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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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!
Toekomstvisie Voorschoten
!Vraagt u zich ook wel eens af hoe ons dorp er over tien of twintig

jaar uit zal zien? Hebben we daar eigenlijk zelf ook nog wat over te
zeggen? Ja, één keer in de vier jaar mogen we onze stem uitbrengen
en kort daarvoor zijn alle politieke partijen ineens erg aanwezig om
ons te vertellen hoe zij ertegenaan kijken en daarna hoor je weer
een hele tijd niets.

!Onze burgemeester Staatsen stelde een half jaar geleden voor om

een toekomstvisie voor Voorschoten op te stellen die zou reiken tot
2025. Die visie moest kort en krachtig zijn en het hele proces moest
niet te lang duren. In de raadsvergadering die daarover werd
gehouden, uitten alle politieke partijen steun aan zo'n kernachtige
visie, maar tegelijk werden er wensenlijstjes geformuleerd waar het
allemaal over zou moeten gaan. Daarna is het stil geworden over dit
voornemen.

!Onze vereniging heeft ook goed geluisterd en bedacht dat als de

gemeente er echt mee aan de slag wil, wij ons dan daarop moeten
voorbereiden. Dus heeft het bestuur aan de commissie Planologie
van onze vereniging -deze commissie houdt zich bezig met alle
ruimtelijke ontwikkelingen in ons dorp- gevraagd om eens een
voorzet te doen waar het in zo'n discussie, vanuit de belangen die
onze vereniging behartigt, om zou moeten gaan. Dat heeft
geresulteerd in een Toekomstvisie, die het bestuur graag onder de
aandacht van de leden brengt. Deze Toekomstvisie staat vanaf
vandaag op onze website.

!Het bestuur heeft uit deze toch nog omvangrijke visie een aantal

thema's gelicht die wij als de belangrijkste ervaren. Daarover
zouden we ook graag úw mening willen horen. U kunt dat doen door
deel te nemen aan de open online dialoog op onze website.

!Welke thema's staan voor ons bovenaan?
! Impuls aan de woonfunctie van het centrum met aandacht voor
•

het historisch decor van ons dorp. Daar past de huidige
gemeentewerf niet in en het vraagt om een nieuw architectonisch
concept voor die locatie; een concept dat het historisch
dorpscentrum versterkt.
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! Maar ook: wat gebeurt er met Het Kruispunt (de kerk tegenover
•
Gemeentehuis)? Dat wordt toch geen tweede Deltaplein!
! het
• Concentratie van culturele voorzieningen in het centrum.
! Plannen om iets te doen met nog niet ingevulde bestemmingen
•
Starrenburg III en het gebied rond het station Voorschoten.
! zoals
• Extra veilige fietspaden en ontsluiting van het buitengebied voor
en wandelrecreatie.
! fiets• Toepassing van duurzame energie met name zonne-energie.
! Goede gescheiden afvalverwerking.
•
! Burgers betrekken bij het schoon en groen houden van ons dorp;
•
verantwoordelijkheid uit handen te geven.
! durf
Meer aandacht voor burgerparticipatie in beleid maar ook in
•

uitvoering. Geef buurtbewoners meer zeggenschap in hun eigen
leefomgeving en laat hen dingen zelf doen in een publiek-privaat
verband.

!Ook voor ons als vereniging geldt dat we vooruit moeten denken;

waar gaat het ons op langere termijn om, waar moeten we ons op
richten, waar kunnen we invloed op uitoefenen? Daarover moeten
we in een vroeg stadium van ons laten horen. Het karakter van een
vereniging is dat ze leden heeft en daarmee een groot potentieel
aan denk-, verbeeldings- en werkkracht heeft.
Daarom vinden wij het belangrijk om te horen of u onze aanpak
deelt, er aanvullingen of kanttekeningen bij heeft en wilt bijdragen
aan de realisatie ervan.

!In deze Nieuwsbrief staat een interview met de opstellers van de

Toekomstvisie. Ik hoop dat u erdoor geïnspireerd raakt om te
reageren.

!Stan Dessens

Actualiteit
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!Petitie burgerparticipatie
!Onze actie op 14 september is heel succesvol geweest en heeft

bijna 750 handtekeningen opgeleverd. Veel dank aan onze leden en
overige inwoners die de petitie met hun handtekening hebben
gesteund, zowel op locatie als digitaal.

!Voorafgaand aan de raadsvergadering op 21 november hebben we

onze petitie Gemeente, neem burgerparticipatie serieus! met de
handtekeningen aangeboden aan burgemeester Staatsen en de raad.
We hebben daarbij de verwachting uitgesproken dat in de toekomst
burgerparticipatie serieus in praktijk wordt gebracht en dat het niet
alleen bij mooie woorden blijft. Dit is een actueel punt nu Het
Kruispunt, de kerk tegenover het gemeentehuis, door de PKN
(Protestantse Kerk in Nederland) wordt afgestoten.

!We

hebben van het moment gebruik gemaakt om ook onze
Toekomstvisie voor Voorschoten aan te kondigen waarin (burger)participatie een van de vier speerpunten is, en hebben de
lijsttrekkers van de politieke partijen uitgenodigd voor een lijsttrekkersdebat tijdens onze algemene ledenvergadering op 5 maart
a.s. Op 19 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en
we willen met dit debat graag de mening horen van de politieke
partijen over de door onze vereniging opgestelde Toekomstvisie voor
Voorschoten.

Actualiteit
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De afgelopen maanden hebben we afzonderlijke gesprekken gevoerd
met de fracties van de politieke partijen in ons dorp. De punten die
we hebben besproken waren:
• erfgoedbeleid;
• groenvoorziening (bezuiniging hierop);
• actualiseren van de bomenroute door Voorschoten (OGLV);
• bouwactiviteiten in het dorp, met name in het centrum;
• tijdelijke herbestemming van (openbare) ruimten;
• Toekomstvisie Voorschoten.

!We kregen ruim de gelegenheid om onze standpunten voor het

voetlicht te brengen en met elkaar te bespreken. We nemen volgend
voorjaar (na de gemeenteraadsverkiezingen) weer contact op met
de fracties voor een volgend overleg.

Overleg met de wethouders
In oktober was ons reguliere overleg met de wethouders. De punten
die we daar hebben besproken waren:
• petitie over burgerparticipatie, geïnitieerd door OGLV naar
aanleiding van de ontwikkelingen op het Deltaplein;
• RijnlandRoute, procedure en financiële last voor de inwoners van
Voorschoten;
• Toekomstvisie Voorschoten en betrokkenheid van OGLV hierbij;
• kapbeleid bomen;

Actualiteit
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• voortgang van overleg over wel bestemde, maar nog niet
gerealiseerde bestemmingen (tijdelijke herbestemming van
(openbare) ruimten);
• Beresteijn, plannen van Amvest en verdere voortgang van de
procedure;
• het door OGLV actualiseren van de bomenroute door Voorschoten;
• erfgoedbeleid, bespreking in de commissie Wonen, Ruimte en
Groen, de raad en de verdere procedure.

!Niet op de agenda voorkomend, maar wel besproken, zijn nog:

• parkeerpaaltjes in de historische Voorstraat;
• bovengrondse hoogspanningsverbindingen i.p.v. -masten;
• vermindering aantal afvalbakken in het kader van bezuinigingen.

!Voor dit overleg geldt hetzelfde als voor de gesprekken met de
fracties. OGLV vindt de gesprekken met de wethouders nuttig.
!Kadernota Erfgoed 2013-2017; ’Erfgoed loont, leeft en
inspireert’ en Structuurvisie Cultureel Erfgoed 2013-2028
!Op 10 oktober heeft Stan Dessens namens onze vereniging
ingesproken tijdens het raadsspreekuur dat voorafging aan de
vergadering van de commissie Wonen, Ruimte en Groen. In beide
bijeenkomsten stonden de Kadernota Erfgoed en de Structuurvisie
Cultureel Erfgoed op de agenda.

!Op 22 februari 2013 heeft OGLV een uitgebreide zienswijze
ingediend op de concepten van de Kadernota en de Structuurvisie.
!In de Adviesnota aan de raad van 17 september vraagt het college
van B&W de visie en kaders voor het integrale erfgoedbeleid vast te
stellen met daarbij de visie op de omgang met het cultureel erfgoed
in het ruimtelijk instrumentarium. Deze Adviesnota lag ter
beoordeling bij de commissie Wonen, Ruimte en Groen. Deze heeft
er diezelfde avond positief op gereageerd maar heeft wel aandacht
gevraagd voor de communicatie met eigenaren. Ook werden er
vraagtekens geplaatst bij het kleine subsidiebudget.

!De op 10 oktober uitgesproken tekst van Stan Dessens alsmede de

zienswijze van OGLV van 22 februari kunt u vinden op onze website:
www.oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl.

Actualiteit
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Dessens namens onze vereniging
ingesproken in het provinciehuis tijdens de hoorzitting van de
Statencommissie Groen en Water over de 'herijking' (het schrappen
van onderdelen) van de EHS (de Ecologische Hoofdstructuur).

!Ook de voorzitter van het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute,

Wim ter Keurs, heeft die ochtend ingesproken. Onze vereniging is
een van de deelnemers aan dit overleg. De tekst van Wim ter Keurs
vindt u op www.behoudrijnland.nl.

!Omdat er ook een mooi stuk historie in de tekst van Stan Dessens
zit, hebben wij hem integraal in deze Nieuwsbrief opgenomen.
!„Geachte leden van Provinciale Staten,
!Ons land, en zeker het deel waar wij wonen, is gevormd in de

periode na de laatste ijstijd. Dat heeft geresulteerd in een zeer
bijzondere oost-weststructuur van duinen in het westen, strandwallen afgewisseld met strandvlaktes tot zo'n tien kilometer uit de
kust en daarachter een enorm veenweidegebied (het Groene Hart).
Al vanaf de Vlaardingercultuur (3000 voor Chr.) is er bewoning op de
strandwallen; de daartussen gelegen strandvlaktes leenden zich
uitstekend voor veeteelt. Later zijn de dorpen Voorschoten,
Leidschendam, Voorburg en Rijswijk op de oudste strandwal
ontstaan, Den Haag en Wassenaar liggen op een latere strandwal.
Op de strandvlaktes tussen de strandwallen zijn vanaf de
middeleeuwen ten noorden van Den Haag landgoederen ontstaan die
zich tot op de dag van vandaag hebben weten te handhaven.

!Waarom vertel ik dit allemaal?

Omdat er nog maar een klein gebied is waar deze kenmerkende
oost-weststructuur geheel aanwezig is en dat is in de Duivenvoordecorridor, waar duinen, strandwallen en strandvlaktes overgaan in
het grote veenweidegebied van Holland-Utrecht.
Nog rond 1950 was er tussen Wassenaar en Leiden een gebied van
minstens acht kilometer waar deze oost-weststructuur in het
landschap herkenbaar was. Nu is dat een strook van nauwelijks
vijfhonderd meter. Dat maakt de Duivenvoordecorridor, waar deze
verbinding onderdeel van is, zo bijzonder.

Actualiteit
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!Alleen al vanuit erfgoedbeleid moeten we deze corridor koesteren

als de laatste plaats waar de oost-westverbinding, die het landschap
van de provincies Holland en Utrecht kenmerken, nog aanwezig is.
Juist dat laatste stukje vraagt om een bijzondere bescherming. Daar
is nog die smalle strook die duinen, landgoederen en het Hollandse
veenweidegebied verbindt.

Wat doet de provincie?
Die heeft eertijds het initiatief genomen om deze ecologische
verbindingszone te verheffen tot onderdeel van de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS), waarvoor alle waardering. Maar nu is het juist
diezelfde provincie die hier een streep door wil halen met als
argument dat je nu eenmaal niet alles kunt onderhouden.

!Ik heb in mijn zienswijze gevraagd of dit iets met de RijnlandRoute

te maken heeft en dat wordt in de reactie op mijn zienswijze
ontkend. Maar als ik nu constateer dat de RijnlandRoute van deze
luttele vijfhonderd meter er weer honderd afhaalt, is het dan
vreemd om te denken dat het wél iets met elkaar te maken heeft?
Als wij in het overleg met diverse statenfracties opwerpen dat de
RijnlandRoute dwars door deze EHS-verbindingszone gaat en er
wordt vervolgens glashard ontkend dat hier sprake is van een
bijzondere landschappelijk erkende structuur, dan denk ik dat al op
de nu aan de orde zijnde beslissing werd geanticipeerd. Want het
zou in een beroepsprocedure tegen de RijnlandRoute wel vervelend
zijn als die dwars door een EHS-gebied gaat.

Actualiteit
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Ik ben tegenstander van de RijnlandRoute; de colleges van
Provinciale en Gedeputeerde Staten hebben zich als voorstander van
de RijnlandRoute uitgesproken; maar waarom wilt u dan als
voorstander het stukje nog resterende verbindingszone niet ook voor
de komende generaties koesteren als laatste overblijfsel van die
kenmerkende oost-westverbinding?
Waarom met de afname van de honderd meter voor de RijnlandRoute ook nog de resterende vierhonderd meter afwaarderen?

!Provincie, neem uw verantwoordelijkheid!

Juist omdat u voorstander bent van de RijnlandRoute is het een
kwestie van noblesse oblige om wat er dan nog resteert van die
belangrijke verbindingszone, in stand te houden en ook in de
toekomst een toonbeeld te laten zijn van dat er nog ergens gevoel is
voor landschappelijk erfgoed. Waardeer dit gebied óp, in plaats van
het áf te waarderen. Geef een positieve inhoud aan deze
ecologische verbindingszone tussen kust en het Groene Hart, waar u
als provincie overigens al zo stevig in heeft geïnvesteerd
(Lentevreugd, Bentwoud etc.); dat doet u niet door een slap
aftreksel (de verbinding Lentevreugd langs Maaldrift en door de
Papenwegsepolder) te introduceren, maar handhaaf gewoon de EHSverbinding zoals die oorspronkelijk in de Provinciale Structuurvisie
stond.

!Niet meer en niet minder.”
!!
!Concept-nota Archeologie herijking 2013
!Projectaanpak Duivenvoordecorridor Uitwerkingsgebied III
!Op 11 november heeft OGLV haar visie op bovengenoemde
documenten bij de raad en het college van B&W ingediend. Deze
visies vindt u op onze website.

Gemeente, neem inwoners serieus en pas
op de schat
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!

Hoe zal Voorschoten er in 2025 uitzien? Of liever gezegd, hoe willen
de inwoners dat Voorschoten er in 2025 uit zal zien. De gemeente is
bezig met een toekomstvisie maar de commissie Planologie van
OGLV heeft nu al een startnotitie gemaakt. In concept, want de
leden van OGLV mogen eerst reageren voordat het aan de gemeente
wordt voorgelegd. Een gesprek met drie leden van de commissie:
Fer von der Assen, Henk Bergman en Peter Dordregter.

!“Er wordt de komende jaren fors bezuinigd en met de toekomstige

decentralisatie per 2015 zal het er financieel niet beter op
worden,” vertellen de drie. “Dan moet je nu al kaders stellen. Wat
zijn de kwaliteiten van het dorp, wat kunnen we behouden en wat
moeten we aanpakken? Maar ook, wat zijn de ontwikkelingen?” De
startnotitie gaat in op maatregelen die realistisch zijn en financieel
haalbaar lijken. “Laten we kijken naar wat er binnen handbereik
ligt, wat er wél kan. Dát is voor ons het belangrijkste.”

!Drie thema’s

De commissie heeft zich gericht op drie thema’s van de vereniging:
‘oud’, ‘groen’ en ‘leefbaar’. En dan heb je het meteen al over de
vele kwaliteiten van Voorschoten. “Niet alleen de gemeente maar
ook de inwoners moeten zich bewust worden van de schatten waar
we in Voorschoten over beschikken: een bijzonder centrum, veel
monumenten, inzet van inwoners, een geweldig saamhorigheidsgevoel en heel veel kennis. Deze moet je benutten en er goed
mee omgaan. Wij zeggen dus: gemeente, pas op deze schat. Voor je
het weet is hij weg!”

!Oud

Het centrum is het belangrijkste, vinden de samenstellers. Niet
alleen vanwege de monumentale waarde, maar ook vanwege de
economische ontwikkeling. “Het is identiteitsbepalend. De
bijzondere sfeer moet bewaard blijven, maar dat betekent dat er
kritische kaders moeten komen voor nieuwbouw als bijvoorbeeld op
het MOC-terrein (Marine Opkomstcentrum aan de Koninklijke
Marinelaan).

Gemeente, neem inwoners serieus en pas
op de schat
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!We hebben gemerkt dat men vaak achter de feiten aanloopt wat dat

betreft. De vereniging krijgt regelmatig te laat informatie en dat is
jammer, want dan heb je kritiek die vrijwel niet meer verwerkt kan
worden. Wij pleiten ervoor om OGLV in het beginstadium van een
project in te schakelen. Wij en de andere leden beschikken over
veel kennis en willen die graag delen en verder willen we graag
meedenken.”

!Groen

Het toerisme moet verder worden gestimuleerd. “Ook hier hebben
we enorme voordelen. Er is al veel groen en er zijn uitgebreide
mogelijkheden tot recreatie. Benadruk die dan ook. Mensen willen
tegenwoordig actief recreëren. Breid bijvoorbeeld het aantal
fietspaden uit. Verbeter de routes die door en rond de gemeente en
de Vliet gaan en betrek boeren erbij. Zij kunnen wellicht onderdak
verlenen, fietsen verhuren, maar ook streekproducten aanbieden.
Zorg ook voor meer rustpunten en bekijk of watersporters op de
Vliet dichter bij het centrum kunnen komen.” Dat de Duivenvoordecorridor op korte termijn verder wordt ontwikkeld, is volgens de
commissie geen optie. “Dat kost waarschijnlijk te veel geld maar
met de gronden kun je wel wat doen.” En tenslotte de stadslandbouw. “Waar zijn de schooltuintjes van weleer? Een ideale
manier om kinderen met de natuur te laten kennismaken. Zo creëer
je een Voorschotense generatie die weer weet wat het is om
aardappelen te rooien of bonen te kweken. Rechtstreeks van de
grond.”

!Leefbaar

De commissie heeft een waslijst van maatregelen op het gebied van
duurzaamheid en leefbaarheid. Het doel is bijvoorbeeld om
Voorschoten zelfvoorzienend te maken op het gebied van
elektriciteit. “Dat kan; de voorbeelden zijn legio. Kijk naar eilanden
als Ameland en Texel. Het is betaalbaar en niet moeilijk. De
subsidieregeling voor particulieren is nog veel te weinig bekend.
Daar is een inhaalslag te maken. Door heel Voorschoten LEDverlichting is absoluut een mogelijkheid en zorg ervoor dat er
elektrische oplaadpalen zijn. Voorschoten is een van de weinige
gemeenten in de regio die deze nog niet heeft.

Gemeente, neem inwoners serieus en pas
op de schat
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!Stimuleer

het fietsgebruik binnen de gemeente. Een nieuwe
bomenroute en ecologisch beheer van parken, bermen en oevers is
een andere optie. Het zijn projecten die kans van slagen hebben. En
tenslotte de leegstand van kantoren. Die moet opgelost worden,
eventueel door een andere benutting van het gebouw. Nieuwbouw
moet echt zoveel mogelijk worden voorkomen!
De jeugd is nou eenmaal de toekomst dus probeer je in te leven in
de belevingswereld van opgroeiende kinderen. Hoe kijken die naar
hun omgeving, hoeveel mogelijkheden om buiten veilig te spelen
zijn er? Er valt nog veel te doen!”

!Burgerparticipatie

Als laatste in de notitie gaat de commissie in op burgerparticipatie.
“Lokale besturen hebben de mond vol van de noodzaak om inwoners
te laten participeren. Maak dat waar! Ga in gesprek met die
inwoners en kijk wat er aan hulp te krijgen is. Bij de planning maar
wellicht ook bij de uitvoering. Dat is één van onze voorstellen. Wees
ervan overtuigd dat er veel goede ideeën onder de bewoners leven
omdat zij nu eenmaal hun omgeving beter kennen dan de
ambtenaar of de politicus. Maak daar gebruik van.”

!De commissie heeft verder een lijst van wensen voor de toekomst

waarbij niet alleen naar Voorschoten maar ook naar de omringende
gemeenten is gekeken zoals Wassenaar, Zoeterwoude en Leiden.
Maar het is nu de bedoeling om, met inbreng van de leden, tot het
inzicht te komen wat we het belangrijkste vinden.

!Naast de drie genoemde leden bestaat de commissie uit Stan
Dessens, Roel Lanting en Leo van Vliet.
!De startnotitie is vanaf 29 november te lezen op de website
www.oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl.
!Leden van OGLV kunnen tot 1 februari reageren. Alle informatie
staat op de website. Daarna gaat de notitie naar de gemeente.
!Marjolein Altena

Van glas naar golfbaan?
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!Het leek zo’n mooi plan, ‘Van glas naar gras’. De kassen in de
Duivenvoordecorridor, de strook tussen Leidschendam en Voorschoten, zouden verdwijnen en daar zou veel groen met een
beperkt aantal woningen voor terugkomen.

!Inmiddels hangt dit project als een molensteen om de nek van

Voorschoten. Het onderwerp kwam uitgebreid aan de orde in de
commissie Wonen, Ruimte en Groen op 10 oktober jl. Volgens
wethouder Blommers is in 2009 al het point of no return bereikt. Als
de gemeente Voorschoten nu stopt met dit project, zijn alle
investeringen weggegooid geld en levert het geen verdere
inkomsten meer op. Het college stelt voor de stedenbouwkundige
opzet te veranderen en meer woningen in het gebied te bouwen dan
aanvankelijk het plan was, iets waar de vereniging OGLV fel
tegenstander van is.

!Ook de politieke partijen lopen hier niet warm voor. De VVD vindt
dat hun een oplossing door de strot wordt geduwd en dat ze weinig
keuze hebben. Het CDA is bezorgd over de zoveelste financiële
tegenvaller voor Voorschoten. De PvdA vraagt zich af of de
woningmarkt wel rijp is voor de nieuwe variant en of die woningen
dan wel verkocht zullen worden. ONS Voorschoten vindt het voorstel
om meer woningen te bouwen en daardoor nog iets van de
investeringen terug te verdienen de minst slechte keuze. GroenLinks is absoluut niet blij met het voorstel omdat in plaats van
ruimtelijke kwaliteit het geld de doorslag zou gaan geven.

Van glas naar golfbaan?
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!De besluitvorming over hoe nu verder is uitgesteld. Tijdens de

begrotingsraad op 7 november lanceerde het CDA een nieuw
alternatief. Het aanleggen van een golfbaan rondom molen De Knip.
In plaats van ‘Glas naar gras’ nu naar ‘Glas naar golfbaan.’ De
huidige golfbaan bij Het Wedde zou dan kunnen verhuizen en daar
zou Voorschoten ’97 een extra veld kunnen aanleggen. En er hoeven
dan wellicht minder woningen gebouwd te worden in de
Duivenvoordecorridor. Het werd als een soort grap gebracht, maar
de meerderheid van de politieke partijen lijkt hier wel voor te
voelen.

Wordt vervolgd.

!Ineke Kouwenhoven
!Laatste nieuws:
!De Voorschotense raad heeft 21 november ingestemd met scenario

5: maximale bebouwing van 15% (was 7% in het eerdere voorstel).
Door middel van een amendement van VVD en CDA is daar een
aantal voorwaarden aan toegevoegd. Deze zijn: Kijk naar het hele
gebied en niet alleen de bebouwing, om te zien of er andere
mogelijkheden zijn het verlies van 600.000 euro te compenseren.
Betrek externe deskundigen bij de plannen. Onderzoek de
mogelijkheid van een tijdelijke invulling van het gebied zodat er
tijd wordt gewonnen. Als de huizenmarkt aantrekt, kan alsnog een
definitief plan worden uitgevoerd.

Verslag Open Monumentendag
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!Landelijk werd deze dag voor de 27e maal gehouden, maar sinds

1988 doet Voorschoten mee met de Open Monumentendag. Het was
dit jaar in ons dorp dus de 26e Open Monumentendag.

!Macht & Pracht

Het thema dit jaar was ’Macht & Pracht’. De aanleiding voor dit
thema was de herdenking van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden
en de viering van 300 jaar Vrede van Utrecht. Het thema betekende
speciale aandacht voor verschillende soorten macht en de pracht
die daar in Nederland uit voortkwam, te zien bij buitenplaatsen,
kastelen en grachtenpanden, maar ook bij kerken, rechtbanken en
gebouwen van openbaar bestuur. In Nederland blijkt, in tegenstelling tot andere Europese landen, dat de meeste pracht niet door
een vorstenhuis of door de kerk is voortgebracht, maar door de
burgerij. Weelderige gebouwen zijn de buitenplaatsen van rijke
burgers zoals Voorschoten er ook diverse kent. Voorbeelden zijn het
klooster Huize Bijdorp, van oorsprong een buitenplaats, evenals
Kasteel Duivenvoorde, Beresteijn en Berbice, maar bovenal
imponeren de publieke gebouwen, zoals bijvoorbeeld het
Ambachts- en Baljuwhuis of Koopmans Welvaren. Voorbeelden van
kerkelijke pracht zijn de Heilige Laurentiuskerk en de Dorpskerk.

Verslag Open Monumentendag

!
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Open Monumentendag 2013 werd
officieel geopend door wethouder
Freddy Blommers die door de
voorzitter van het Comité Open
Monumentendag, Cees van Duijn,
toegesproken werd en uitgenodigd
werd de toegangspoort van het
klooster Huize Bijdorp te openen
door middel van het hanteren van de
authentieke poortsleutel.

!!
!!
!!
!Na deze handeling werd de Open Monumentendagvlag gehesen en

spoedde het gezelschap zich, beschermd door paraplu’s, naar de
ontvangstzaal van het klooster om de opening af te sluiten met een
glaasje. De hele dag kenmerkte zich namelijk door bijzonder slecht
weer. ’s Morgens vroeg was het zwaarbewolkt, maar droog. Wat
later in de ochtend viel de regen met bakken uit de hemel, hetgeen
het bezoekersaantal aan de monumenten en parken geen goed
deed. In de loop van de middag bleven de in monumenten
geïnteresseerden als gevolg van het slechte weer weg en aan het
eind van de dag bleek dat in vergelijking met verleden jaar zo’n 50%
minder bezoekers geteld waren. Teleurstellend dat het slechte weer
zo’n negatieve invloed kan hebben.

!In Kasteel Duivenvoorde en in het Ambachts- en Baljuwhuis deden

leerlingen van drie basisscholen hun uiterste best het geringe aantal
belangstellenden voor te lichten over het ontstaan, de bouw en de
inrichting van het betreffende monument. Zowel de bezoekers als
de leerlingen zelf waren ook dit jaar weer enthousiast over deze
vorm van fungeren als ’hulp-suppoost’!

!De

circa 45 vrijwilligers van het comité lieten zich door de
verminderde belangstelling niet uit het veld slaan. Met verve
hielden zij toezicht en verstrekten informatie over ’hun’ monument
of park.

Verslag Open Monumentendag
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!De vrijwilligers die in de marktkraam in de Voorstraat informatie

verstrekten over de Open Monumentendag, maar ook over de
handtekeningenactie van de Vereniging tot Behoud van Oud, Groen
en Leefbaar Voorschoten, hadden ondanks het slechte weer heel
wat aanloop bij de kraam, zelfs tot het eind van de middag toen
heel veel andere kramen al waren opgeruimd. Zij bleven daarom tot
het eind van de markt op hun post!

Tijdens de aan het eind van de dag gehouden evaluatie bleek uit de
enthousiaste verhalen dat allen het naar hun zin hadden gehad en
zeker terug konden kijken op een geslaagde dag!

!Alle vrijwilligers worden hartelijk bedankt voor hun belangeloze

inzet voor het slagen van Open Monumentendag 2013. Aan het eind
van het jaar wordt iedereen die heeft meegewerkt uitgenodigd voor
een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een
hapje.

!U hoort nog van ons. Tot dan!
!Namens het Comité Open Monumentendag,
Cees van Duijn, voorzitter

Activiteiten
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!
Algemene ledenvergadering 2014
!Van harte nodigen
wij onze leden uit voor het bijwonen van onze
jaarlijkse Algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op:
!
woensdag 5 maart 2014 vanaf 20.00 uur
in de bibliotheek aan de Wijngaardenlaan.
!
In onze volgende Nieuwsbrief worden de agenda en alle bijhorende
stukken opgenomen.
!Na de pauze volgt een lijsttrekkersdebat waarvoor we de

lijsttrekkers van de politieke partijen in Voorschoten hebben
uitgenodigd. Thema van dit debat is:

!
’de toekomstvisie voor Voorschoten’.
!Op 19 maart vinden
de gemeenteraadsverkiezingen plaats en de

vereniging wil met dit debat graag vóór de verkiezingen de mening
horen van de politieke partijen over de door OGLV opgestelde
Toekomstvisie voor Voorschoten.

!Uw mening over deze visie, die u tot 1 februari via onze website
kunt geven, wordt daarin meegenomen. Laat uw stem horen!

Activiteiten
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!Verslag rondleiding Zilverfabriek Voorschoten
!De bezorging van onze Nieuwsbrief van juni was nog maar net op
gang gekomen, of de aanmeldingen voor de rondleiding in de
Zilverfabriek op 2 juli stroomden binnen. Inmiddels is er ook op 24
september een rondleiding geweest en hebben we de toezegging
gekregen dat we ook in 2014 weer welkom zijn zodat we dan alle
leden die zich in juni hadden aangemeld hebben kunnen plaatsen.

!De Zilverfabriek is onlosmakelijk verbonden met Voorschoten. In

1858 vestigde De Koninklijke Nederlandse Fabriek van gouden en
zilveren werken J.M. van Kempen & zonen zich in Voorschoten. Het
bedrijf werd in 1789 opgericht door Johannes Mattheüs van Kempen.
Het bedrijf in Voorschoten kreeg de naam: Koninklijke Van Kempen
en Begeer. Het bedrijf maakte hoogwaardige zilverwerken zoals
serviezen, bestek en kunstvoorwerpen en had een belangrijke
regionale functie als werkgever. In 1985 verliet de firma het
monumentale gebouw in Voorschoten.

!Sinds 1986 was het modemerk Mexx, in datzelfde jaar opgericht

door de heer Rattan Chadha, gevestigd in het monumentale gebouw
aan de Leidseweg 219. Alweer een aantal jaren is KRC Capital BV er
gehuisvest. De heer Chadha, eigenaar van KRC Capital, heeft in het
in art-decostijl ingerichte gebouw een prachtige collectie
internationale hedendaagse kunst opgenomen. De collectie omvat
vele disciplines zoals schilderkunst, beeldhouwkunst, tekeningen,
installaties en video’s. Het gebouw is vanbinnen verbouwd waardoor
de kunstwerken prachtig tot hun recht komen. Ook in de tuin zijn
kunstwerken.

!We werden ontvangen door

Monique van der Weijden,
persoonlijk assistent van de
heer Chadha. Zij bracht ons
naar de ’rotonde’ waar we
koffie/thee dronken, waarna
de rondleiding begon.

!!
!!

Activiteiten
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!

Annegret Kellner, assistent-conservator bij KRC Capital, leidde ons
langs alle kunstwerken en gaf er op boeiende wijze informatie bij.
Ook Liesbeth Willems, die als conservator samen met de heer
Chadha de collectie heeft opgebouwd, was beide keren aanwezig en
wist ons met haar uitleg te boeien.

!Om de verrassing voor de komende bezoekers niet te verstoren is

geen verslag en zijn geen foto’s van de kunstwerken opgenomen die
er te zien waren, waarbij ik een uitzondering maak voor het
groteske werk van Folkert de Jong, Medusa genaamd. Het is een
installatie uit 2005. De Jong werd geïnspireerd door het schilderij
Het vlot van de Medusa van de Franse schilder Géricault.
Indrukwekkend, alleen al vanwege het formaat en de gebruikte
materialen. Mannen en vrouwen zitten aan tafel te dineren,
ogenschijnlijk een aangename bezigheid, maar bij nadere
bestudering gaat het helemaal niet goed met ze. Hoe langer je
kijkt, hoe absurder het wordt.

Saltimbanques, een ander kunstwerk van Folkert de Jong

!

Zoals eerder gezegd, een heel gevarieerde en bijzondere
kunstcollectie is te zien in de voormalige Zilverfabriek, met recht
een van de vele parels aan het collier dat Voorschoten zo siert.

!Yvonne Lampe

Activiteiten
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!Verslag stadswandeling Hoog Haags
!Op 8 oktober jl. wandelden dertien leden van de vereniging in het

gebied tussen het Haagse Spui en de Utrechtse baan onder
begeleiding van een gids van het Haagse Gilde. Deze verhaalde van
de gedempte havens en de warenmarkten, waaraan tegenwoordig
alleen de straatnamen in dit gebied nog herinneren: Ammunitiehaven, Schedeldoekshaven, Turfmarkt, Dunne Bierkade.

De laatste naam heeft betrekking op sterk verdund bier, dat als
drinkwater werd gebruikt vanwege het ontbreken van een
aansluiting op de waterleiding in de woningen. Dit gebied is na de
demping van de havens (overbodig geworden door de komst van
goederentrein en vrachtauto) bebouwd. Tegenwoordig staan er de
kantoortorens van de Rijksoverheid en het Haagse stadhuis van de
Amerikaanse architect Richard Meier (het ’Èspalès’ in de Haagse
volksmond).

!

De wandeling kreeg een onverwacht actueel tintje door de recente
beslissing van de Haagse gemeenteraad om vele miljoenen euro’s uit
te trekken voor de bouw van een nieuw cultureel centrum, waarin
klassieke muziek, dans en het Haagse conservatorium een plaats
krijgen. Een omstreden beslissing, waarover jarenlang verwoed is
gedebatteerd omdat de Anton Philipszaal (met een uitstekende
akoestiek) en het Danstheater (met overal een goed zicht op het
toneel) daarvoor gesloopt worden. Velen zien dat als kapitaalvernietiging en verspilling van overheidsgeld.

Activiteiten
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!De wandeling voerde ons door het stadhuis en langs een groot aantal

ministeries: de gezamenlijke nieuwbouw van Veiligheid en Justitie
en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (dit voorjaar in
gebruik genomen na de, ook al omstreden, sloop van de ’zwarte
madonna’ (woonflat) van Carel Weeber), de ’vulpen’ van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, de ’Haagse tieten’ van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en het leegstaande ministerie van (destijds)
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.
Ook oudere gebouwen als de voormalige Landsdrukkerij (met
prachtig tegeltableau in de gevel) aan de Fluwelen Burgwal met een
eeuwenoude sequoia daartegenover en een voormalige art-deco
bioscoop (met twee indianen aan weerszijden van de ingang) aan de
Herengracht werden niet vergeten.

!Langs het station Den Haag Centraal, dat al jaren wordt verbouwd

tot een grote ov-terminal, voerde de wandeling ons naar het
ministerie van Buitenlandse Zaken (de ’apenrots’ vanwege de vele
balkonnetjes aan de gevel en als verwijzing naar de naam van de
architect Apon), de Haagse campus van de Universiteit Leiden en
het gebied van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief
om te eindigen in de centrale hal van station Centraal, dat onlangs
van een geheel nieuw glasdak in wybertjespatroon is voorzien.

Het was een interessante wandeling met veel moois waar je, gericht
op weg naar je bestemming, achteloos aan voorbij loopt.

!Liesbeth Sentrop

Activiteiten

25

!Verslag paddenstoelenwandeling in Meijendel, Wassenaar
!Op 20 oktober 2013, een prachtige herfstdag, was de start van de
paddenstoelenwandeling een gelukstreffer.
!De verzamelplaats was even een zoekplaatje, want de oude
pannenkoekenboerderij bleek afgebroken te zijn. Gelukkig was er
een tijdelijke oplossing gecreëerd met een ingang naar een terras,
zodat we de gids van het IVN zonder problemen konden vinden.

!’Beleef de natuur’, de spreuk van het IVN (Instituut voor natuur-

educatie en duurzaamheid) werd meer dan waar gemaakt door onze
enthousiaste gids, Lisette van Pelt.

!De

groep bestond uit dertien personen die zeer actief en
geïnteresseerd op pad gingen richting de bossen. Al na een paar
minuten lopen vonden we veel verschillende soorten paddenstoelen.
De variatie van paddenstoelen is binnen een relatief kleine
wandeling al verbijsterend groot. Namen van de paddenstoelen
blijken een wetenschap op zich te zijn. Een spiegeltje bij de hand is
onontbeerlijk om de onderkant van iedere paddenstoel te kunnen
bekijken en te weten tot welke groep deze behoort.
Dankzij een zonnetje en de prachtige lichtval op de bomen en
grassen hebben we genoten van deze wandeling, zeker ook aan te
raden voor het maken van mooie foto’s.

Het verzoek om volgend jaar in een ander gebied zoals bijvoorbeeld
de Horsten weer een paddenstoelenwandeling te organiseren is al
binnen.

!Hanneke Hoyng

Korte berichten

!Gezocht: nieuw lid voor de commissie Activiteiten
!De leden van de commissie Activiteiten hebben
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dit jaar een
gevarieerd aanbod aan activiteiten georganiseerd en hebben alweer
leuke ideeën voor het komende jaar.

!Naast de reguliere activiteiten voor leden wordt ook de organisatie

van de jaarlijkse ledenvergadering alsmede de bijeenkomst met
onze vrijwilligers door de commissie geregeld. En zo zijn er nog
meer activiteiten die op ons pad komen of die we nog graag zouden
willen organiseren, bijvoorbeeld in het kader van ledenwerving.

!Daarom zijn we op zoek naar iemand die ons team wil komen

versterken. Vindt u het leuk om te organiseren en bent u handig met
de computer, neem dan voor het maken van een afspraak contact
met ons op: activiteiten@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl of bel
met Yvonne Lampe, tel. 06-28 42 98 58 of 071-562 04 94.
We vertellen u graag over ons werk!

Korte berichten

!Nieuwsbrief digitaal

27

De Nieuwsbrieven van onze vereniging staan 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.

!!
Activiteiten op onze website

Alle komende activiteiten voor onze leden kunt u ook terugvinden
op onze website:
www.oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl

!!
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

!!
Aankondiging per e-mail
!Onze Nieuwsbrief verschijnt

4x per jaar. Als we tussen twee
Nieuwsbrieven door een belangrijke mededeling voor onze leden
hebben, sturen we die per e-mail. Ook als we tussendoor een
nieuwe activiteit voor onze leden hebben georganiseerd.

!Wilt u voorkomen dat u iets mist en heeft u uw e-mailadres nog niet
aan ons doorgegeven, stuur dan een e-mail naar onze ledenadministrateur:

!ledenadministratie@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl.
!!
!

Nieuwe leden

!
Van harte heten we deze keer welkom bij onze vereniging:
!
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Hr.J. Blom

Wijngaardenlaan 11

Voorschoten

Hr. B.P. van Oirsouw

Sweelinckhof 14

Voorschoten

Hr. J.M.J. de Wilt

De Wellen 13

Burdaard

Mw. M.C. Vergouwen

Hugo Clausstraat 56

Voorschoten

Hr. A.C.J. Schrama

Leidseweg 314

Voorschoten

Mw. E. Benjamin

Langenhorststraat 3

Voorschoten

Mw. A.W.A. Bos

Merelhof 95

Voorschoten

Mw. A.J. Hertzberg

Van Hogendorpweg 8

Voorschoten

Mw. D.D.C. van Beek

Frans Halsplantsoen 195

Voorschoten

Hr. P. van der Veld

John F. Kennedyplantsoen 37

Voorschoten

Hr. W. Duindam

Bar. Schimmelp. v.d. Oyelaan 1 Voorschoten

Hr. W. van Duivendijk

Middelgeestlaan 49

Voorschoten

Fam. A.W.
Schimmelpenninck van
der Oye

Rouboslaan 100

Voorschoten

Hr. Y.R.L. van der
Meulen

Berliozlaan 18

Voorschoten

Hr. C. de Bont

Frederik Hendriklaan 16

Voorschoten

Hr. F.P.G. Bloem

Sixlaan 49

Voorschoten

Mw. M. Dessens

Burg. P. van Meerdervoortlaan
11

Voorschoten

Mw. I. Elias

Burg. Ververlaan 40

Voorschoten

Hr. H Weijma

Vondelstraat 6

Voorschoten

