamorfose. In
2014 starten de werkzaamheden voor het vernieuwen van een groot
deel van de riolering. Een ingrijpende operatie die onherroepelijk
overlast zal veroorzaken maar tegelijkertijd een unieke kans biedt
de straten en het openbaar groen anders in te richten. In de
voorstellen van de gemeente krijgen voetgangers en fietsers meer
ruimte in de wijk. Zo wordt er over gedacht de Anthonie van
Leeuwenhoekkade en het Frans Halsplantsoen in te richten voor
eenrichtingverkeer. Ook mogen er straks geen vrachtwagens meer
geparkeerd worden in de wijk.
De Vlietwijk is een groene wijk maar op sommige plekken zijn het
wel wat saaie stukken groen. Daar kunnen bijvoorbeeld
wandelpaden worden aangelegd en picknickbankjes worden
geplaatst. Ook komen er straks twee pilots voor buurtbewoners met
groene vingers die zelf aan de slag willen met het aanleggen van
een buurt- of moestuin. De gemeente stelt verder voor zoveel
mogelijk aan de woningzijde te parkeren zodat het groen en het
water in de wijk meer zichtbaar worden maar de bewoners denken
dat dat te weinig parkeerplekken oplevert. De Vlietwijk werd 50
jaar geleden gebouwd toen nog maar weinig mensen een auto
hadden. De tijden zijn veranderd, auto’s staan nu vaak kriskras in
de wijk geparkeerd en zorgen voor gevaarlijke situaties. Veel
Vlietwijkbewoners zijn bereid wat groen op te offeren voor meer
parkeerplaatsen.

De Vlietwijk gaat op de schop
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De wijk heeft een aantal natuurlijke oevers ondermeer langs het
Jan van Goyenplantsoen. Dat zijn oevers waar minder wordt
gemaaid zodat de natuur meer vrij spel heeft. De meningen
hierover zijn verdeeld. Sommige bewoners genieten van deze oevers
en alle bloemen en beestjes en voor kinderen is het een spannende
speelplek. Anderen vinden het rommelig en zien het liefst een strak
gazon.
Tijdens drie goedbezochte informatie-avonden in het buurthuis kon
iedereen zijn of haar zegje doen over de plannen. De gemeente
heeft alle suggesties en opmerkingen meegenomen in het
opgestelde concept Masterplan reconstructie Vlietwijk waar de
gemeenteraad op 13 juni een besluit over neemt. Daarna volgt de
uitwerking per buurt en wordt gesproken over hoe de straat precies
wordt ingericht en wat er met het groen gebeurt. Ook daar worden
alle bewoners weer intensief bij betrokken. Het project is digitaal
te volgen op de gemeentelijke website http://www.voorschoten.nl/
bouwen_en_verkeer/vlietwijk/reconstructie_vlietwijk en op de
website van de Vlietwijk www.vlietwijkvoorschoten.nl
Ineke Kouwenhoven
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Rozentea op Berbice
Op zaterdag 29 juni a.s. wordt er (voor de tweede maal!) exclusief
voor de ‘adoptiefouders’ van de ruim 700 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 17e 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 in de rozentuin of in de oranjerie genieten van deze “Baksels
van Berbice”. Dit jaar is er ook een stand met curiosa en brocante
(beschikbaar gesteld door de vrijwilligers) waarvan de
verkoopopbrengst evenals die van de “Baksels” is bestemd voor
Berbice.

Deze middag wordt muzikaal omlijst door het inmiddels bekende
barokensemble Berbice dat 17e en 18e 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.

Bericht van Berbice
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Deze middag is het uiteraard ook mogelijk om nieuwe rozen te
adopteren (€5 per rozenstruik) waarmee de volgende fase van het
rosarium kan worden gerealiseerd. Dit najaar willen we nl. graag
een aantal nieuwe perken met rozen vullen. Rozenspecialist Aart
Westdijk van Duraroos zal aanwezig zijn met een aantal bloeiende
rozen in pot. U kunt ook bij hem terecht voor advies over rozen.
De ‘rozenadoptiefouders’ worden 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 worden gebakken én gedecoreerd.
We hopen uiteraard op een prachtige zomerse middag!

Fietstocht Hemelvaartsdag met stop in Berbice
Ieder jaar met Hemelvaartsdag vindt de Polderdag plaats in het
Land van Wijk en Wouden en Duin, Horst & Weide. In 2013 was dat
op 9 mei, voor de zestiende keer. Er worden op die dag tal van fietsen wandeltochten door de omgeving georganiseerd.
Een van de fietsroutes ging door Wassenaar, Leiden (Stevenshof),
Voorschoten en Leidschendam en er waren tien locaties die bezocht
konden worden. Dit waren ondermeer een zorg- en kinderboerderij,
twee molens, een melkveehouderij, en in Voorschoten de
volkstuinen, met ondermeer een rondleiding in de wijngaard en de
natuurvriendelijke Pioenkwekerij Horsthoek. Ook het park en
rosarium van Berbice konden worden bezocht. Zo’n 150 fietsers
stapten even af om uit te rusten en te genieten van de prachtige
omgeving.

Activiteiten
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Uniek bezoek aan de (voormalige) Zilverfabriek, Leidseweg 219
De huidige eigenaar van de Zilverfabriek, KRC Capital, biedt ons de
mogelijkheid om te genieten van het interieur van het in art deco
stijl ingerichte gebouw en de kunstcollectie van de heer Chadha,
eigenaar van KRC Capital.
De excursie vindt plaats op dinsdag 2 juli van 14.00 tot 15.30 uur.
Mevrouw Annegret Kellner is onze gastvrouw en zij zal de
rondleiding verzorgen.
U kunt zich voor deze excursie tot dinsdag 25 juni opgeven bij:
activiteiten@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl (graag ook uw
telefoonnummer vermelden) of telefonisch bij: Yvonne Lampe,
06-28 42 98 58. Er kunnen maximaal 25 personen mee.

Samenstelling Activiteitencommissie
De samenstelling van de Activiteitencommissie van onze vereniging
bestaat na het aftreden van Gerry Cornelissen uit de volgende
leden: Liesbeth Sentrop-Quanjer, Hanneke Hoying en Yvonne Lampe.

Activiteiten
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Twee activiteiten
We hebben inmiddels twee activiteiten georganiseerd die op 22 april
en 23 mei hebben plaatsgevonden, te weten een lentewandeling in
Polderpark Cronesteyn in Leiden en een rondleiding in het waterzuiveringsbedrijf van het Hoogheemraadschap Rijnland in Katwijk.
Aankondiging per e-mail
De aankondiging voor deze activiteiten hebben we per e-mail naar
onze leden gestuurd. Als u deze aankondiging niet heeft ontvangen,
beschikken wij kennelijk niet over uw (juiste) e-mailadres. Als u uw
e-mailadres doorgeeft aan onze ledenadministrateur, ontvangt u ze
voortaan ook:
ledenadministratie@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl
Verslag van de wandeling in Polderpark Cronesteyn op 22 april
De weergoden waren ons gunstig gezind; wel fris, maar droog en
zonnig. Gids Bep van Houten van het IVN Leiden (Instituut voor
Natuureducatie en Duurzaamheid) heeft ons met veel enthousiasme
maar liefst drie uur verteld over ‘haar’ Cronesteyn.
Polderpark Cronesteyn is het grootste park van Leiden en is door
zijn grootte en diversiteit aan landschappen een absolute topper
voor planten en dieren. Cronesteyn dankt zijn naam aan het kasteel
dat er ooit stond. In 1510 wordt voor het eerst de naam Cronesteyn
gebruikt in officiële documenten, voor zowel het kasteel als het
gebied eromheen. Tijdens het beleg van Leiden (1574) werd het
kasteel Cronesteyn in opdracht van de stad Leiden verwoest omdat
het te dicht bij de stadsmuren lag. Alle gebouwen die zich te dicht
bij de muren bevonden moesten worden afgebroken zodat de vijand
(de Spanjaarden) er zich niet kon verschansen.
In 1975 komt Cronesteyn in handen van de gemeente Leiden en in
1982 wordt het polderpark aangelegd. In Cronesteyn liggen
natuurlijk beheerde weilanden, er is een oud landgoedbos, een
moerastuin, vlinderweitjes en hooilandjes, veel water en een
bosplantsoen. Een prima gebied dus voor veel verschillende soorten
planten en dieren. Het landgoedbos stamt uit de tijd dat er
daadwerkelijk een landgoedhuis stond op het door een slotgracht
omringde stuk land.
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Tijdens onze wandeling gaf Bep ons uitgebreid uitleg over de flora
en fauna van Cronesteyn. Van de grote vogels zagen we een buizerd
in de lucht, een ooievaar op het nest, idem dito een reiger waarvan
we het jong ook konden zien en ook een fazant. Bij de weilanden
hadden we, dankzij onze verrekijkers, goed zicht op de weidevogels
zoals grutto’s, kieviten en scholeksters. Diverse soorten ganzen
werden ook gespot en in de slotgracht van het landgoedbos
zwommen krakeenden.
Het landgoedbos is bedekt met een tapijt van daslook. Deze
beschermde plant bloeit in de lente en kleurt dan de bodem wit en
verspreid een heerlijke uiengeur. Door de lange en koude winter was
nog maar een enkel bloemetje te zien maar met Pinksteren was het
echt helemaal wit.
Daslook komt niet veel voor in Nederland en valt onder de
zogenaamde ‘Stinzenplanten’. Het woord Stins komt uit het Fries en
is een ander woord voor een stenen huis. Vaak waren dit
landgoederen of buitenplaatsen.

We sloten de middag af met een bezoek aan de Tuin van de Smid,
het nieuw geopende theehuis (voorheen het bezoekerscentrum van
de gemeente) waar we genoten van de daar gebakken heerlijke
appeltaart.

Activiteiten
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Verslag van de rondleiding in waterzuiveringsbedrijf Katwijk op
23 mei
Het was droog, koud, maar de zon scheen tijdens onze rondleiding
in het waterzuiveringsbedrijf in Katwijk. Nancy Lakeman van het
Hoogheemraadschap Rijnland stond ons op te wachten voor een
boeiende uiteenzetting over de werkzaamheden van het
hoogheemraadschap. Het werkgebied van Rijnland strekt zich uit
van IJmuiden tot Gouda en van Wassenaar tot Amsterdam. In totaal
beslaat het werkgebied 1100 vierkante kilometer waarop 1.3
miljoen mensen wonen.
De werkzaamheden van het hoogheemraadschap bestaan grofweg
uit twee onderdelen: waterzuivering en ervoor zorgen dat we droge
voeten houden. Met dit laatste onderdeel startte Nancy de
rondleiding.
Droge voeten
Wanneer je ‘s morgens opstaat, vind je het de normaalste zaak van
de wereld dat het water niet om je bed heen klotst, terwijl je in
het westen van Nederland wél een eindje onder de zeespiegel
woont. Om droge voeten te houden, mag het water uit de Noordzee
ons land niet binnenstromen. De duinen spelen daarbij een heel
belangrijke rol. En dat geldt ook voor de dijken die ons beschermen
tegen het water uit de grote rivieren die door ons gebied stromen.

Activiteiten

24

Het water op peil
Binnen het gebied van Rijnland liggen ongeveer 200 polders. Iedere
polder wordt omringd door een dijk en heeft z'n eigen waterpeil.
Dat waterpeil mag niet te hoog worden, want dan stroomt de polder
onder. Dus malen gemalen het teveel aan water het poldergebied
uit richting een omliggend centraal watersysteem, dat de boezem
wordt genoemd. Van daaruit gaat het water naar zee of naar de
Hollandsche IJssel en het Noordzeekanaal. Rijnland heeft daarvoor
vier grote boezemgemalen. Twee in het noorden, Halfweg en
Spaarndam, die het water richting Noordzeekanaal pompen. Eén in
het westen, in Katwijk, dat het water de Noordzee inpompt en één
in Gouda, dat het water uitmaalt op de Hollandsche IJssel.
Na de uiteenzetting over de droge voeten, kwam de waterzuivering
aan de orde.
Van afvalwater naar schoon water; een lange weg te gaan.
Als we het toilet doortrekken of ons afwaswater doorspoelen, loopt
dit afvalwater naar het riool onder ons huis. Via een wijdvertakt
netwerk van rioolbuizen stroomt het vervolgens naar verschillende
rioolgemalen die het water naar de zuiveringsinstallaties pompen.
Dan begint het zuiveringsproces; het water passeert diverse
zuiveringsstations voordat het weer helder en schoon water is.
Het schoonmaken
We startten bij het station waar al het vervuilde water binnenkomt;
de neuzen werden dichtgeknepen! Ook alles wat via de straatputten
het riool binnenkomt, wordt hier geloosd. Na binnenkomst worden
eerst de grove delen eruit gehaald. Nancy vertelde dat het meest
vreemde voorwerp dat ze onlangs hier binnen hebben zien komen
een stofzuiger was!
Daarna gaat het afvalwater naar een ruimte die contactruimte
wordt genoemd. Hier worden bacteriën aan het afvalwater
toegevoegd. Deze bacteriën moeten het water schoonmaken, ze
'eten' het vuil als het ware op. Naast voedsel (het vuil) hebben
bacteriën ook zuurstof nodig. In de beluchtingsbassins wordt daarom
lucht in het water gebracht, zodat de bacteriën optimaal hun werk
kunnen doen.
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Vanuit de beluchtingsbassins komt het water vervolgens in de
nabezinktanks. Door al het vuil dat de bacteriën hebben
opgenomen, zijn deze inmiddels zo zwaar geworden dat ze daar
naar de bodem zakken. Wat daar boven overblijft, is een laag helder
en schoon water. Het is geen drinkwater, maar wel zo schoon dat
het geschikt is om in te zwemmen of te vissen. Dit water gaat terug
de natuur in en wordt geloosd op het oppervlaktewater.
Slib wordt biogas
De bacteriën die het water gezuiverd hebben, vormen een grote
hoeveelheid slib op de bodem van de nabezinktanks. Een gedeelte
van dit slib wordt gebruikt om nieuw afvalwater mee schoon te
maken. De rest wordt naar het slibgebouw gepompt. Daar wordt op
een zeefbandpers het laatste restje water uit het slib gehaald.
Het ontwaterde slib wordt vervolgens afgevoerd naar installaties
waar het slib verder wordt gedroogd of wordt verbrand. Bij sommige
zuiveringsinstallaties wordt het slib in een aparte tank eerst nog
vergist bij een temperatuur van 32°C. Daarbij ontstaat biogas en
dat wordt als brandstof voor auto's en voor verwarming gebruikt. Er
zit dus energie in ons afvalwater!
Tijdens de rondleiding werden heel wat vragen gesteld en na afloop
dankten we Nancy voor de zeer leerzame uiteenzetting.
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Bijzondere bomen in Voorschoten
Het kapbeleid in Voorschoten is een aantal jaren geleden gewijzigd.
Bomen mogen zonder vergunning worden gekapt tenzij ze op de lijst
van beschermde bomen staan. De gemeente heeft destijds een
inventarisatie gemaakt van interessante bomen, zowel op
gemeentegrond als bij particulieren. Deze lijst is in 2011 vastgesteld
en zal in 2014 worden geactualiseerd; er staan ruim 600 bomen op.
Onze vereniging heeft in maart 1994, in samenwerking met de
gemeente, een bomenroute door het groene hart van Voorschoten
samengesteld. De route heeft een lengte van 7,5 km en kan in twee
gedeelten worden afgelegd zowel wandelend als per fiets.
Deze bomenroute klopt na bijna 20 jaar niet meer; een aantal
bomen is gekapt terwijl vaak de stoeptegel met de naam van de
boom er op, er nog wel ligt.
Gezien het bovenstaande lijkt het ons een mooi moment om in 2014
een nieuwe bomenroute uit te geven en we willen dat uiteraard
weer in goede samenwerking met de gemeente doen. Voor dit
project zijn we op zoek naar een of meer bomendeskundige(n)
onder onze leden die ons hierbij zou(den) kunnen helpen. We zien
uw aanmelding graag tegemoet:
per e-mail: bestuur@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl
per post: Wijngaardenlaan 21, 2252 XJ Voorschoten
Nieuwe bezorger Nieuwsbrief in Zeeheldenwijk gezocht
We zijn op zoek naar een bezorger die de 21 Nieuwsbrieven in de
wijk met de straatnamen van zeehelden wil bezorgen. Het gaat om
de omgeving tussen de Trompweg en de Piet Heynlaan.
Wie wil vier maal per jaar aan de wandel voor onze vereniging? U
kunt contact opnemen met Helen Raap, tel. nummer 071-561 27 54.
Samenstelling Planologiecommissie
In ons Jaarverslag 2012 zijn we onder het punt ‘Samenstelling
bestuur en commissies per 31 december 2012’ vergeten de
samenstelling van de Planologiecommissie te vermelden; we
vermeldden alleen de nieuwe leden. Graag zetten we dit recht, de
Planologiecommissie bestaat uit de volgende leden:
Roel Lanting, Fer von der Assen, Leo van Vliet, Henk Bergman en
Peter Dordregter
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Open Monumentendag 14 september
Thema
Het thema van de Open Monumentendag 2013 is ‘Macht & Pracht’.
Bij Macht & Pracht zal aandacht zijn voor verschillende soorten
macht, en de pracht die daar in Nederland uit voortkwam, en ons
nog steeds omringt. Te denken valt bijvoorbeeld aan politieke
macht, economische macht, rechterlijke macht of kerkelijke macht.
De rijkdom, schoonheid en grootsheid die macht kon voortbrengen is
overal om ons heen in gebouwen terug te vinden: kastelen en
paleizen, grachtenpanden en patriciërshuizen of buitenplaatsen en
landgoederen. Maar denk ook aan de grootsheid en luister van de
gebouwen die de verschillende kerkgenootschappen voortbrachten,
of de rijk gedecoreerde handels- en kantoorgebouwen en de
gebouwen van rechtspraak en openbaar bestuur.
Aanleiding om te kiezen voor Macht &
Pracht zijn de twee herdenkingen die
dit jaar plaatsvinden te weten de Vrede
van Utrecht alsmede de viering van 200
jaar Koninkrijk der Nederlanden.

Programma Open Monumentendag
In onze volgende Nieuwsbrief vindt u
het volledige programma voor Open
Monumentendag op 14 september in
Voorschoten.

14 | 15
september
2013

open

monumentendag

Vrijwilliger worden?
Ons Comité Open Monumentendag is inmiddels begonnen met de
voorbereidingen voor deze dag die jaarlijks heel veel bezoekers
naar de opengestelde monumenten trekt. Veel vrijwilligers zetten
zich al jaren in om van deze dag een succes te maken; maar we
kunnen nog best extra handen gebruiken. U kunt zich opgeven als
vrijwilliger bij voorzitter Cees van Duijn, telefoon 561 42 61 of via
e-mail: c.van.duijn1@kpnplanet.nl
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Nieuwsbrief digitaal
De Nieuwsbrieven van onze vereniging staan tegenwoordig ook op
onze website www.oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl.
Wilt u onze Nieuwsbrief digitaal ontvangen, stuur een e-mail naar
nieuwsbrief@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl met het verzoek
hiertoe en we zetten uw e-mailadres op onze verzendlijst.
Mail of schrijf ons
Heeft u iets voor de Nieuwsbrief dat u aan ons kwijt wilt, stuur het
ons toe:
per e-mail nieuwsbrief@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl
per post
Redactie Nieuwsbrief OGLV
Karel Doormanlaan 11
2252 BE Voorschoten

Nieuwe leden
Onderstaande leden heten we van harte welkom:
Mw. J. Tolman

Bernard Zweerslaan 12

Voorschoten

Mw. M. Goes

Van Kempenstraat 35

Voorschoten

Hr. J.P.M. Simons

Sixlaan 70

Voorschoten

Hr. N.J. Rooij

Johan Willem Frisolaan 21

Voorschoten

Mw. N.D.M. Boudewijn

Generaal Spoorlaan 38

Voorschoten

Mw. M. ‘t Hart-Eerdmans

Hofvliet 51

Voorschoten

Hr. R. Hoyng

Grieglaan 12

Voorschoten

