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Bezoek aan de (voormalige) Zilverfabriek Voorschoten
Dinsdag 24 september van 14.00 tot 15.30 uur
Stadswandeling Hoog Haags, Den Haag
Dinsdag 8 oktober van 14.00 tot 15.30 uur
Paddenstoelenwandeling Meijendel, Wassenaar
Zaterdag 19 oktober van 11.00 tot 12.30 uur
Rondleiding Sterrenwacht, Leiden
Dinsdag 19 november van 19.30 uur tot 21.00 uur

Colofon
Vereniging
De vereniging is in 2003 opgericht en is een voortzetting van de Stichting tot
behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten.
Het doel van de vereniging is het behouden van de historische waarden van
Voorschoten, met name door te bevorderen dat karakteristieke panden, gevels,
werken en beplantingen binnen de gemeente in stand gehouden worden en
beschermd, behouden, onderhouden en gerestaureerd worden alsmede door het
bevorderen van een goede planologische invulling van Voorschoten en van een goed
leefmilieu aldaar.
Bestuur van de Vereniging
Stan Dessens
Voorzitter

Van Hamellaan 46

071 561 6381

Jan Willem van Borselen Secretaris

Wijngaardenlaan 21

071 561 7917

Rob Verdonk

Penningmeester Swagermanweg 18

071 561 2981

Karel de Beer

Bestuurslid

Sixlaan 76

071 561 8301

Yvonne Lampe

Bestuurslid

Karel Doormanlaan 11

071 562 0494

Ledenadministratie
Ton de Jong, Baron Schimmelpenninck v.d. Oyelaan 54, 2252 EC Voorschoten,
071 561 6113. Wijzigingen in uw lidmaatschap doorgeven via e-mailadres:
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postadres.
Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief verschijnt viermaal per jaar. Kopij kan worden ingeleverd bij de
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Website en e-mailadres
Het websiteadres van de vereniging is www.oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl
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Dit nooit meer
Tientallen reacties hebben we gekregen over de bouwplannen van
de gemeente aan het Deltaplein (de voormalige Rabobank) met als
strekking: te massaal, niet passend bij de Voorschotense maat en
steun voor ons verzet tegen deze bouwplannen. De politieke
partijen in de gemeenteraad kennen onze bezwaren, delen ze in de
informele gesprekken eigenlijk ook wel, maar de besluitvorming
voor de bouw staat toch op groen.
Voor zover wij kunnen nagaan is er geen procedurefout gemaakt, is
er geen rechtstatelijk beginsel geschonden, dus maakt een beroep
bij de Raad van State weinig kans. Wel hebben we hier nog advies
over ingewonnen en de conclusie daaruit is dat een beroep meer
zou getuigen van symboolpolitiek dan van een realistische kijk op de
kansen op succes.
Hoe kon dit eigenlijk zo lopen? Een gemeenteraad die bij de eerste
presentatie van projectontwikkelaar Niersman in 2009 als een blok
valt voor de verleidingen van dit grootschalige bouwplan omdat het
Voorschoten een grootstedelijke allure geeft. Een gemeenteraad die
zich daardoor de mogelijkheid heeft ontnomen om ook nog een keer
kritisch na te denken en zich af te vragen of de bevolking hier wel
achter zou staan. Maar die bevolking moet er wel € 3 mln. aan
bijdragen en dat is toch zo'n € 300 per huishouden. Heeft de hele
inspraakprocedure dan nog wel zin gehad? Is dat dan geen wassen
neus geworden? Is de raad wel echt geïnteresseerd in de
opvattingen van de bevolking? Of is het hele inspraakcircus alleen
voor de Bühne?
Elders in deze Nieuwsbrief leest u hoe ook in het verleden datzelfde
denken in grootschaligheid ons al eens eerder (bijna) heeft
opgezadeld met een onherstelbare aantasting van het karakter van
ons dorp. Toen is het tij net op tijd gekeerd. Dat een bouwer wil
bouwen kan er bij mij nog wel in, maar dat een gemeenteraad al
juichend akkoord gaat voordat er naar iemand anders is geluisterd,
is toch wel treurig. Een gemeenteraad moet toch de hoeder zijn van
het karakter van het dorp en dat karakter is nu eenmaal kleinschalig
en zo willen de bewoners het ook houden. Dat blijkt wel uit de vele
reacties die we kregen. En toch gebeurt het steeds weer in heel
veel steden en dorpen in ons land. We moeten een keer zeggen:
genoeg is genoeg; dit nooit meer!
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Als vereniging hebben we ook ons lesje geleerd: als de plannen
eenmaal door de gemeenteraad zijn omarmd zonder er rustig over
na te denken, is het heel moeilijk om er nog verandering in aan te
brengen. Dat betekent dat we helemaal vooraan in het proces
moeten gaan zitten. Dat hebben we hier ook wel geprobeerd: al in
2009 hebben we een protest laten horen, maar toen was de pap
door Niersman al gestort. Het kan en mag niet zo zijn dat onze
gemeenteraad een standpunt inneemt als de bevolking de kans nog
niet heeft gehad van zich te laten horen. Dan wordt alle inspraak
een farce. Maar ook wij zullen dus nog eerder aan de bak moeten
als het ons echt niet zint en we het belang van het dorp geschaad
zien worden. Zo nodig moet het dan maar via een massale actie.
Dat is misschien de enige manier waarop de gemeenteraad wil
luisteren naar wat er in Voorschoten onder de bevolking leeft. Een
mandaat voor vier jaar bij de verkiezingen wil niet zeggen dat
daarmee de democratie recht is gedaan en de raad zijn gang kan
gaan. Zeker voor ingrijpende projecten is zoiets als een referendum
mogelijk of kan de gemeenteraad bij massaal verzet zich nog eens
achter de oren krabben. Denk bijvoorbeeld aan de besluitvorming
over de nieuwe Kuip in Rotterdam of het Cultuurpaleis aan het Spui
in Den Haag.
Dus gemeente, als u nog eens rigoureuze plannen heeft voor het
centrum, zet u schrap, want we pikken het niet langer dat het
karakter van ons dorp wordt opgeofferd aan de grootheidswaanzin
van een projectontwikkelaar.
Hopen wij nu dat Niersman zijn project niet in voldoende mate aan
de man kan brengen waardoor het alsnog in de prullenbak
verdwijnt? Dat zou wel de weg openen om tot bezinning te komen
en burgerparticipatie echt een kans te geven!
Stan Dessens

Actualiteit
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Gemeente, neem burgerparticipatie serieus!
Het stuk ‘Van de voorzitter’ is overduidelijk: de Vereniging OGLV wil
dat burgerparticipatie voortaan serieus wordt genomen en het
gemeentebestuur de daad ook echt bij het woord voegt.
Om die reden is ‘burgerparticipatie’ het thema in onze kraam op de
Vrijwilligersmarkt van zaterdag 14 september tijdens het Weekend
van Voorschoten.
Momenteel werken we plannen uit voor de aankleding van onze
stand, maar vaststaat dat we een petitie opstellen met als motto:
Dit nooit meer!
Het besluit om grootschalige nieuwbouw toe te staan op het Deltaplein en en passant ieder Voorschotens huishouden daar € 300 aan
mee te laten betalen, is genomen zonder ons, burgers, te
raadplegen. We verzoeken het gemeentebestuur om ons er voortaan
wél bij te betrekken. Pas dán maken we samen het verschil en
bewaken we de Voorschotense maat.
De petitie die hiertoe oproept, ligt in onze kraam en kan door
iedereen worden getekend. We hopen uiteraard dat vele bezoekers
aan de Vrijwilligersmarkt dit zullen doen.
Alle handtekeningen zullen we, samen met de petitie, aan de
gemeente aanbieden. Het wordt hopelijk een massale actie om de
gemeente te overtuigen van de noodzaak om te luisteren naar wat
er in Voorschoten onder de bevolking leeft en daar bij haar besluitvorming ook echt rekening mee te houden.
We rekenen op uw komst op 14 september!
Wij zijn er de hele dag.
Uw bestuur
Onze kraam is in de Voorstraat, voor het Ambachts- en Baljuwhuis.
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Inmiddels is u wel duidelijk dat wij vraagtekens zetten bij de
bouwplannen op het Deltaplein. Onze vereniging stond voor een
voldongen feit en wij niet alleen. Leest u maar mee in het
Jaarverslag 2011 van de Commissie Welstand en Cultureel Erfgoed:
“3.3. Behoud van kwaliteiten en karakteristieken; stedenbouw
DELTAPLEIN, VOORSCHOTEN; NIEUW STEDENBOUWKUNDIG PLAN
Extract:
De commissie acht de voorgestelde karakteristieken onvoldoende
passend bij de omgeving; zij acht dit van groot belang, zeker voor
de enorme impact dat dit, voor Voorschoten, grote plan zal hebben
op het centrum. (Op de andere door de commissie geuite bezwaren
tegen de omvangrijke functies achter de suggestie van parcellering
van de gevelwanden, de minimale afmetingen van de gemeenschappelijke passage en de te grote omvang van de zogeheten kiosk
ten opzichte van het plein, wordt hier verder niet ingegaan.)
De kritiek van de commissie komt op een moment dat de
uitgangspunten voor vernieuwing van dit gebied in het dorp,
inclusief sfeer- (karakter-) schetsen, reeds door de Raad zijn
goedgekeurd. Om de commissie dan nog te laten adviseren op grond
van het bestaande beleid, verdient geen aanbeveling.
Een toevoeging van een meer hedendaags karakter, dat voortgaat
op het bestaande karakter acht de commissie zeer wel mogelijk.
Maar een ,in haar ogen, "Bourgondische" uiting van deze omvang in
het centrum van het dorp tussen De Horsten en polders gelegen
Voorschoten, beoordeelt zij als onvoldoende aansluitend bij de
bestaande aanwezige karakteristieken.”
Tot zover het Jaarverslag Commissie Welstand en Cultureel Erfgoed.
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Is het iets van deze tijd dat je je afvraagt of inspraak en
burgerparticipatie alleen maar mooie woorden zijn, want in de
praktijk doet de politiek toch wat zij wil? Nee hoor, het gebeurde
ook in het verleden, maar men leerde er gelukkig wel van. De op 13
augustus jl. overleden Voorschotense journalist Joop Peeters heeft
er eertijds een column over geschreven die wij hieronder integraal
opnemen.
“De zonden van onze Vaderen (vroegere planologische missers
van de gemeenteraad).
Even omkijken door Joop Peeters
Het hoogste bestuursorgaan van een gemeente is de gemeenteraad,
welke één keer in de vier jaar gekozen wordt door de burgers van
een gemeente. Sinds kiesgerechtigde burgers niet meer gedwongen
worden hun stem uit te brengen, blijft ongeveer een derde van die
burgers weg uit een stembureau, waardoor twee derde van de
gemeenteraad slechts direct gekozen wordt en een derde
aangewezen wordt uit de kandidatenlijsten, die zijn ingediend door
politieke groeperingen. Alle politieke groeperingen in Voorschoten
zijn afdelingen van landelijke groeperingen. Dat heeft zowel voorals nadelen. Vult u die zelf maar in.
Wel is het zo, dat de gemeenteraad door iedere volwassene gezien
wordt als een ideaal pispaaltje, wanneer besluiten genomen
worden waarmee niet iedereen het eens is. Dat gebeurt nu eenmaal
in iedere democratie, de meerderheid beslist! Een gemeenteraad
kan fouten maken en sommige fouten moeten vele jaren later weer
recht getrokken worden.
Ongeveer 40 jaar geleden meende de toenmalige gemeenteraad dat
het centrum van Voorschoten verrijkt zou moeten worden met
grote gebouwen en dat het een directe verbinding zou moeten
krijgen met de hoofdverkeersaders. Er werden plannen ontwikkeld
voor een grote verkeersweg dwars door het oude centrum heen in
het verlengde van de Wijngaardenlaan. Daarvoor zouden vele
woningen afgebroken moeten worden, maar dat vond men niet zo
erg.

‘De zonden van onze vaderen‘

9

Aangekocht werden o.a. panden aan het begin van de Molenlaan en
zo verdween onder meer de heel bekende bakkerij van de Wed.
Turnhout. Voordat de slopershamer de Tramstraat mocht plat slaan,
kwam de gemeenteraad tot bezinning. Afgezien werd van de
‘Begeer-boulevard’, maar er moest toch iets gedaan worden om het
dorpscentrum meer bij de tijd te maken. Voorschoten was
inmiddels groter gegroeid en werd daarom aantrekkelijk voor
supermarkt-ketens en vanuit Zaandam kwam de supergrutter A.H.
eventjes met de gemeente praten. Laaiend enthousiast werd de
gemeenteraad over de plannen van A.H. Die plannen waren het
omschoffelen van de villa Henriette met tuin en daarop neer te
zetten een supermarkt met daarboven drie etages, welke de
gemeente zou kunnen huren, waardoor er een einde zou komen aan
de tijd dat ambtenaren als het ware op elkaars schoot moesten
zitten tijdens het werken.
De toenmalige Schoonheidscommissie keurde de plannen goed en er
kwam aan de noordingang van het dorpscentrum een heel hoog
vierkant gebouw. Niemand durfde in het openbaar te zeggen dat
het een afschuwelijk lelijk gebouw was. Toen dat gebouw er
eenmaal stond, moest ook maar de omgeving aangepast worden en
zo werden woningen tegenover het gemeentehuis gesloopt en het
grote garagebedrijf Cuilenborg tegenover de nieuw supermarkt.
Daar werd iets minder storend een Aldi-supermarkt neergezet.
Allemaal met toestemming van de Schoonheidscommissie, die thans
Welstandscommissie wordt genoemd.
Aan de zuidkant van het dorpscentrum stond nog de villa Gastelaars
met tuin, maar dat duurde niet lang. De Rabobank groeide en kwam
met een plan. Weer was de gemeenteraad enthousiast voor het plan
de villa met tuin te vervangen door een groot vierkant bankgebouw.
Tegenover het bankgebouw stonden nog steeds de oude woningen
uit het grijze verleden van Voorschoten. Die gingen ook tegen de
vlakte, maar gelukkig deed de Welstandscommissie dit keer datgene
waarvoor die commissie is ingesteld en zo kwam er bebouwing die
de toets der kritiek kan doorstaan.(*) De bouwkundige zonden onzer
Vaderen wegen thans zwaar bij het plan het dorpscentrum op te
knappen. Weer is het de supergrutter A.H. die een heel grote vinger
in de bouwplannen heeft. Positief is dat het lelijke hoge gebouw
tegen de vlakte gaat ,nadelig is dat weer meer groen in het
centrum moet verdwijnen.
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Wanneer nu alles naar de wens van de gemeenteraad gaat, dan is
de noordzijde van het centrum over enige jaren ontdaan van de
missers van een vroegere gemeenteraad, maar met de zuidzijde ligt
het anders. De Rabobank heeft geen haast en zo kan het nog jaren
duren voordat hier iets nieuws gebouwd gaat worden. Opvallende
bijkomstigheid 40 jaar geleden en thans is dat het gemeentehuis te
klein is en de angst bij vele burgers is, dat deze gemeenteraad
plannen ten uitvoer gaat nemen om een groter gemeentehuis te
bouwen ten koste van de schoonheid van het welzijn.”
(*) Noot redactie:
Het genoemde Rabobank-gebouw is in 1977 gebouwd door Niersman.
Tot zover de column van Joop Peeters met foto van villa Henriette.

Joop Peeters
“De nagel aan de doodskist van vele colleges en gemeenteraden,
geliefd en verguisd, op het scherpst van de snede en soms daar wel
eens overheen, maar altijd goed geïnformeerd! Joop Peeters hield
55 jaar lang de aandacht van de Voorschotense politiek vast. Hij
miste geen enkele raadsvergadering en werd vaak het 20e raadslid
genoemd.”
Aldus het begin van het ‘In Memoriam’ voor Joop Peeters op
Voorschoten Online, de dag na zijn overlijden toen deze Nieuwsbrief
werd samengesteld en de hierboven geplaatste column er al in was
opgenomen. Joop Peeters was al jaren lid van onze vereniging.
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Op zaterdag 14 september 2013 zal de landelijk te houden Open
Monumentendag in Voorschoten officieel geopend worden door de
heer Freddy Blommers, wethouder van de gemeente. Om 14.00 uur
zal hij het toegangshek van klooster Huize Bijdorp aan de Veurseweg
openen met de authentieke poortsleutel. De huidige bewoonsters
van het klooster, de Dominicanessen van Voorschoten, stellen al
jaren de tuin en een gedeelte van het gebouw tijdens Open
Monumentendag open voor publiek.
De smeedijzeren toegangshekken van het klooster dateren van 1697
en worden gedragen door zware pijlers van natuursteen, elk
bekroond met een fraai ornament. Op de ornamenten staan de
wapens van de beide oprichters van het hek, het echtpaar Johan de
Bije en Anna Oorthoorn. Op het hek staat links een vergulde B van
Bije en rechts een vergulde O van Oorthoorn.
Boven de B en O staan twee kronen om te laten zien dat beide
families van adel waren.
Na de opening van de hekken begeeft de wethouder zich met zijn
gevolg naar de zij-ingang van het klooster. Aan de vlaggenmast, links
vóór het klooster, zal de ‘Open Monumentendag-vlag’ gehesen
worden.
Het publiek wandelt vervolgens door de tuin naar de achteringang
van het klooster om deel te nemen aan de rondleiding die door een
aantal zusters wordt gegeven.
Als eerste betreedt men de ‘oude zaal’, die nog in dezelfde staat
verkeert als waarin deze in 1876 verkeerde. De fraaie, zware
meubels zijn authentiek. De stoelen zijn bekleed met zeildoek en
gevuld met paardenhaar. De deuren, voorzien van koperbeslag en
koperen sloten, herinneren aan vervlogen dagen.
Na ‘de oude zaal’ komt men in het museum. Veelal zijn antieke en
oude gebruiksvoorwerpen achter glas tentoongesteld, evenals
kleding uit vroeger jaren. Eén van de zusters vertelt het een en
ander over de inrichting van het museum.
De rondleiding eindigt in de kapel, die in 1895 gebouwd is. De kapel
is een typisch voorbeeld van neogotiek, met fraaie torentjes en
pinakels. Aan de zuidmuur is een beeld van St. Thomas van Aquino
aangebracht. Het interieur van de kapel is prachtig. Ook hier
verstrekken de zusters weer interessante informatie over de
totstandkoming en het gebruik van de kapel.
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Natuurlijk valt er veel meer over de kloostertuin en het klooster te
vertellen. Het klooster is op 14 september geopend van 14.00 tot
17.00 uur. Bekijk in de tuin het beeld van de Heilige Dominicus, de
oranjerie, het washuis Bethanië, de oude school en neem deel aan
de tuinrondleiding. Wij verwachten veel publiek en helaas kunnen
er soms wachttijden ontstaan, waarvoor bij deze onze
verontschuldiging.
Cees van Duijn
Voorzitter Comité Open Monumentendag

Programma Open Monumentendag
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OPEN MONUMENTENDAG VOORSCHOTEN
zaterdag 14 september 2013

OPENGESTELDE MONUMENTEN
Open van 10.00 - 17.00 uur

Boerderij Oud Woelwijck*
Essenlaan 3

In deze voormalige boerderij kunt u de
opkamer, de deel, de oude keuken en de
kaaskelder bekijken.

De Donkwoning
Donklaan 80

De boerderij werd in 1929 voor de tweede
maal herbouwd na brand. De rondleiding
voert onder andere naar de kelder, de
opkamer en de stallen en de bewoners zorgen
voor enthousiast commentaar. Bekijk ook de
schitterende tuin.

Dorpskerk, toren en kerkhof*
Kerkplein

Het eerste kerkje stond hier al in het jaar
866.
Vanaf 9.30 tot 15.30 uur worden in de kerk
diverse concerten gegeven. Zie in dit boekje
het programma van de Muziekdag
Voorschoten.
Het beklimmen van de toren is op eigen
risico.

Gemeentehuis*
Leidseweg 25

Na binnenkomst gaat u de trap op naar de
Raadszaal. Hier krijgt u uitleg over het
gebruik van de zaal. Daarna kunt u de fraaie
Portrettengalerij bekijken.

Koopmans Welvaren*
Voorstraat 11

In de mooie stijlkamer kunt u de
indrukwekkende wandschilderingen bekijken
en wordt een en ander toegelicht.

H. Laurentiuskerk en Kerkhof*
Leidseweg 100

Er worden rondleidingen en inloopconcerten
gehouden. Bekijkt u het unieke,
gerestaureerde orgel!

Programma Open Monumentendag
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Molen de Knip
Vliet en Wegen
t.o. Kasteel Duivenvoorde1,8

De molenaar informeert u over de historie en
de werking van deze stenen bovenkruier.
Bij slecht weer s.v.p. laarzen aantrekken! De
molen ligt in het weiland.

d’Oude Pastorie*
Winston Churchillweg 2

De schitterende zij- en achtertuin zijn vrij
toegankelijk en tonen u een pracht aan
bloeiende bomen, planten en heesters.

Open van 13.00 - 16.00 uur!

‘t Verzamelpandje
Voorstraat 3

Dit interessante pandje uit de 19e eeuw
diende tot het jaar 1968 tot winkel in
rookwaren. Het interieur dateert uit 1910.

Open van 10.00 - 16.00 uur

Ambachts- en Baljuwhuis*
Voorstraat 12-14

In 1635 en 1640 werden deze monumentale
panden gebouwd. In de loop der jaren
wisselden zij regelmatig van eigenaar en van
bestemming. Rondleidingen worden verzorgd
door basisschoolleerlingen, die u interessante
informatie kunnen geven.

Het park van Berbice
Leidseweg 221

Leer meer over de geschiedenis van Berbice
bij een van de rondleidingen door het park of
geniet van een kopje thee in de oudste
oranjerie van Nederland.
Het woonhuis is niet opengesteld.

Beresteijn park
Leidseweg 191

Bij voldoende deelnemers rondleidingen om
12.00 uur en 14.00 uur. Maximaal 20 personen
per rondleiding. Speciale kinderrondleiding
om 13.00 uur. Geef uzelf of uw kind s.v.p.
hiervoor op vóór 5 september a.s. via
telefoonnummer 071- 5618840. Het gebouw is
niet opengesteld.

Programma Open Monumentendag
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Open van 11.00 - 17.00 uur

Kasteel Duivenvoorde
Laan van Duivenvoorde 4

Informatie, mede door basisschoolleerlingen,
over de Turkse kamer, de Oosterlandse kamer,
de blauwe logeerkamer, de bibliotheek en de
mangelkamer.
Nadere informatie:
www.kasteelduivenvoorde.nl

Open van 14.00 - 17.00 uur

Huize Bijdorp en kloostertuin

Ingang: Grote hek Veurseweg

De officiële opening van Open Monumentendag wordt om 14.00 uur verricht door
wethouder Freddy Blommers. De rondleiding
in het klooster volgt na een wandeling in de
tuin van het klooster.
Na de tuin: Doorlopend rondleidingen in het
klooster onder leiding van de zusters met
bezoek aan de oude zaal, het museum en de
fraaie kapel. De rondleiding in het klooster is
minder geschikt voor kinderen.

Bij ieder open monument is een informatieblad te verkrijgen.
* Deze monumenten zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Thema Open Monumentendag: ‘Macht & Pracht’

Te denken valt bijvoorbeeld aan politieke macht, economische macht, rechterlijke
en kerkelijke macht. De rijkdom, grootsheid en schoonheid die macht kan
voortbrengen is overal om ons heen te zien en terug te vinden in bijvoorbeeld
Kasteel Duivenvoorde, klooster Huize Bijdorp en buitenplaatsen zoals Berbice.
Aanleiding om te kiezen voor ‘Macht & Pracht’ zijn de herdenkingen die dit jaar
plaatsvinden: de Vrede van Utrecht en de viering van 200 jaar Koninkrijk der
Nederlanden.
Centraal informatiepunt Open Monumentendag: in de kraam van de Vereniging
tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten voor het Ambachts- en
Baljuwhuis, Voorstraat 12-14.
Comité Open Monumentendag van de
Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en
Leefbaar Voorschoten

Bollenschuur wordt ‘Landmark’
in Duin, Horst & Weidegebied
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De lang gekoesterde wens van de Vereniging tot Behoud van Oud,
Groen en Leefbaar Voorschoten om de Bollenschuur te behouden,
ging al eerder in vervulling. Nog mooier vindt de Vereniging het dat
de nieuwe eigenaar ExtraVert het gebouw helemaal gaat renoveren
en het tot een ‘landmark’ in het Duin-, Horst & Weidegebied wil
maken. Een gesprek met Machiel Vlieland en Marco Márquez van het
bedrijf over de plannen.
Tuinontwerper Machiel en Marco begonnen vijftien jaar geleden bij
de Pieterskerk in Leiden. Zeven jaar geleden kwamen ze naar
Voorschoten en vestigden hun bedrijf in Tuinwinkel Veurst. Naast het
ontwerpen van tuinen, parken en schoolpleinen is ExtraVert ook
importeur van bijzondere meubels, voornamelijk voor buiten.
‘Tijdloze meubels, afkomstig uit de jaren twintig tot en met zestig’,
vertelt Machiel. ‘En die komen het best tot hun recht in een
industrieel pand. Al langer hadden wij een oogje op de Bollenschuur
aan de Veurseweg. Het is een prachtig pand uit 1925. Toen deze te
koop kwam, hebben we een bod uitgebracht.’
De gemeente kwam vorig jaar per ongeluk in het bezit van de
schuur toen zij tuindersbedrijf De Groot aan de Veurseweg opkocht
in het kader van de Duivenvoordecorridor, waarbij het gebied meer
open en groener wordt gemaakt en glastuinbouw wordt geweerd. Al
snel zette de gemeente de bollenschuur te koop.
Luiken weg
Voor de restauratie van het monument hebben Machiel en Marco
architect Kees Lau aangetrokken. Kees Lau was destijds ook
verantwoordelijk voor de restauratie van de Leidse Pieterskerk.
Aan de buitenkant van het monument verandert niet veel. Wel gaan
de luiken weg. ‘Dat zullen veel Voorschotenaren jammer vinden,
maar die luiken horen daar niet’, zegt Machiel. ‘Ze zijn er twintig
jaar geleden op gezet en zijn van spaanplaat. Erachter zitten de
originele ramen in antracietkleurige, stalen kozijnen. Die worden
helemaal opgeknapt en in originele staat teruggebracht. Ook komen
er monumentale deuren.’

Bollenschuur wordt ‘Landmark’
in Duin, Horst & Weidegebied
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Interieur en tuinen
Binnen bestaat het pand uit drie etages van ieder 200m2 groot. ‘Die
gaan we helemaal opnieuw inrichten’, vertelt Machiel. ‘De houten
vloeren worden opgeknapt, de betonnen vloer op de begane grond
hersteld en waar nodig, aangevuld. De kleuren worden basic. In
feite wordt het gebouw weer zoals vroeger, maar dan met meer luxe
zoals verwarming. We richten het in met ons meubilair, maken
terrasjes en zitjes en werkruimte en zijn ook van plan om een
aparte ruimte in te richten met informatie over de geschiedenis van
de bollenschuur.’
Bezoekers kunnen zo naar buiten lopen naar de nieuw aan te leggen
tuin. Die ligt rondom het gebouw. ‘Het wordt een landelijke tuin die
helemaal past in het groen dat in de toekomst hier wordt
gecreëerd, maar wel met bijzondere planten en die zijn voor
iedereen toegankelijk!’
2014
Op dit moment wordt hard
gewerkt aan de vergunningen.
Zodra die rond zijn gaat een
aannemer aan het werk. ‘We
hopen dat het pand en de
tuinen in april/mei 2014 af
zijn’, zegt Machiel. En dat zal
wel lukken, want wethouder
Blommers is blij met de
plannen, zo laat hij weten. ‘We
zijn benieuwd naar het
eindresultaat.’ En met hem
veel Voorschotenaren.
Marjolein Altena

V.l.n.r. wethouder Blommers, Marco Márquez en Machiel Vlieland

Verbouwing Museum Voorschoten

18

Het Museum Voorschoten viert dit jaar zijn tienjarig bestaan. De
oprichting van het museum (toen nog met het bijvoeglijk
naamwoord Historisch) is destijds geïnitieerd door de Stichting OGLV
als vervolg op oudere plannen om een oudheidskamer te beginnen.
In 2006 kreeg het museum de beschikking over het pand aan de
Voorstraat 17 waar voordien de ijzerwarenzaak van Verhoog in
gevestigd was.
De afgelopen tien jaar is het museum uitgegroeid tot een
zelfstandige organisatie met bijna achthonderd donateurs en tachtig
vrijwilligers. Het museum heeft rond de vier tentoonstellingen per
jaar en organiseert een groot aantal lezingen (waaronder de
Culturele Ochtendlezingen) en andere activiteiten.
Nu zet Museum Voorschoten een volgende stap in zijn ontwikkeling.
Met de eigenaar van het pand, Hoogvliet Beheer, is overeenstemming bereikt over een grondige verbouwing. De beschikbare
expositieruimte wordt vergroot en op de toekomst voorbereid.
Dankzij een riante subsidie van het Rabobank Stimuleringsfonds van
€ 125.000,- wordt het pand professioneler ingericht en komen
multimediatoepassingen beschikbaar voor de ondersteuning van de
exposities. Nieuw is ook de nauwe samenwerking met de
Voorschotense Kunstkring, waardoor ook de hedendaagse kunst een
vast podium krijgt in het museum. Zo verbreedt Museum
Voorschoten zich tot dé plek in Voorschoten waar kunst en cultuur
samenkomen.
Daarnaast blijft het museum werken aan het uitbreiden van de
collectie. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de vijf speerpunten:
• geschiedenis van Voorschoten van prehistorie tot heden;
• keramiek van Pieter Groeneveldt;
• de Zilverfabriek en de werken;
• handweverij en -knoperij Het Paapje en de werken;
• schilders van en schilderijen over Voorschoten.
In verband met de verbouwing is het museum gesloten tot
vermoedelijk februari 2014. De verbouwing is te volgen op de
website van het museum op www.museumvoorschoten.nl.

Activiteiten
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Bezoek aan de (voormalige) Zilverfabriek, Leidseweg 219
Dinsdag 24 september
Op onze aankondiging in de vorige Nieuwsbrief kwamen zoveel
reacties binnen dat we binnen twee dagen al helemaal volgeboekt
waren en we dus veel leden moesten teleurstellen. We hebben
gelukkig een tweede rondleiding kunnen boeken en deze vindt
plaats op dinsdag 24 september.
U kunt zich echter niet meer voor deze excursie opgeven omdat
ook deze al is volgeboekt met de leden die we op 2 juli moesten
teleurstellen. We doen ons best om in 2014 weer een bezoek te
regelen.

Stadswandeling Hoog Haags (hedendaagse architectuur)
Dinsdag 8 oktober
Wie nu Den Haag binnenrijdt met de trein of met de auto, ziet een
skyline met hoge torens van hedendaagse architecten. Deze
architecten van grote naam drukken met hun imposante bouwwerken een stempel op de binnenstad van Den Haag.
De wandeling Hoog Haags voert langs de buitenkant van deze
gebouwen. De meeste zijn voor groepen niet vrij toegankelijk.

Activiteiten
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De wandeling vindt plaats op dinsdag 8 oktober van 14.00 tot 15.30
uur. De start is bij de ingang van het stadhuis, bij de draaideur aan
de Spuizijde (buiten) alwaar een gids van het Gilde Den Haag klaar
staat voor een boeiende kennismaking met een stad die niet wil
achterblijven.
Wilt u toch een van de gebouwen van binnen bekijken, dan kunt u
aansluitend en op eigen gelegenheid het (Atrium van het) stadhuis
bezoeken.
Het gebouw alleen al is een attractie op zich. Het is ontworpen door
de Amerikaanse architect Richard Meijer. Door de vorm en de kleur
wordt het ook wel het ‘IJspaleis’ genoemd.
Het Atrium is het ontmoetingscentrum van het stadhuis voor de
burgers van Den Haag en overige bezoekers. Het telt ruim
achtduizend bezoekers per week. In het Atrium worden diverse
evenementen en tentoonstellingen georganiseerd.
Voor meer informatie: www.denhaag.nl/atrium/.

U kunt zich voor deze Hoog Haagse stadswandeling opgeven bij:
activiteiten@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl (graag ook uw
telefoonnummer vermelden). Voor eventuele vragen over deze
wandeling kunt u Liesbeth Sentrop-Quanjer bellen, tel. (06) 33 75
80 88.

Activiteiten
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Paddenstoelenwandeling in Meijendel, Wassenaar
Zaterdag 19 oktober
Paddenstoelen en zwammen hebben altijd sterk tot de verbeelding
gesproken. Hun mysterieuze leefwijze, hun kleuren- en vormenrijkdom, geur, smaak en andere bijzondere eigenschappen hebben
ons sinds mensenheugenis gefascineerd.
Vallei Meijendel is een oud duingebied met hoofdzakelijk loofhout
en hier en daar wat naaldhout. Paddenstoelenkenner Lia van de
Sandt heeft goede contacten met leden van de werkgroep van de
mycologische vereniging aldaar en zij zullen ons meenemen op
excursie. De werkgroep is erg goed thuis in dit gebied en de
verwachting is dat we veel interessante soorten zullen zien.
Er kunnen maximaal dertig mensen mee; verdeeld over twee
groepen.
Deelnemers moeten goed ter been zijn; trek goede wandelschoenen
aan! De duinwandeling is niet toegankelijk voor rolstoelen.
De wandeling begint om 11.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur.
We starten bij het Pannenkoekenhuis.
U kunt zich voor deze paddenstoelentwandeling opgeven bij:
activiteiten@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl (graag ook uw
telefoonnummer vermelden). Voor eventuele vragen over deze
activiteit kunt u Hanneke Hoyng bellen, tel. 071- 561 49 36.

Activiteiten
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Rondleiding Sterrenwacht, Leiden
Dinsdag 19 november
Op dinsdagavond 19 november kunt u deelnemen aan een rondleiding door de gerestaureerde Sterrenwacht aan de Witte Singel in
Leiden.
Na jaren van verval is het gebouw weer in zijn volle glorie hersteld.
De koepels zijn weer in hun oorspronkelijke staat gebracht, met
zinken bekleding, en de historische telescopen op het dak hebben
een grondige onderhoudsbeurt gekregen. De zalen in het gebouw
zijn volledig gerenoveerd met behoud van hun historische ambiance.
De rondleiding duurt ongeveer anderhalf uur en gaat langs zowel het
nieuwe bezoekerscentrum als de koepels en de telescopen. De
rondleiders vertellen iets over moderne sterrenkunde en de
geschiedenis van het gebouw en de daarin bedreven sterrenkunde.
Als we het treffen en helder weer hebben, kunnen er een of twee
objecten worden bekeken.

Activiteiten
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De rondleidingen worden verzorgd door het studentendispuut Kaiser
en/of leden van de Werkgroep Leidse Sterrenwacht.
De groep telt maximaal vijftien deelnemers; bij meer deelnemers
wordt op die avond een tweede rondleiding geregeld.
Houdt u er a.u.b. rekening mee dat er veel trappen op- en afgeklommen moeten worden en niet het hele gebouw met de lift
bereikbaar is, waaronder de ruimten met de telescopen.
Het verzamelpunt voor deze rondleiding is voor de hoofdingang van
de Sterrenwacht, Sterrenwacht 11 Leiden. De rondleiding start om
19.30 uur.
U kunt zich voor deze sterrenwachtrondleiding opgeven bij:
activiteiten@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl (graag ook uw
telefoonnummer vermelden). Voor eventuele vragen over de
rondleiding kunt u Hanneke Hoyng bellen, tel. 071- 561 49 36.

Aankondiging per e-mail
Alle aankondigingen voor de komende activiteiten konden we in
deze Nieuwsbrief plaatsen. Soms lukt dat niet met de planning en
sturen wij een aankondiging per e-mail naar onze leden.
Wellicht heeft u uw e-mailadres nog niet aan ons doorgegeven en
zou het dus kunnen gebeuren dat u een aankondiging voor een
boeiende activiteit mist. Wilt u dit voorkomen, stuur dan een e-mail
naar onze ledenadministrateur:
ledenadministratie@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl.

Korte berichten
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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
Activiteiten op onze website
Alle komende activiteiten voor onze leden kunt u ook terugvonden
op onze website:
www.oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl

Nieuwe leden
Zomertijd is komkommertijd, ook wat betreft de aanmelding van
nieuw leden; slechts één deze keer. We hopen echter in onze kraam
op de Vrijwilligersmarkt op 14 september veel nieuwe leden te
kunnen werven, zoals dat gelukkig elk jaar het geval is.
Van harte heten we deze keer welkom bij onze vereniging:
De heer J. van Vliet

Benvenotulaan 5
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