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Lezing over de geschiedenis van het jaagpad langs de Vliet
Vrijdag 4 maart 2016, aanvang 20.00 uur
Algemene ledenvergadering 2016
Woensdag 6 april 2016 vanaf 20.00 uur
Lentewandeling in polderpark Cronesteyn, Leiden
Dinsdag 10 mei 2016, aanvang 14.00 uur
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De Duivenvoordecorridor
Mocht ik wel eens twijfelen welk onderwerp ik zal bespreken, dan is
daar nu geen enkele reden voor.
Het gaat over de Duivenvoordecorridor (DVc). U weet wel: het open
gebied tussen Voorschoten en Leidschendam, de spoorlijn en de
Vliet. Een gebied van 2 bij ruim 1 kilometer met het kroonjuweel
kasteel Duivenvoorde middenin. Dat gebied is nu bijna helemaal vrij
van kassen en toont zich nu in al zijn groenheid. Maar als wij de
plannen van de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten
op de plattegrond van dat gebied inkleuren, wordt er veel rood en
dat is bebouwing!
Deze zomer hebben wij een aantal organisaties benaderd
om
gezamenlijk stelling te nemen inzake de bebouwingsplannen van
beide gemeenten in de DVc. Dat is heus geen klein bier, want
Leidschendam wil meer dan 350 huizen bouwen en Voorschoten zit
nu op een woonwijkje van een veertigtal huizen. Bij Leidschendam
gaat het om het overgrote deel van de ruimte tussen de bebouwing
van de rand van Leidschendam en de grens met Voorschoten bij
Haagwijk. In Voorschoten gaat het om een wijkje grenzend aan de
Bollenschuur, midden in het groene gebied. En dat terwijl er toch al
gedurende decennia naar gestreefd wordt om de DVc groen te
houden, als buffer tussen de Haagse en Leidse agglomeraties en
deze groene bufferzone in kwaliteit op te waarderen. De kassen
zouden verdwijnen en worden vervangen door groen: 'van Glas naar
Gras', zoals dat zo mooi verwoord was. Dat zal toch geen 'van Groen
naar Rood' worden?
Op 25 september brachten wij namens twaalf organisaties een
persbericht uit waarin wij stelling namen tegen deze ontwikkeling.
Daar is in diverse media aandacht aan besteed. Tegelijkertijd
hebben wij contact opgenomen met de beide gemeentebesturen en
hebben wij alle raadsleden van beide gemeenten op de hoogte
gebracht van onze zorgen. De reacties die wij krijgen zijn dubbel:
natuurlijk wil iedereen graag de betekenis van een groene DVc
onderschrijven, direct gevolgd door een 'maar'. En dat gaat over
geld: beide gemeenten hebben de kassen 'uitgekocht' tegen
aanzienlijke sommen geld en dat geld moet wel worden
terugverdiend, zo is de redenering.
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Wij hebben ons niet doof betoond voor dit probleem, maar
tegelijkertijd hebben wij betoogd dat de gemeenten daar in een
ruimer perspectief naar moeten kijken. De kosten en opbrengsten
hoeven niet op dezelfde vierkante meters terugverdiend te worden,
maar moeten in de bredere context worden bezien van de
gemeentelijke financiën en inverdienmogelijkheden. Ook moeten
we niet nalaten rijk en provincie erop te wijzen dat ook zij zich
altijd sterk hebben gemaakt voor een groene Duivenvoordecorridor.
In Voorschoten hebben we gekeken naar andere locaties, waar
bescheiden nieuwbouw kan worden gepleegd en hebben we de
suggestie opgebracht om niet op de beoogde locatie te bouwen,
maar bijvoorbeeld direct aansluitend aan Starrenburg III. Ook kan de
gemeente altijd beslissen om een deel van het verlies ten laste van
de reserves te brengen; dat kon toch met de boortunnel voor de
RijnlandRoute en kosten voor het Deltaplein ook.
In Leidschendam ligt dat bepaald ingewikkelder omdat het
financiële probleem daar veel aanzienlijker is door het veel grotere
areaal van opgekochte kassen. In Leidschendam is het spel nu volop
op de wagen, omdat de commissie 'Openbare Ruimte' op 1 december
daarover vergadert en de raad twee weken later een besluit neemt.
Het voorstel van het gemeentebestuur, waar de commissie en de
raad zich over moeten uitspreken, is om aanzienlijke terreinen als
bouwlocatie in ontwikkeling te brengen. Als dat gebeurt, kunnen we
het Leidschendamse deel van de DVc als verloren beschouwen. Wij
hebben gepleit voor uitstel van de besluitvorming, een time-out om
risico's en alternatieven te onderzoeken en dan te komen tot een
beter plan voor het Leidschendamse deel van de DVc. Ook de
provincie moet daar een rol in spelen als ze een knip voor haar neus
waard wil zijn.
In Voorschoten zijn we in constructief overleg met het college en de
fracties in de raad. De strijd is bepaald niet gestreden maar we
ontmoeten bij de diverse partijen en het college wel begrip en
bereidheid om mee te denken. Laten we hopen dat we het jaar
uitgaan met een wat positievere kijk op de zaak, want op dit
moment zijn we meer dan bezorgd.
Stan Dessens
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RijnlandRoute
Uitspraak Raad van State binnenkort te verwachten
Onze vereniging heeft beroep ingesteld tegen het besluit tot
vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan van de provincie ZuidHolland dat de aanleg van de RijnlandRoute (RR) mogelijk moet
maken. Tijdens de Algemene ledenvergadering 2015 is het besluit
om in beroep te gaan bij de Raad van State met applaus
ondersteund. Omdat de aanleg van de RR valt onder de werking van
de Crisis- en herstelwet, is slechts in één instantie beroep bij de
Raad van State mogelijk. De komende uitspraak is dus het enige en
definitieve oordeel van de hoogste bestuursrechter.
In het beroepschrift hebben we allereerst betoogd dat onze
vereniging ontvankelijk moet worden verklaard in ons beroep, ook
waar dat beroep het aspect natuur en landschap betreft. Voor een
deel betreft dit een discussie over de interpretatie van onze
statuten. In ons feitelijk handelen als vereniging hebben wij ons
verder in het bestuurlijke voortraject duchtig geweerd door in te
spreken op eerdere voorbereidende besluiten van de provincie,
samen te werken met andere groeperingen in de Stichting Behoud
Stad, Natuur en Landschap Rijnland en deel te nemen aan
demonstraties en protestbijeenkomsten tegen de aanleg van de RR.
Verder hebben wij betoogd dat de keuze voor het voorkeurstraject
(Zoeken naar Balans Optimaal), de aanleg van een halfverdiepte RR
vanaf de A4 onder Voorschoten door en ten zuiden van Leiden naar
de A44, is gebaseerd op te optimistische groeiscenario’s en
verouderde gegevens omtrent de verkeersontwikkelingen en
woningbouw in en om Leiden. Door het verbeteren van de
bestaande verbinding tussen de A4 en de A44 (o.a. door het
verdubbelen van de Europaweg en de brug over de Vliet bij het
Lammenschansplein) kan het verkeersaanbod worden verwerkt via
de bestaande route. Na het treffen van deze ‘no regret’maatregelen wordt een robuuste wegverbinding gerealiseerd die het
geraamde verkeersaanbod ook in de cijfers van de provincie zelf
adequaat kan verwerken. De aanleg van de RR in de groene polders
ten zuiden van de Stevenshof is dan niet nodig. Nut en noodzaak van
de RR zijn, aldus ons betoog, niet aangetoond.
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Ook ten aanzien van de schade aan natuur en landschap als gevolg
van de aanleg van de RR hebben wij uitvoerig stelling genomen. Het
tracé langs de Churchilllaan is een reëel alternatief en dan is het
volgens het ‘nee, tenzij-principe’ van een eigen verordening van de
provincie niet mogelijk om een weg aan te leggen door een
waardevol natuurgebied en kan niet worden volstaan met het
treffen van verzachtende en compenserende maatregelen om de
schade aan natuur en landschap zoveel mogelijk weg te nemen. De
weg mag dan niet volgens het door de provincie beoogde tracé
worden aangelegd.
Op 1 en 2 oktober 2015 heeft de Raad van State op twee lange
zittingsdagen uitvoerig de tijd genomen voor een behandeling van
alle hoofdzaken en de specifieke details uit de ingezonden
beroepschriften. Wij hebben, zij het summier, een toelichting
kunnen geven op onze argumenten en vragen van de raadsheren
daarover kunnen beantwoorden. Het onderzoek is daarna gesloten.
Bij het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief (begin december) had
de Raad van State, na verlenging van de termijn voor het doen van
uitspraak, nog geen uitspraak gedaan in ons beroep. De uitspraak
wordt uiterlijk medio december 2015 verwacht.
Jan-Willem Sentrop
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‘Laten we even voorop stellen dat het goed gaat in het dorp’, zegt
Ron Kühn, voorzitter van de Centrumondernemers Voorschoten. ‘De
leegstand in het centrum is minder en er komen steeds meer
bezoekers maar daar moeten we wel wat voor doen!’ Vorig jaar
werd een Taskforce Centrum in het leven geroepen om dat ‘wat’ in
de praktijk te brengen. Inmiddels is een pakket met maatregelen
voorgesteld en is een deel zelfs al uitgevoerd.
Ron is ook voorzitter van de Taskforce. ‘Het Voorschotense centrum
is een unieke combinatie van winkels in de Schoolstraat en cultuur
en prima horeca in de monumentale Voorstraat. De twee straten
zijn via stegen aan elkaar verbonden. Dat zie je vrijwel nergens in
Nederland. Shoppen in de Schoolstraat en genieten van de
bijzondere sfeer in de Voorstraat. Een win-win situatie,’ aldus Ron.

Kansen
Een paar jaar geleden trokken de detaillisten al aan de bel. Het
centrum verloederde, er kwam leegstand en met de bouwput van
het Deltaplein destijds nog in het vooruitzicht, vreesden ze het
ergste. ‘Aan de hand van onderzoek van Retail071 werd duidelijk
dat het Voorschotense centrum zeker kansen had. Sterker, het stond
bovenaan de lijst van kanshebbers, maar dan moesten we wel het
DNA vaststellen. Dat leidde tot de Taskforce Centrum,
met
vertegenwoordigers van winkeliers, horeca, makelaars, cultuur en
inwoners. Heel snel werd duidelijk dat Voorschoten geen blabla is.
Daar houdt het dorp niet van. Wel van de historie, ontmoeting en
bereikbaarheid. Die drie aspecten zijn het Voorschotense DNA!’

Het Voorschotense DNA
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Historie
Dat de Voorstraat vol met geschiedenis zit, is eigenlijk wel bekend.
‘Maar ook de Schoolstraat heeft veel verborgen historie’, gaat Ron
verder. ‘Waar is de school bijvoorbeeld gebleven en nog veel meer
dat je nu niet meer ziet? In de toekomst komen er bordjes te
hangen met informatie. En de beacons zijn er al. Dit zijn
zendertjes, verbonden met een app voor je smartphone met
informatie over allerlei leuke en interessante zaken zoals onder
andere ook de geschiedenis van elk pand.’
Ontmoeting
De sfeer in Voorschoten is eigenlijk best uniek te noemen. ‘Het
sociale karakter van de inwoners is enorm’, knikt Ron. ‘Het
vrijwilligershalte is groot, alle deelnemers in de Taskforce doen het
werk vrijwillig. Dat zie je ook tijdens Het Weekend van Voorschoten.
De sfeer is geweldig. Daar komen mensen vanuit de hele regio op af.
Geen blabla, geen grote borden, geen spreekkoren of langdradige
speeches, gewoon de schouders eronder en samen een evenement
neerzetten. Dat maakt Voorschoten uniek. Kijk alleen al naar het
Museum Voorschoten. Het wordt gerund door vrijwilligers, maar is
tegelijkertijd een vergaderruimte en een monument. De historie van
Voorschoten is hier te zien en de ontmoetingsplek levert ook nog
eens geld op door de ruimte te verhuren!’
Horeca
‘De bereikbaarheid van de Voorschotense horeca is bijzonder voor
zo’n relatief klein dorp: over de weg, het spoor, per fiets, te voet
en over het water. Het enige wat we missen, is het vliegveld’ lacht
Ron. ‘En ook dat is maar drie kwartier hiervandaan. De grote steden
zijn binnen een half uur bereikbaar en toch, zoals Elsevier het
omschreef, wonen we in een “oase van groen”.’

Het Voorschotense DNA
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Korte termijn
Op basis van het onderzoek van
Retail071, het uitvinden van het DNA,
heeft de Taskforce een programma van
maatregelen opgesteld. ‘Er is een
kortetermijntraject en eentje voor de
lange termijn. Zo was de roep om een
centrummanager groot. Inmiddels is
Harry Duivenvoorden al bijna een jaar
hard aan de slag en is er een nieuw
logo Het Hart van Voorschoten
ontwikkeld.
Vijf keer per jaar houden we een klantenpanel: vragen die we
willekeurige bezoekers van het centrum voorleggen. Die interactie
is hard nodig, want jij als detaillist kan wel het ene wensen, maar
als de klanten daar niet op zitten te wachten, schiet je je doel
voorbij. Een andere maatregel wordt in het voorjaar gerealiseerd,
namelijk nieuwe bebording naar de Voorstraat en de Schoolstraat
via de stegen. Andere zaken zouden kunnen zijn: tijdslijnen,
bestrating, meubilair enz.
Toekomst
Ook voor de lange termijn zijn er plannen. Het eerste gaat vooral
om de naamsbekendheid. Hoewel Voorschoten geen dorp van blabla
is, kunnen bezoekers niet vermoeden dat het een historische plaats
is. Dus, geheel tegen het DNA in, moet Voorschoten zich wel gaan
profileren. ‘En dat betekent: toch borden neerzetten. Beter
informeren wat Voorschoten biedt’, zegt Ron. ‘Er is niet alleen de
Voorstraat maar daar zijn ook Berbice, Duivenvoorde, Beresteijn en
nog veel meer. Wijs de bezoekers hierop, dan blijven ze langer.’
Weekendje Voorschoten
Maar dan moet Voorschoten wel beter te vinden zijn en zo ver is het
nog niet ‘Je kunt geen weekendje Voorschoten boeken en dat is
jammer. We hebben een groot en goed hotel, fietsroutes,
landgoederen en vlakbij polders, strand, duinen, bos, veel horeca,
winkels. Eigenlijk is hier alles en toch komt dat nergens bij elkaar.
Daar gaan we samen aan werken. Met de winkeliers, met de
culturele organisaties, de horeca en de gemeente, want daar is wel
geld voor nodig.’
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Leidsenhage
Zijn de regiogemeenten beducht voor de uitbreiding van
Leidsenhage, Ron Kühn is er alert op: ‘Dat wordt een shoppingmall
in het hogere segment. Voorschoten richt zich veel meer op de
kleine detaillist, de unieke winkels met bijzondere kleding en
producten, met mensen die oog hebben voor de klanten en die nog
echte service verlenen, iets wat in de grootwinkelbedrijven vaak
allang niet meer te krijgen is. En tussendoor historie en horeca in de
Voorstraat. Die combinatie wordt meer en meer gewild. We zijn al
op de goede weg, maar het moet nog beter. Als we dat straks voor
elkaar hebben, kunnen wij de concurrentie met Leidsenhage prima
aan.’
Marjolein Altena

Voor informatie over de centrumwinkeliers en de acties en
activiteiten in de decembermaand: www.voorschoten.nu.
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Vorig jaar dachten we dat het niet beter kon op Open
Monumentendag: het was prachtig weer, er waren vier ‘nieuwe’
monumenten en dat resulteerde in een recordaantal van 6150
bezoeken aan de verschillende monumenten.
Dit jaar hadden we er wel weer vijf ‘nieuwe’ monumenten bij
(Theehuis Jansland, Gemaal de Vereeniging, de kerk Het Kruispunt,
boerderij Nooitgedacht en als hoogtepunt de Zilverfabriek), maar de
weersvoorspellingen waren minder goed. Onze verwachtingen waren
dus wat minder hooggespannen, maar op de dag zelf was de
belangstelling overweldigend. Ruim 10.000 bezoeken, met als
absolute klapper Berbice met 1590 bezoekers!
In de middag leek het ‘hoekje’ bij Berbice, de Zilverfabriek en
Beresteijn wel een fietsenstalling voor heel Voorschoten. De fietsen
stonden tot ver buiten het grondgebied van de monumenten op de
stoep. De vrijwilligers van Open Monumentendag konden het tellen
van de bezoekers niet meer bijhouden. Bij de Zilverfabriek kwam
ook een aantal oud werknemers die weer eens een kijkje wilden
nemen in ‘hun’ fabriek.
Ook de uithoeken van Voorschoten werden goed bezocht. Boerderij
Nooitgedacht (tegenover Intratuin) had vooral in de middag een
continue stroom bezoekers en telde er uiteindelijk 325. De
eigenaars waren vooral enthousiast over het aantal mensen dat de
boerderij nog van vroeger kende en er leuke verhalen over kon
vertellen. Aan het andere eind van Voorschoten, bij het Gemaal de
Vereeniging (alleen per fiets of te voet te bezoeken) hebben de
enthousiaste vrijwilligers van STIBOM (Stichting Behoud Oude
Motorgemalen) de hele dag uitleg gegeven over de machines in het
gebouw.
In het centrum was het ook druk bij de verschillende particulieren
die hun monument weer hadden opengesteld. We moeten veel
waardering hebben voor deze mensen. Stel je eens voor dat er op
een dag zo’n 500 mensen door je voordeur naar binnen komen die
allemaal je huis nieuwsgierig willen bekijken en van alles te vragen
hebben.
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Huize Bijdorp was dit jaar, op verzoek van het comité Open
Monumentendag, een uurtje eerder open dan normaal. In vier uur
tijd werden daar meer dan 900 bezoekers geteld. Het is een
geweldige opgave voor de hoogbejaarde zusters om dit allemaal aan
te kunnen, en we hopen dat ze nog lang bereid zijn om dit te
blijven doen.
Het succes van Open Monumentendag is te danken aan de vele
vrijwilligers die zich voor deze dag hebben ingezet: de vrijwilligers
van Open Monumentendag, de monumenteneigenaren, de
vrijwilligers van Duivenvoorde, Berbice, Oud Woelwijck, de stichting
Diogenes, STIBOM en de kerkbesturen.
Ook de gemeente Voorschoten heeft zich van haar beste kant laten
zien. Ze hebben dit jaar actief meegedaan bij het ontwikkelen van
ideeën en het monumentenkaartje van Voorschoten. Ze hebben ook
het bedankje voor de vrijwilligers van Open Monumentendag
georganiseerd: ontvangst door wethouder Bianca Bremer in de
raadszaal met koffie en gebak, gevolgd door een rondleiding door
het Berkhoutpark met uitleg over de aanleg, de renovatie en de
verschillende planten, bomen en struiken.
Iedereen geweldig bedankt!
Bart van Oirsouw

Foto gemeente Voorschoten
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Op dinsdag 10 november werd de Cultuurprijs 2015 door wethouder
Inge Nieuwenhuizen uitgereikt aan Jane Koopstra. Deze prijs wordt
één keer in de twee jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie
die zich heeft ingezet voor het Voorschotense culturele leven. De
cultuurprijs wordt georganiseerd door de Cultuurraad Voorschoten
en de gemeente Voorschoten.

V.l.n.r. Jane Koopstra, Inge Nieuwenhuizen, Liesbeth Mulder
Foto Marjolein Altena, Voorschotenonline

Jane Koopstra maakte vele jaren deel uit van het bestuur van onze
vereniging. Reden voor de redactie om voormalig voorzitter Wim
Quik, te vragen of hij een bijdrage zou willen leveren voor deze
Nieuwsbrief, ter gelegenheid van de uitreiking van de Cultuurprijs
aan Jane. En dat deed hij graag. Leest u maar.
Jane Koopstra maakte van 1995 tot 2004 deel uit van het bestuur
van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten, de laatste paar jaar als
vice-voorzitter. Jane was een betrokken en enthousiast bestuurslid
met een grote inzet. Tijdens haar bestuursperiode verzorgde zij ook
de redactionele kant van onze Nieuwsbrief. Van haar hand
verschenen met grote regelmaat artikelen over historische
onderwerpen en ze interviewde veel bijzondere Voorschotenaren.
Ze was ook actief in het Comité Open Monumentendag en ze
verzorgde, vaak samen met Jan Veltman, informatieboekjes over
het thema van de Open Monumentendag. Na haar bestuursperiode is
Jane ook met hart en ziel lid geweest van de Welstandscommissie
van de gemeente Voorschoten!
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Ruim tien jaar geleden heeft het bestuur van OGLV haar
voorgedragen voor de Cultuurprijs van Voorschoten, maar bij de
uitreiking van die prijs werd zelfs de nominatie van Jane niet
genoemd, een teleurstellende ervaring voor Jane en het bestuur.
Maar ook in de afgelopen tien jaar is Jane zich blijven inzetten om
het historisch erfgoed te beschrijven, met nu zelfs ook nog een
wekelijkse column in Groot Voorschoten.
Dit jaar werd de Cultuurprijs wel aan Jane toegekend, een
welverdiende en waardige erkenning voor de grote bijdrage die Jane
vele jaren heeft geleverd en nog levert aan het beschrijven van de
historie van ons mooie dorp en haar inwoners.
Met deze prijs willen we Jane van harte gelukwensen.
Aldus Wim Quik. Uiteraard sluit het huidige bestuur van OGLV zich
graag bij deze woorden aan.
Uit het juryrapport:
‘Jane heeft zich de afgelopen 25 jaar op allerlei manieren ingezet,
gepubliceerd en lezingen gehouden. Het laatste jaar schrijft zij ook
een column in Groot Voorschoten. Alles om draagvlak te creëren
voor het behoud van al het moois in Voorschoten op het terrein van
cultureel erfgoed. Zij schreef o.a. 'Sporen in het landschap, Een
speurtocht naar oude buitens in het gebied van Voorschoten, zij is
(mede)auteur van publicaties van het Museum Voorschoten onder
meer over de Zilverfabriek Begeer, ze schreef onbezoldigd diverse
artikelen in Groot Voorschoten onder andere over Voorschotens
erfgoed, 3000 inwoners, 11 kroegen en 3 kostscholen, Hoe de school
verdween uit de Schoolstraat, ze werkte mee aan de Kadernota
erfgoed 2013-2017, is lid van het Lokaal Erfgoed Platform en van de
Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten.
Ook was zij burgerlid van de Welstandscommissie. Jane spit in
boeken en archieven en verzorgt zelf de (vaak bijzondere)
illustraties bij haar artikelen.
Overwegingen:
Jane Koopstra besteedt al jarenlang veel onbezoldigde tijd aan haar
onderzoek en schrijfwerk en doet dit met passie en doorzettingsvermogen. Zij bereikt met haar publicaties in de regionale media
een groot aantal potentiële lezers. De jury ziet dit als een mooie
laagdrempelige vorm van informatievoorziening over het culturele
leven in Voorschoten.
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Planologiecommissie
Binnen onze vereniging is de Planologiecommissie werkzaam. De
commissie bestaat uit zes personen. Deze commissie houdt zich
bezig met alle planologische en ruimtelijke ontwikkelingen in en om
ons dorp. Zo heeft de Planologiecommissie veel tijd en aandacht
besteed aan de RijnlandRoute. Nu gaat veel aandacht uit naar de
Duivenvoordecorridor. Ook wijzigingen van bestemmingsplannen
binnen de gemeente en het buitengebied vragen onze aandacht.
Wij vergaderen eens per zes weken. De leden verrichten hun
werkzaamheden veelal in kleine groepjes. Daarbij hoort bestudering
van de relevante stukken, bezoek op locatie en overleg met
belanghebbenden.
Wij hebben thans een vacature. Belangstellenden kunnen zich
melden bij de voorzitter of de secretaris.
Belangstelling voor het onderwerp en bereidheid om daar tijd in te
steken zijn essentieel. Kennis van de materie strekt tot aanbeveling.
Stan Dessens, voorzitter tel. 071-561 63 81
Roel Lanting, secretaris tel. 071-561 36 41
Redactiecommissie
Viermaal per jaar verschijnt de Nieuwsbrief. De Redactiecommissie
komt tweemaal per jaar bij elkaar om de inhoud van de komende
nieuwsbrieven te bespreken. De Nieuwsbrief heeft een aantal vaste
rubrieken, maar ook een aantal redactionele artikelen. Vaak is dit in
de vorm van een interview maar ook worden artikelen geschreven
aan de hand van geraadpleegde literatuur.
We zijn op zoek naar een redacteur; iemand met schrijfervaring en
met interesse in wat er in Voorschoten speelt of heeft gespeeld. Dat
kan van alles zijn, als het maar te maken heeft met oud, groen of
leefbaar Voorschoten en interessant is voor onze leden.
Bent u geïnteresseerd of kent u iemand die hiervoor interesse heeft
en onze Redactiecommissie wil komen versterken, mail naar
nieuwsbrief@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl en we nemen
contact op.
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Bezorgers van de Nieuwsbrief
Bezorger in de Zeeheldenbuurt
We zijn op zoek naar een bezorger van onze Nieuwsbrief, twintig
exemplaren, in de Zeeheldenbuurt in Noord-Hofland. Het betreft de
volgende straten: Jan Van Galenlaan, Kortenaerlaan, Callenburghplantsoen, Abraham van der Hulstlaan en Van Kinsbergenlaan.
Graag contact opnemen met Helen Raap, telefoon 071-561 27 54 of
per e-mail hmwraapkrauss@hetnet.nl.
Reservelijst bezorgers
Wij willen graag onze reservelijst met de bezorgers van de
Nieuwsbrief aanvullen. Het komt namelijk regelmatig voor dat de
familie Kramer, de familie Winkel en Helen Raap, naast hun
reguliere taak voor de Nieuwsbrief, ook nog de wijken overnemen
van bezorgers van de Nieuwsbrief die ziek zijn, met vakantie of om
een andere reden verhinderd zijn de Nieuwsbrief te bezorgen.
Graag contact opnemen met Helen Raap, telefoon 071-561 27 54 of
per e-mail hmwraapkrauss@hetnet.nl.
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Lezing over de geschiedenis van het jaagpad langs de Vliet
Spreker Martine van der Wielen-de Goede
Vrijdag 4 maart 2016, aanvang 20.00 uur
Locatie: Museum Voorschoten, Voorstraat 17
Een fietstocht of een
wandeling langs de Vliet
wordt nog interessanter na
het bijwonen van de lezing
over het ontstaan van het
jaagpad in de periode
1636-1638. In die jaren
werd het jaagpad tussen
Leiden en Leidschendam
aangelegd en kon de prilste
vorm van openbaar vervoer
een aanvang nemen: de
trekschuitdienst naar Delft
en Den Haag.
Voordat die dienst een feit was, moesten beide steden grote
infrastructurele problemen oplossen, wat met de nodige
strubbelingen gepaard ging. Protest en acties van omwonenden
bijvoorbeeld, zoals we die nu bij vrijwel elke aanleg van
(spoor)wegen kennen, waren ook toen al aan de orde van de dag.
Hoe ging men daar honderden jaren geleden mee om? Ervaring met
wegenbouw had men in die tijd nauwelijks. Hoe probeerde men een
weg langs het water en aan de rand van een veenweidegebied bij
intensief gebruik met trekpaarden te behoeden voor verzakking? Aan
welke eisen moest een jaagbrug voldoen? Hadden de aannemers
onderlinge afspraken gemaakt?
Een succesvolle exploitatie vereiste méér: hoe kon men bijvoorbeeld een route bedenken met zo min mogelijk oponthoud en met
voldoende toezicht om clandestien gebruik te voorkomen? En hoe
zagen de allereerste trekschuiten er eigenlijk uit?
Op al deze en andere vragen wordt in een boeiende lezing ingegaan.
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Belangstellenden kunnen op deze avond het door Martine van der
Wielen geschreven boek, getiteld Het jaagpad van Leiden tot
Leidschendam en de trekschuitdiensten naar Delft en Den Haag
1636-1638, tegen een gereduceerde prijs kopen.
Uitgever Leidse Historische Reeks nr. 19, ISBN 90-5997-034-9.
Voor deelname graag opgeven via e-mail:
activiteiten@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl onder vermelding
van naam, adres, (mobiele) telefoonnummer.
De lezing is gratis voor leden.
Contactpersoon: Fietje Cramer, tel. (06) 246 24 994.
Algemene ledenvergadering
Woensdag 6 april 2016 vanaf 20.00 uur
Onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering vindt ook deze keer
weer plaats in de bibliotheek aan de Wijngaardenlaan. De stukken
voor deze vergadering worden in de eerste Nieuwsbrief van 2016
geplaatst.
De spreker na de pauze is Carla de Glopper, gemeentearchivaris. De
presentatie van mevrouw De Glopper zal gaan over de historie van
Voorschoten.
Mevrouw De Glopper zal vertellen over de interessante archieven
die in het gemeentearchief van Voorschoten worden bewaard. Aan
de hand van een PowerPointpresentatie zal ze ons documenten en
fotomateriaal uit de diverse archieven tonen en deze koppelen aan
allerlei aspecten van de historie van Voorschoten, zoals de Blauwe
Tram, de uitbreidingen met nieuwe wijken, de Zilverfabriek,
karakteristieke gebouwen, etc.
Noteert u woensdagavond 6 april
alvast in uw agenda, want de
historie van Voorschoten is een
boeiend onderwerp en mevrouw
De Glopper kan er met verve over
vertellen.
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Lentewandeling in polderpark Cronesteyn, Leiden
Dinsdag 10 mei 2016, aanvang 14.00 uur
Een wandeling door het grootste polderpark van Leiden in de
periode waarin de daslook bloeit, een zeldzame en wettelijk
beschermde plant die heerlijk geurt en wolken witte bloemen geeft.
IVN-gids Bep van Houten leidt ons rond en zal ons wijzen op de vele
verschillende vogels, zoals lepelaars en grutto's (verrekijker
mee).Tot slot drinken we koffie/thee in de Tuin van de smid (voor
eigen rekening). Maximaal 15 deelnemers.
Voor deelname graag opgeven via e-mail:
activiteiten@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl onder vermelding
van naam, adres, (mobiele) telefoonnummer. De wandeling is gratis
voor leden. Contactpersoon: Liesbeth Sentrop, tel. (06) 337 58 088.

Excursies op de buitenplaatsen Beresteijn en Berbice
In mei/juni en in augustus/september wordt weer een viertal
excursies georganiseerd op de buitenplaatsen Beresteijn en Berbice
in samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap. Mooie verhalen
van gidsen over de eigenzinnige vrouw die de historische waarde van
het landgoed doorzag en bevocht.
Rondleiding langs de kunstcollectie in de Zilverfabriek
Ook zullen we ons best doen om in het najaar opnieuw de
kunstcollectie in de Zilverfabriek te bezoeken.
In de komende nieuwsbrieven meer informatie over beide activiteiten.
Namens de Activiteitencommissie: Fietje Cramer, Liesbeth Sentrop, Addy van de
Lint, Henny van der Klis
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De kunstcollectie van Kul Rattan Chadha in de Zilverfabriek
Verslag van de excursie op vrijdag 30 oktober
Als je de grote hal van de
voormalige Zilverfabriek
binnenstapt, komt de
vraag op wat Rattan
Chadha, de eigenaar van
de collectie, eerder en
scherper ziet dan de
meeste andere mensen.
Niet alleen met zijn
succesvolle bedrijven
Mexx en CitizenM weet
hij blijkbaar raak te
schieten, ook zijn
kunstverzameling raakt je
als toeschouwer vol in het hart. Hoe kan dat? Is het de tijdgeest die
hier weerspiegeld wordt? De context waarin we leven? Niet in alle
gevallen is die mooi, in de betekenis van oogstrelend. Wel vaak knap
gemaakt, in ongebruikelijke combinaties van materiaal, vorm en het
beeld dat deze kunst oproept bij de toeschouwer. Het is kunst die
intrigeert, je aan het denken zet over de wereld om je heen en hoe
je je daartoe verhoudt. En het is ook GENIETEN.
Het was een buitenkans dat de collectie werd opengesteld voor een
beperkte groep leden van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten. De
belangstelling was dan ook groot. Temeer daar een overijverige
journalist deze buitenkans publiceerde in het Witte Weekblad
waardoor een golf van aanmeldingen door niet-leden volgde. En
pech komt nooit alleen: de aanmeldingen van een aantal leden
bleven om onnavolgbare reden ergens steken waardoor ze de
organisator niet bereikten en zij buiten de boot vielen. Dat vinden
we heel vervelend en we gaan ons uiterste best doen om in 2016
opnieuw deze excursie te organiseren. De leden die nu niet
meekonden en zich wel hadden aangemeld, zullen daarbij voorrang
krijgen. De organisator stuurt altijd een bericht of u wel of niet mee
kunt. Geen bericht betekent dus dat er iets niet goed is gegaan met
uw aanmelding en is reden om even te bellen.
Henny van der Klis
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Het oude Bondsgebouw in Voorschoten - ruim een eeuw
vereniging en vergadering
Op zondag 11 oktober werd in het nieuwe Bondsgebouw van de RK
parochie St. Augustinus aan de Leidseweg het boek Het oude
Bondsgebouw in Voorschoten – ruim een eeuw vereniging en
vergadering, gepresenteerd aan de bisschop van Rotterdam, mgr.
Van den Hende. Het boek is geschreven door Huibert S. van Eyk
De geschiedenis van het oude Bondsgebouw in Voorschoten werd
geschreven toen de voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe
Bondsgebouw in volle gang waren. Het boek kwam gereed kort na
de oplevering van het nieuwe gebouw in de zomer van 2015.
Het oude Bondsgebouw, het oudste verenigingsgebouw in
Voorschoten, heeft 115 jaar dienstgedaan. Het boek geeft een
indrukwekkend overzicht gegeven van de gebruikers van het
Bondsgebouw in al die jaren. Het gaat om letterlijk honderden
groepen en activiteiten.
Het boek kost € 5,00 en is
verkrijgbaar bij het Kerkelijk
Bureau in de pastorie, Leidseweg
102 (geopend ma. t/m za. 9.30 tot
12.30 uur, tel. 071-561 69 21) en
bij de Daily Shop, Schoolstraat 13.

Het oude Bondsgebouw
in Voorschoten
- ruim een eeuw vereniging en
vergadering

E-mail:
kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl

H.S. van Eyk
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Voorschotense verhalen II - Vijftien nieuwe pareltjes
Vorig jaar verscheen het boek Voorschotense Verhalen - Tien
pareltjes uit de vorige eeuw van Jan H.M. Sloof. Dit boek bleek heel
goed in de smaak te vallen.
Jan Sloof had nog meer verhalen klaarliggen. Daarom is besloten om
dit jaar opnieuw een reeks verhalen uit te brengen onder de titel
Voorschotense Verhalen II – Vijftien nieuwe pareltjes.
Op vrijdag 20 november heeft Jan Sloof in het Museum Voorschoten
de eerste twee exemplaren van dit boek aangeboden aan
burgemeester Jeroen Staatsen en gemeentearchivaris Carla de
Glopper.
Het nieuwe boek heeft 176
pagina’s en is voorzien van veel
illustraties. Het is voor € 15,00
te koop bij Boekhandel De Kler,
Readshop Voorschoten, Daily
Shop en Museum Voorschoten.
Uitgeverij Ginkgo
ISBN 978-90-71256-44-8.

De redactie plukte een stukje uit een van de nieuwe pareltjes:
Een wandeling door Voorschoten met prentbriefkaarten van Paap
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De St. Nicolaasbrug
‘De St. Nicolaasbrug op de Leidseweg Noord werd voor deze
prentbriefkaart gefotografeerd vanaf de Hofweg. De brug was nodig
voor de vaarsloot die van de Corneliahoeve naar de Vliet werd
gegraven. Het hoogheemraadschap van Rijnland verleende midden
17e eeuw toestemming voor de doorgraving van de Heerweg
(Leidseweg) onder de voorwaarden dat de hoofden en het deksel (de
brug dus) door de eigenaar van de boerderij en diens opvolgers zou
worden onderhouden.
Rechts boven het brughoofd, tussen het geboomte door, is nog iets
zichtbaar van een oud pand. Mogelijk is het de oude boerderij ‘Wie
kan keren de hand des Heeren?’ die later, naar men zegt, door een
vonk uit de locomotief van de stoomtram is afgebrand. De boerderij
werd na deze catastrofe meer naar achteren herbouwd en bewoond
door de familie Van Haastert; vanaf 1932 door de familie Van Vliet.
De naam van de boerderij zou duiden op aanhoudende pech met
veeziekten waarbij veel vee stierf. In berusting over zijn lot schreef
boer Van Haastert toen op het landhek aan de Leidseweg: “Wie kan
keeren de hand des Heeren?” Naar verluidt had hij daarna nooit
meer last van ziek vee. Op alle hekken van de boerderijen langs de
Leidseweg stonden de namen van die boerderijen in sierlijke letters
geschreven.’
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Nieuwe tentoonstelling in Museum Voorschoten
Vanaf 11 december is in het Museum Voorschoten de tentoonstelling
Van Kempen en Begeer - Iconen van de Zilverfabriek.
Deze iconen van de
Zilverfabriek zijn de komende
tijd het stralende middelpunt
in het Museum Voorschoten. De
betekenis van de Zilverfabriek
voor ons dorp kan moeilijk
worden overschat. Het bedrijf
kende markante directeuren
van de families Van Kempen en
Begeer met elk hun eigen stijl.
Deze stijl uitte zich zowel in
bedrijfsvoering als in de
ontwerpen van de producten.
A a n d e h a n d v a n f o t o ’s ,
documenten, tekeningen en
natuurlijk zilveren voorwerpen
biedt het Museum Voorschoten
de bezoeker een terugblik op
de geschiedenis van deze
bijzondere fabriek.
Voor meer informatie: www.museumvoorschoten.nl.
Ambtsketen burgemeester
In zijn toespraak na de presentatie van het nieuwe boek van Jan
Sloof in het Museum Voorschoten, blikte burgemeester Jeroen
Staatsen alvast vooruit op de nieuwe tentoonstelling in het museum.
De burgemeester vertelde dat hij onlangs bij Koninklijke Begeer in
Zeist was geweest en daar hoorde dat zeker 80% van de ambtsketens
van burgemeesters bij Koninklijke Begeer1) is gemaakt. Reden voor
de redactie om contact op te nemen met Koninklijke Begeer. De
daar verkregen informatie hebben we aangevuld met informatie die
we vonden op Wikipedia. Koninklijke Begeer heeft zeer frequent
contact met burgemeesters vanwege aanpassing, vernieuwing of
herstel van bestaande burgemeesterskettingen.
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1)Ten

tijde van de Zilverfabriek en de periode na het faillissement en de doorstart
in Zoetermeer zijn er twee bedrijven doorgestart: bv Koninklijke Begeer en bv
Koninklijke Van Kempen & Begeer.

Thorbecke
De ambtsketen is ingevoerd op voordracht van Thorbecke, minister
van Binnenlandse Zaken onder koning Willem III, omdat
burgemeesters een bepaald herkenningsteken moesten dragen. De
penning van de ambtsketen heeft op de achterzijde dan ook vaak
nog een beeltenis van koning Willem III en op de voorzijde het
gemeentewapen. De brede schakels van de keten bevatten vaak
voorstellingen die met de gemeente te maken hebben.
Koninklijk Besluit
Volgens het Koninklijk Besluit van 16 november 1852 dient de
ambtsketen er als volgt uit te zien (artikel 1):
De onderscheidingsteekenen, door den burgemeester te dragen,
bestaan in een zilveren penning, hebbende eene middellijn van
veertig strepen en vertoonende aan de eene zijde het wapen des
Rijks, aan de andere dat der gemeente, of, zoo de gemeente geen
wapen heeft, den naam der gemeente; de penning hangende op de
borst, hetzij aan eene zilveren keten, hetzij aan een oranje zijden
lint; de keten of het lint op beide schouders aan den rok of het
opperkleed vastgehecht.
Het besluit trad in werking op 1 januari 1853.
Draagplicht
De burgemeester, maar ook een waarnemend burgemeester, is
verplicht de ambtsketen te dragen tijdens de vergadering van de
gemeenteraad en bij ontvangst van de koning, een commissaris van
de koning of een minister. Ook moet de burgemeester de ketting
dragen als hij of zij zich in het openbaar vertoont in geval van
brand, bij oproer, bij samenscholing of andere stoornis der openbare
orde. Er zijn burgemeesters die bij elk openbaar optreden de keten
dragen, maar dit is niet verplicht. Vooral bekende burgemeesters
vinden het symbool soms overbodig.
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Men pleegt de zijde met het wapen van de gemeente zichtbaar te
dragen wanneer de burgemeester de gemeente vertegenwoordigt of
de raad voorzit; vertegenwoordigt de burgemeester het rijk,
bijvoorbeeld bij het uitreiken van koninklijke onderscheidingen, dan
wordt het rijkswapen, of de beeltenis van Willem III, getoond.
Ja, ook de ambtsketen van
onze burgemeester is door
Koninklijke Begeer gemaakt, zo
verzekerde de burgemeester
ons met enige trots.

Vogels op Berbice
Velen van u zullen vast al eens genoten hebben van een bezoek aan
de buitenplaats Berbice. Maar wist u dat het ook een geliefde plek
is voor vogels?
We ontvingen een mail van Bart van Beijeren, die regelmatig op
Berbice rondloopt en geniet van het prachtige park met zijn oude
bomen. Bart is een ‘vogelaar’ en heeft een lijstje gemaakt van de
vogelsoorten die hij tijdens zijn twee uur durende wandeling
onlangs heeft gezien. Het waren ijsvogel, roodborst, groene specht,
grote bonte specht, kauwen, halsbandparkieten, staartmezen,
glanskopmees, koolmezen, pimpelmezen, goudhaantjes,
boomkruiper, boomklever, merels, kraaien, buizerd, nijlganzen,
winterkoning, houtduiven en tortelduiven.

Foto’s Bart van Beijeren
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Kerstboom zelf uitgraven op landgoed Duivenvoorde
Ieder jaar tussen Sinterklaas en kerst kunt u op landgoed
Duivenvoorde een originele verse kerstboom kopen.

De meeste bomen worden in de kasteeltuinen opgekweekt en staan
tot de verkoop in de koude grond. Door deze versheid hebben ze
van naalduitval nagenoeg geen last. Ook hulst, maretak en ander
kerstgroen uit eigen park is per bosje verkrijgbaar.
Wie op het landgoed een kerstboom wil kopen, kan deze zelf, met
kluit, komen uitgraven. Stevige spades en kruiwagens zijn ter plekke
aanwezig. De ervaring leert dat iedereen, en vooral kinderen, dit
een leuk en sfeervol werkje vindt.
Al jaren bestaat de mogelijkheid om de boom na
brengen. Deze wordt dan door medewerkers op het
in de grond gezet. De terugbrengmogelijkheid is
instandhouding van het landgoed en ook uit oogpunt
en milieubewustzijn.

kerst terug te
landgoed weer
goed voor de
van hergebruik

De openingstijden van de kerstboomverkoop op het landgoed zijn:
maandag t/m vrijdag vanaf 9:00 uur, zaterdag/zondags vanaf 10.00
uur. De verkoop loopt tot en met 24 december.
Voor meer informatie: www.kasteelduivenvoorde.nl.

Leuk om te weten

29

Filmtheater Voorschoten
Het filmtheater aan de Prinses Marijkelaan is inmiddels een begrip
in Voorschoten. De Stichting Kinderfilmtheater is sinds 2002 actief
en in 2013 zijn daar avondvoorstellingen aan toegevoegd met films
voor volwassenen. Het programma richt zich met name op de
liefhebbers van de betere films en minder op de commerciële
blockbusters en actiefilms.
Maar wist u dat het filmtheater sinds kort ook een maandelijkse
matineevoorstelling op zaterdag heeft? Met deze uitbreiding wil het
filmtheater mensen die het vervelend vinden om er ’s avonds nog op
uit te gaan, de mogelijkheid bieden om ’s middags een film te
bekijken. Op zaterdag 12 december draaide de film Holland, natuur
in de delta, opgenomen in de Biesbosch, het Groene Hart en de
deltawateren.
Bij het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief was nog niet bekend
welke film in de matineevoorstelling van januari wordt gedraaid
maar voor meer info www.filmtheatervoorschoten.nl.
In de kerstvakantie is er keuze uit een aantal Film & Foodvoorstellingen en staan op het filmprogramma: Spectre, The
Nutcracker, Les enfants du paradis en La meglio gioventù.
Niet onbelangrijk om te vermelden is dat de organisatie van het
filmtheater
uitsluitend uit vrijwilligers bestaat, zowel in het
bestuur als bij de uitvoerende taken.

Het bestuur van OGLV en de redactie van de Nieuwsbrief
wensen al onze leden en lezers een mooie kerst en een
gelukkig nieuwjaar toe.
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Activiteiten op onze website
Alle komende activiteiten voor onze leden kunt u ook terugvinden
op onze website.
Nieuwsbrief digitaal
De nieuwsbrieven van onze vereniging staan ook op onze website:
www.oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl.
Wilt u onze Nieuwsbrief digitaal ontvangen, stuur dan 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 wat 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 viermaal 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.
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Van harte heten we deze keer welkom bij onze vereniging:
Hr. G.J.O. Vermeer

Frans Everstijnstraat 5

Voorschoten

Mw. L. Elling

Multatulilaan 142

Voorschoten

Hr. J. Booij

Aletta Jacobsplantsoen 136

Voorschoten

Hr. A. Wiertz

Hofvliet 53

Voorschoten

Mw. I. Grootes

Wilgenlaan 9

Voorschoten

Hr. P.F.A. van
Grinsven

Johan Willem Frisolaan 33

Voorschoten

Mw. R.H. Paalder

Jan Evertsenlaan 57

Voorschoten

Hr. J. van Battum

Jan van Gelderdreef 24

Voorschoten

Hr. J. Ransijn

Schuilinglaan 37

Voorschoten

Hr. M. Dessens

Treubstraat 2

Voorschoten

Mw. A.E. Tichelaar

Annie M.G. Schmidtlaan 420

Voorschoten

Hr. P.F. Tichelaar

Annie M.G. Schmidtlaan 420

Voorschoten

Hr. F. van Nes

Sweelinckhof 21

Voorschoten

Mw. F.A. DonkersRaven

Beresteynstraat 10

Voorschoten

Mw. M. RekkersSteinebach

Veursestraatweg 226

Leidschendam

Historische
Vereniging Rijswijk

Rijswijk

Contact
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Op onderstaande e-mailadressen zijn wij te bereiken:
bestuur@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl
Voor alle bestuurszaken betreffende het beleid van de vereniging; u
krijgt een reactie van de secretaris; eventueel komt de kwestie in
het bestuur ter sprake.
penningmeester@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl
Voor alles wat betreft de contributiebetaling en de financiën van de
vereniging in het algemeen.
ledenadministratie@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl
Voor alle mutaties (aanmelding, verhuizing, wijziging e-mailadres,
opzegging e.d.).
activiteiten@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl
Voor het aanmelden voor excursies, lezingen, wandelingen e.d.;
graag met vermelding van het aantal deelnemende personen.
jeugd@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl
Voor alles wat betreft het betrekken van de jeugd bij de historie
van ons dorp.
nieuwsbrief@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl
Voor contact met de Redactiecommissie van de Nieuwsbrief over
kopij, deadline, oproepen, mededelingen e.d.
planologie@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl
Voor alle zaken betreffende nieuwbouw, renovatie, restauratie,
monumenten, bestemmingsplannen, groenontwikkeling, planologie
(Duivenvoordecorridor, RijnlandRoute), archeologie, e.d.

