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Ondanks de kap van een groot aantal 
bomen in de omgeving van het Van 
Deventerplein, wordt de wij k toch 
steeds “groener”. Misschien niet zo 
zeer qua kleur, maar wel qua duur-
zame ontwikkelingen. De aanleg 
van het gescheiden rioolstelsel, de 
gekapte bomen die voor hergebruik 
gezaagd worden door de Salaman-
der, de toename van de elektrische 
laadpunten en meer parkeerplekken 
voor deelauto´s. Over het eff ect van 
het verzamelen van het gescheiden 
afval, zullen we het hier nu even niet 
hebben. 
Een heel bij zondere en inspirerende 
ontwikkeling is die van het Dalton 
met zij n Groene Dak. Het initiatief 
voor het groene dak kwam voort uit 
het duurzaamheidsproject van de 
school. Voor dit project onderzoch-
ten de leerlingen van klas 2 van het 
Dalton wat duurzaamheid is en hoe 
de wereld duurzamer kan.  In kleine 
teams bereidden ze zich voor en be-
zochten bedrij ven en organisaties die 
er dagelij ks aan werken. De bedoeling 
was om zelf te ervaren hoe je samen 
de wereld duurzamer kunt maken. 
En wat een resultaat! De leerlingen 
att endeerden de schoolleiding erop 
dat de daken van de school best wat 
groener zouden kunnen. Het kost-
te even wat moeite om de beslissers 
zover te krij gen, maar uiteindelij k 

ging het bestuur akkoord en kon het 
Dalton er mee aan de slag. Terecht, 
want een groen dak heeft  alleen maar 
voordelen. Het vangt bij voorbeeld 
veel water op, draagt bij  aan schonere 
lucht en diversiteit van fl ora en fau-
na. Het verlengt de levensduur van de 
dakbedekking, de zonnepanelen wer-
ken beter, maar voorkomt ook meeu-
wenoverlast, want die vinden een 
groen dak te vochtig en te koel voor 
hun nesten. Niet onbelangrij k is ook 
dat de groene bekleding de warmte 
buiten houdt. De leerlingen op de 
bovenste verdieping ervaren vooral 
in de zomer een veel betere tempe-
ratuur in de lokalen, daarmee is het 
Dalton een “coole” school geworden. 
Het groene dak kwam mede tot 
stand door samenwerking met de 
gemeente (subsidie), het Hoogheem-
raadschap van Delfl and (stimu-
leringsregeling) en Groenedaken 
Leidschendam-Voorburg (ontzorging 
bij  aanvraag en installatie). Groene-
daken LV stimuleert inwoners in alle 
wij ken om een groen dak aan te leg-
gen en zo een bij drage te leveren aan 
een groene en duurzame leefomge-
ving. Zij  zij n goed op de hoogte van de 
subsidieregeling van de gemeente die 
in 2018 weer beschikbaar is. De sub-
sidie geldt voor inwoners, instellin-
gen en bedrij ven en bedraagt 25%van 
de kosten en  30% als u met uw buren 

Gevraagd: wij kcontactpersonen
Bent u een betrokken bewoner, 
nieuwsgierig, met oog voor detail 
en makkelij k toegankelij k voor de 
mensen in de omliggende stra
ten? Neem dan eens contact op 
met onze voorzitt er Anneloes Blok 
(voorzitt er@wvov.nl) om te kij ken 
of het wat voor u is om contactper
soon in uw gedeelte van de wij k te 
worden. Wij  wonen in een karakte
ristiek gedeelte van Voorburg en 
doen er alles aan om de leefomge
ving zo prett ig mogelij k te houden. 

Daarvoor is het goed om te weten 
wat er in de wij ken speelt en hoe de 
bewoners over ontwikkelingen den
ken. Die belangen bespreken we 
met gemeente, provincie en water
schap en met de bewoners zelf. In 
deze wij kkrant leest u waar wij  ons 
zoal mee bezighouden. Hopelij k 
hebben wij  uw interesse gewekt en 
horen we binnenkort van u. Het zou 
fi jn zij n als alle wij kgedeelten bin
nenkort weer een vertegenwoordi
ger hebben.

optrekt. In Voorburg kan het voor-
deel door een regionale subsidie zelfs 
oplopen tot 55%. Bent u nieuwsgierig 
geworden of een groen dak iets voor 
u is, dan kunt u Groenedaken LV be-
naderen om te kij ken wat er bij  u mo-
gelij k is. Zie ook: www.groenedaken
leidschendamvoorburg.nl
Inmiddels zitt en ze bij  het Dalton niet 
stil en zij n de voorbereidingen voor 
het volgende duurzaamheidsproject 
begonnen. In de week van 19 tot en 
met 23 februari 2018 ontdekken de 
scholieren dat duurzaamheid niet 
gaat over schuldgevoel, consuminde-
ren en regeltjes, maar over hoe we sa-
men de wereld beter kunnen maken. 
Nu al, elke dag, iedereen. Aan bod ko-
men onderwerpen over energie, wo-
nen, mobiliteit, consumeren, voed-
sel, natuur & gezondheid en afval en 
recycling. De leerlingen bereiden per 
team een onderwerp voor door bron-
nen te bestuderen en gaan de school 
uit om duurzame ontwikkelingen 

dicht bij  huis te onderzoeken. Alle 
teams bezoeken een bedrij f of orga-
nisatie die zich met hun onderwerp 
bezighoudt. Er zij n tientallen ver-
schillende bedrij ven en organisaties 
die hierbij  helpen. Niet alleen groene 
daken maar ook duurzame kleding, 
duurzame keurmerken en slim om-
gaan met de stij gende zeespiegel, het 
klimaatneutrale huis, zonne-ener-
gie en de stadstuin. Je zou toch bij -
na weer 2e klas scholier willen zij n. 
Daarna bezoeken ze het Museon in 
Den Haag, waar ze een tv-program-
ma maken en enkele opdrachten uit-
voeren. Flink druk hebben ze het die 
week. De afronding en presentatie 
vinden plaats op vrij dag 23 februari, 
tij dens De Dalton Duurzaamheids-
markt, van 19-21.30 uur. Geïnteres-
seerd in duurzame ontwikkelingen? 
U bent van harte uitgenodigd om te 
gaan kij ken wat de scholieren hebben 
geleerd, kennis die ze graag met u de-
len. Zie ook: www.daltonduurzaam.nl. 

Duurzaam bezig [1], 
naar een groen dak

Wĳ  wensen u sfeervolle kerstdagen, een 
gezellige jaarwisseling en alle goeds voor 2018!
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Gemeente en 
Hoogheemraadschap 
van Delfland trekken 
samen op om zoveel 
mogelijk regenpijpen los te 
maken van het riool. Een 
‘afkoppelcoach’ informeert 
en adviseert de bewoners.

Als de straat toch open moet voor de 
riolering, is dat een goede gelegen-
heid om gelijk de openbare ruimte 
aan te pakken. Samen met de be-
woners van de Van Deventerlaan en 
omgeving is een ontwerp voor de 
buurt gemaakt. Het was helaas niet 
te voorkomen, dat een aantal volwas-
sen bomen moest verdwijnen, zeer 
tegen de zin van sommige wijkbe-
woners. Uiteindelijk is het werk een 
paar maanden geleden begonnen in 
de omgeving van de Schellinglaan. 
De werkzaamheden verplaatsen zich 

Duurzaam bezig [2], naar 
een gescheiden riool

De Salamander ontfermt zich 
over 8 gekapte Lindebomen van 
de Van Deventerlaan

langzaam door de straten en zullen 
ver in 2018 worden afgerond. 

De riolering was hard aan vervanging 
toe. Er ligt een rioolsysteem, dat vuil 
afvalwater en regenwater via één ri-
oolbuis gemengd afvoert naar de ri-
oolwaterzuivering. In plaats daarvan 
komt er een gescheiden stelsel met 
een aparte rioolbuis waarmee schoon 
regenwater naar een sloot in de om-
geving stroomt. De twee rioolbuizen 
liggen naast elkaar in de straat. Het 
regenwater dat ‘op straat’ valt, loopt 
via de straatput naar het schoonwa-
terriool en de sloot. 
Regen dat op de daken valt, loopt nu 
nog via de regenpijp naar de huis-
aansluiting op het vuilwaterriool. 
Als er niets zou gebeuren, blijft het 
huishoudelijke afvalwater van de wo-
ningen dus samen met schoon water 
uit de regenpijp in het riool terecht-
komen. En dat is zonde, want schoon 
regenwater hoeft niet te worden ge-
zuiverd. Om het nieuwe gescheiden 
riool optimaal te laten werken, maakt 
de gemeente de regenpijpen aan de 
voorzijde van de woningen los van het 
vuilwaterriool en legt in de voortui-
nen een schoonwateraansluiting aan 
en een nieuwe huisaansluiting op het 
vuilwaterriool. Kosteloos. Bewoners 
moeten hiervoor wel toestemming 
geven, wat de meesten tot nu toe ook 
doen. 

Houtzaagmolen De 
Salamander wil niets 
liever dan alle binnen de 
gemeente gekapte bomen 
verwerken tot bruikbaar 
hout. 
Onlangs werden in samenwerking 
met de gemeente een 8-tal stammen 
geselecteerd, die waren gekapt op de 
Van Deventerlaan in onze wijk. De 
stammen zijn na de kap in het zo-
genaamde balkengat van de molen 
opgeslagen om te wateren. Hierdoor 
worden de in het hout aanwezige mi-
neralen, voedingsstoffen en zetmeel 
in het water opgelost. De kwaliteit 
van het hout wordt daardoor beter. 
Na het wateren worden de stammen 
gezaagd tot planken. Na het drogen is 
het hout geschikt voor bewerking. Dit 
proces duurt minimaal 2 jaar. 

Gemeente en Hoogheemraadschap 
van Delfland trekken samen op om 
zoveel mogelijk regenpijpen in deze 
buurt los te maken van het riool. De 
gemeente zorgt voor de voorzijde 
van de woningen, het hoogheem-
raadschap probeert de regenpijpen 
aan de achterzijde los te koppelen 
en biedt daarvoor met subsidie op-
lossingen aan als een regenton, een 
ondergrondse krat of grindbak. Er 
is een ‘afkoppelcoach’ actief die be-
woners informeert en adviseert over 
het afkoppelen en het aansluiten op 
het schoonwaterriool. Dit kunnen ze 
bijvoorbeeld in de eigen tuin doen om 
te helpen de gevolgen van de klimaat-
verandering op te vangen.

De gemeente heeft een omgevings-
manager op het werk gezet. Hij zorgt 
er voor dat de bewoners tijdig op de 
hoogte zijn van de werkzaamheden 

De molen draaiende houden is een 
kostbare aangelegenheid. Daarom 
zijn de molenaars, of zijn het zagers, 
voortdurend op zoek naar opdracht-
gevers. Omdat bewoners steeds vaker 
mogen meedenken over de inrichting 
van hun straat, ontstaat meer duur-
zame aandacht voor de bomen. De 
Salamander kan daar een mooi steen-
tje aan bijdragen.

Ga eens kijken. De molen is elke 
woensdag en zaterdag van 14 – 16 uur 
geopend, behalve op 23 en 30 decem-
ber a.s. 
Wel zal de molen toegankelijk zijn 
tijdens het zogenaamde midwinter-
zagen op woensdag 27 december. Het 
is de bedoeling dat dit evenement in 
de namiddag en avond zal plaatsvin-
den, namelijk van 16:00 tot 20:00 uur. 
Adres: De Wiek 19, Leidschendam

Omgevingsmanager Francis Nauman
f.nauman@leidschendam-voorburg.nl 

“Bewoners weten mij te vinden”

Op bezoek 
bij de 
boomkweker
Een aantal bewoners uit de Van 
Deventerlaan en omgeving en 
de gemeente bezochten in au
gustus samen de boomkwekerij 
in het Brabantse Udenhout. Voor 
de bewoners leuk en interessant 
om te zien hoe liefdevol de bo
men worden opgekweekt. Vol
gend jaar zullen deze bomen hun 
straat weer een groen aanzien 
geven. De enthousiaste kweker 
besteedt veel zorg aan zijn troe
telkinderen en vertelde met pas
sie over de verschillende bomen 
die in Voorburg komen te staan, 
wat er allemaal bij het opkweken 
van deze bomen komt kijken en 
over zijn vak als boomkweker. 
De bewoners mochten zelfs hun 
‘eigen’ boom uitkiezen. Hoe mooi 
wil je het hebben? Dankzij de 
kweker werd het een leuke en 
leerzame dag.

en de praktische gevolgen daarvan 
voor de bereikbaarheid van de wo-
ning, parkeren in de buurt, het aan-
bieden van de afvalcontainers en 
dergelijke. Hij is het vaste aanspreek-
punt voor de bewoners. Daarnaast 
ontvangen alle betrokken bewoners 
1 maal per kwartaal een nieuwsbrief 
met de laatste stand van zaken. Vlak 
voordat aan een nieuwe straat wordt 
begonnen, krijgen de bewoners van 
die straat concrete informatie. Eind 
2018 is de hele buurt, globaal tussen 
Juliana-Bernhardpark, Broeksloot, 
Rembrandtlaan en Parkweg, voor-
zien van nieuwe, gescheiden riole-
ring en is de openbare ruimte weer 
als nieuw.

Over het hele project is meer te lezen 
en te zien op  
www.lv.nl/vandeventerlaan 
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Fietsen en bromfietsen 
alleen stallen in de daarvoor 
bestemde plekken.
 
Met de herinrichting van het  
Randstad Railstation Leidschendam- 
Voorburg realiseert de gemeente ook 
een groot aantal nieuwe fietsenstallin-
gen. Dit om ervoor te zorgen dat er niet 
net als voorheen overal en nergens fiet-
sen gestald worden. Hoewel het aantal 
stallingen bijna verdubbelt, komt er 
ter ondersteuning een nieuwe rege-
ling om te voorkomen dat bromfietsen 
en fietsen toch weer buiten of naast 
de daarvoor bestemde plekken wor-
den neergezet. Dit gebied wordt met 
bebording aangegeven, zodat het voor 
iedereen helder is. Handhavers zullen 
de regeling handhaven en de fietsen 
die verkeerd staan verwijderen. Ook 
op het achterlaten van weesfietsen 

RandstadRailstation 
Leidschendam-Voorburg

Rembrandtlaan 
onderdeel van 
sterfietsroute

zal krachtig worden gehandhaafd. 
Begin september zijn de werkzaamhe-
den begonnen. Door wat tegenslag is 
de oplevering helaas vertraagd, want 
ook de herinrichting van de ruimte 
aan de kant van de Rodelaan moet nog 
worden uitgevoerd. Een nieuwe eind-
datum is niet bekend.

Ontwikkeling 
gebied Oosteinde 
241, 243 en 245

Nieuwsgierig zijn we natuurlijk 
ook naar de plannen voor het 
stuk grond naast het station. Na
vraag bij de gemeente leert ons 
dat in de maand december meer 
bekend zal worden.

Maatregelen zijn nodig om 
het fietsen comfortabeler, 
maar ook veiliger te maken. 
Groei in het fietsgebruik is een be-
langrijke doelstelling van zowel onze 
gemeente als die van onze buurge-
meente Den Haag. Daarvoor is kwali-
teitsverbetering van het fietsverkeer 
noodzakelijk. Beter wegdek, betere 
doorstroming en meer ruimte zijn 
de maatregelen die het fietsen com-
fortabeler en veiliger moeten maken. 
Bestaande fietsroutes die woonwijken 
met het centrum van Den Haag ver-
binden, worden daarvoor opgeknapt. 
Een van de routes verbindt de Haag-
se binnenstad met Leidschenveen 
en valt voor een deel onder de ver-
antwoordelijkheid van de gemeente 
Leidschendam-Voorburg. In onze wijk 
maken de Rembrandtlaan, de Rem-
brandtrotonde en de Wijkerbrug deel 
uit van deze sterfietsroute. De aanleg 
daarvan laat nog even op zich wachten 
en maakt deel uit van het groot onder-
houdsplan voor dat gebied. Bijgaande 
artistimpression geeft een beeld hoe 
het fietsdeel eruit gaat zien tussen 
Veldzichtkade en de rotonde. Over de 
inrichting van het gedeelte Rotonde, 
Rembrandtlaan en Wijkerlaan is nog 
geen besluit genomen. (zie ook artikel 
over de Vlietbruggen) De werkzaam-

heden aan het Schrepelpad, tegenover 
de Wijkerbrug, zijn inmiddels ook ge-
start. Dit gedeelte wordt ingericht als 
‘fietsstraat’. Dit betekent dat de auto’s 
een ondergeschikte rol krijgen ten 
opzichte van de fietsers.  Het overige 
Voorburgse deel, tussen de Nicolaas 
Beetslaan en de Monseigneur van 
Steelaan zal voor de kerstdagen geheel 
vernieuwd worden opengesteld.
De Fietsersbond Leidschendam- 
Voorburg is blij met de ontwikkelin-
gen rondom de fietsroutes, maar het 
mag van hen wel wat sneller. Het fiets-
verkeer groeit sowieso en verdient 
daarom meer aandacht om extra te 
groeien. Alle lokale politieke partij-
en ontvingen een wensenlijst van de 
lokale Fietsersbond met het verzoek 
wensen te vertalen in fietsbeleid als 
onderdeel van de verkiezingspro-
gramma’s. De ontwikkelingen rond 
soorten fietsen die verschillende snel-
heden halen baart hen zorgen en vra-
gen mede daarom om aandacht voor 
de veiligheid van alle weggebruikers.
Tegelijkertijd kan extra fietsverkeer 
bijdragen aan de duurzaamheiddoel-
stellingen, fietsen is tenslotte gezond 
en schoon. Een hele lijst met adviezen 
maakt deel uit van de brief. 

Zie ook: www.leidschendam- 
voorburg.fietsersbond.nl

Planologische 
ontwikkelingen, 
milieueisen en vele soorten 
vergunningen zijn van 
invloed op elkaar. Geen 
enkele partij lijkt haast te 
hebben of is bereid de zaak 
vlot te trekken.

Alweer 3 jaar geleden besloten de Pro-
vinciale Staten dat er een beter beeld 
moest komen van het effect van de 
helihaven nabij het Prins Clausplein. 
De vele zienswijzen waren daarvoor 
overtuigend genoeg. Minimaal een 
jaar lang zouden luchtkwaliteit, ge-
luidhinder, verkeersveiligheid en eco-
nomische consequenties onderzocht 
worden. Tegelijkertijd besloten de 
Staten dat de helihaven niet gebruikt 
mag worden voor commerciële (rond)
vluchten, werd er een maximum ge-
steld van 10 vluchten per dag en mag 
er niet gevlogen worden na 19.00 uur.

Het onderzoek kan pas plaatsvin-
den nadat de luchtvaartregeling voor 
helikopterverkeer in werking is ge-
treden. Deze ligt klaar maar kan pas 
in werking treden nadat de Inspec-
tie Leefomgeving en Transport een  
‘Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim’ 

heeft verleend. Daarvoor is overeen-
stemming nodig over het gebruik van 
het luchtruim. 
De Luchthavenregeling verloopt in 
april 2018 en het toegezegde onder-
zoek is nog niet eens begonnen. Van-
daar dat er nu een nieuwe Luchtha-
venregeling ter inzage ligt waarin de 
vervaldatum is gewijzigd naar 1 april 
2020. Door de vertraging van dit pro-
ces ontstaat nu ook weer de mogelijk-
heid om opnieuw een zienswijze in 
te dienen. Uw wijkvereniging maakt 
daar uiteraard gebruik van. De vereni-
ging herhaalt de eerdere zienswijze en 
vraagt zich af waarom er geen schot 
in de zaak zit. Het is een ingewikkeld 
dossier met veel aspecten. Planologi-
sche ontwikkelingen, milieueisen en 
vele soorten vergunningen zijn van 
invloed op elkaar. Geen enkele partij 
lijkt haast te hebben of is bereid de 
zaak vlot te trekken.

Als bestuur van deze wijkvereniging 
doen we ons best ons te informeren 
en kennis op te bouwen door ons te 
verdiepen in alle aspecten die onze 
leefomgeving beïnvloeden. Uiteraard 
zijn wij niet tegen de trauma- en poli-
tie heli’s. Zie voor onze zienswijze de 
website wvov.nl .

Onderzoek effect 
helihaven nabij Prins 
Clausplein ernstig 
vertraagd

Artist impression

Binnenkort behoort dit beeld tot het verleden
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Turbulentie rondom de Windturbine 

Het kerstverhaal uitgestald 
In de donkere dagen rond Kerst pre-
senteren Museum Swaensteyn en 
Huygens’ Hofwijck traditiegetrouw 
een kersttentoonstelling. In Museum 
Swaensteyn tonen ze kerststallen van 
over de gehele wereld, grotendeels 
afkomstig uit privé collecties. Belang-
rijke bruiklenen komen uit de col-
lectie van het stadsklooster aan het 
Westeinde in Den Haag. Hofwijck zal 
geheel in kerstsfeer, inclusief kerst-
stallen, het verhaal van de Ster van 
Bethlehem vertellen. Hoe zou een we-
tenschapper als Christiaan Huygens 
aangekeken hebben tegen het verhaal 
van de drie koningen die het wonder-
lijke licht zien en dat volgen? 
Dit jaar doen ook de winkeliers in het 
Huygenskwartier mee en zijn de eta-
lages gevuld met kerststallen. Voor-
burg is zo omgetoverd tot een waar 
kerstdorp. De tentoonstelling Het 
kerstverhaal uitgestald is vanaf 9 de-
cember t/m zondag 14 januari 2017 te 
zien. 

Hofwijck vierde het afgelopen jaar 
succesvol 375 jaar Hofwijck. Huygens 
bouwde de buitenplaats om af en toe 
zijn drukke bestaan te kunnen ont-
vluchten. Dat de groene oase na 375 
jaar nog steeds bestaat is best een 
klein wonder. Er zijn vele momenten 
geweest dat haar voortbestaan aan 
een zijden draad hing. Vooral de nabij 
gelegen spoorbaan en snelweg waren 

De Haagse en 
Leidschendamvoorburgse 
politiek stelt zich kritisch 
op ten aanzien van de 
windturbine aan de A4. Er 
lijkt eindelijk meer naar 
de bezwaren geluisterd te 
worden. 

De Bewonersgroep Windturbine 
Vlietzone (BWV) blijft actie voeren te-
gen de plaatsing van de Haagse wind-
turbine. Wijkvereniging Oud Voor-
burg neemt hier ook aan deel. Zonder 
duidelijke communicatie vanuit de 
gemeenten Den Haag en Leidschen-
dam-Voorburg verrees eind vorig jaar 
de 153 meter hoge molen op 330 meter 
van het dichtstbijzijnde woonhuis. 
De gemeente Leidschendam-Voor-
burg en de Vereniging Houdt Vlie-
trand Groen  procedeerden tot aan de 
Raad van State tegen de komst van de 
turbine.In 2017 is de hele procedure 
nogmaals getoetst door het Kabinet 
van de Koning. 

Toch blijkt nu dat De Wolff, de eige-
naar van de turbine, naliet een ver-
gunning aan te vragen bij Rijkswa-

terstaat voor het doelmatig en veilig 
gebruik van deze turbine langs de A4. 
De turbine kan de automobilist af-
leiden en ook brand en rondvliegend 
ijs kunnen een gevaar vormen. BWV 
heeft op 8 november jl. gebruik ge-
maakt van de mogelijkheid in te 
spreken tijdens de vergadering van 
de Haagse Raadscommissie Leefom-
geving met het verzoek om de turbi-
ne stil te zetten zolang er geen ver-
gunning is van Rijkswaterstaat. Voor 
wethouder Joris Wijsmuller bleek 
het ontbreken van de vergunning 
geen reden voor stilzetting, maar een 
meerderheid van de commissieleden 
stelde zich kritisch op. 

Op 23 november 2017 nam de Haagse 
gemeenteraad twee moties aan. In 
de eerste motie verzoekt de gemeen-
teraad het College een Handhaving-
verzoek in te dienen. Rijkswaterstaat 
wordt daarin verzocht om de turbine 
te laten stilzetten, omdat de vergun-
ning ontbreekt. De tweede motie 
betreft het verzoek aan het College 
om in overleg te gaan met de omwo-
nenden, de eigenaar en de gemeente 
Leidschendam-Voorburg. Gesproken 
moet worden over de plaatsingsduur 

van de windmolen en eventuele in-
korting daarvan en de bereidheid om 
de geluidshinder te verminderen. De 
Haagse raad wil over de uitkomsten 
en (financiële) implicaties uiterlijk 
februari 2018 geïnformeerd worden. 
De gemeente Leidschendam-Voor-
burg stuurde eveneens een Handha-
vingverzoek aan Rijkswaterstaat. Wij 
plaatsen begin 2018 op onze website 
een voorbeeldbrief waarmee u even-
tueel zelf een zienswijze kunt indie-
nen.

Onlangs werd ook bekend dat De 
Wolff Nederland alle ‘windactivitei-
ten’ verkocht aan Energiebedrijf Ene-
co met uitzondering van de turbine 
in de Vlietzone. De gemeente Den 
Haag heeft een meerderheidsbelang 
in Eneco, Eneco neemt ook de mede-
werkers van De Wolff over, maar wat 
betekent dat voor de veiligheid en on-
derhoud van de turbine in de Vlietzo-
ne? Eneco sprak in de media de hoop 
uit, dat de gesprekken over de Haagse 
Molen tussen eigenaren, politiek en 
omwonenden zullen leiden tot een 
acceptabele oplossing en niet tot ver-
storing. Wij houden u op de hoogte!

BinckBank 
Tour geslaagd
7,2 miljoen mensen uit 
59 landen zagen onze 
wijk op televisie. 

Aldus de evaluatie over de Binck
Bank Tour van Bianca Bremer, 
wethouder Toerisme en Recre
atie. Nog eens 10.000 mensen 
stonden langs de route de ren
ners aan te moedigen. Daarvoor 
moest onze wijk wel even flink op 
slot en dat vroeg om wat aanpas
singsvermogen van de bewoners.  

De sfeer was goed. Bij de team
tijdrijders en de kinderen van 
Kids ride  waren veel wijkbewo
ners te vinden en bij de profs veel 
bekenden uit de Italiaanse Giro 
en de Franse Tour. In het weekend 
voorafgaand aan de Tijdrit, werd 
het parcours van 9 km, met schit
terend weer overigens, door vele 
bewoners verkend. De moeilijke 
onderdelen zoals de drempels op 
de Rembrandtlaan en de scherpe 
bocht bij de Wijkerbrug leverden 
goede strategische plekken voor 
het aanmoedigende publiek. Ook 
de Rembrandtrotonde was popu
lair, want daar kon je de renners 
twee maal langs zien rijden. 

De wethouder zei trots te zijn op 
het resultaat. Volgens haar heb
ben we de gemeente in het alge
meen, en het Huygenskwartier in 
het bijzonder, goed neer gezet. 
We laten zien dat we in staat zijn 
zo’n groot evenement te kun
nen organiseren. In het voorjaar 
van 2018 zal met het jaarlijkse 
passantentelling en onderzoek 
moeten blijken of het evenement 
meer bezoekers heeft opgele
verd.

bedreigend. Er was dus zeker wat te 
vieren, met als hoogtepunt een film 
en een tentoonstelling. De film ver-
slaat de reis die Constantijn Huygens 
in 1620 als secretaris van een diplo-
matieke missie naar Venetië maakte. 
Hij maakte gedurende die reis kennis 
met de kunst van de renaissance en 
van de antieke oudheid. Het journaal 
dat hij tijdens die reis bijhield, vorm-
de de basis voor de film die Peter van 
der Ploeg en Karlien Ritter 397 jaar la-
ter maakten. Het resultaat een mooie 
film van 45 minuten en zo succesvol 
dat deze nog tot en met de Kerstva-
kantie is te zien. Zie voor data en tij-
den www.hofwijck.nl

Uiteraard zijn er voor het nieuwe jaar 
ook al weer mooie plannen.  In janu-
ari  start  Huygens’ Hofwijck met het 
poëziefestival met de jaarlijkse ge-
dichtenwedstrijd. 
Samen met Museum Swaensteyn ko-
men er twee grote tentoonstellingen: 
In de zomer Voorburg Sculptuur en 
in het najaar De Gouden eeuw van de 
Vliet. Volg de website voor nadere in-
formatie www.hofwijck.nl
Door de grote belangstelling voor het 
museum, worden de openingstijden 
verruimd. In de maanden januari, 
februari en maart gaat het museum 
eveneens op de doordeweekse dagen 
open.

Foto: Michel Groen
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Avondspitsuursluiting Sluisbrug Leidschendam

“De winkel moet eerst leeg”

Verkeersafwikkeling bij 
de Wijker- en Sluisbrug
De slag om een ‘extra oever 
verbinding’ lijkt verloren, 
maar we laten niet los en de 
verkeersafwikkeling blijft 
op de agenda.

Vorig jaar november benoemde de ge-
meenteraad een aantal projecten die 
het verkeer mogelijk beter, veiliger 
en met minder overlast kunnen door-
geleiden. Voorbeelden hiervan zijn 
herinrichting schoolzone Wijker-
laan/Rembrandtlaan, herinrichting 
infrastructuur quadrant/Oude Tram-
baan Leidschendam en verkeersvei-
ligheid Damplein. 
Omdat de verkeersaantallen over de 
Sluis- en de Wijkerbrug ver boven 
de capaciteit van de aansluitende 
30 km wegen liggen, namelijk 8000 
auto’s ten opzichte van de beoogde 
maximaal 5000 auto’s per dag, is ook 
‘Selectieve Toegang’ voor de vliet-
bruggen onderdeel van de studie. 
BonoTraffics voert de opdracht uit. 
Een begeleidingsgroep, waarin uw 

Wie zorgt er nu voortaan voor de 
feestverlichting of de moeder
dagattentie op de Rembrandt
rotonde? Dat was al jaren Addie 
Adriaanse, sinds 1978 eigenaar van 
de Drogisterij/Parfumerie Coco, 
maar zij houdt het voor gezien. Ze 
gaat op een andere manier van 
het leven en haar gezin genieten. 
De liefde bracht haar ooit als jon
ge apothekersassistente van Am
sterdam naar Voorburg. Al gauw 
kon ze de drogisterij overnemen, 
en het bijbehorende diploma werd 
snel gehaald. Ze koos bewust voor 
een winkel in een overzichtelijke 
omgeving. De persoonlijke contac
ten met haar klanten vindt ze heel 
waardevol en dat is wederzijds. 
Haar winkel lijkt soms wel een zoe
te inval en er is altijd wel even tijd 
voor een praatje. Klanten die al lang 
verhuisd zijn, komen nog steeds 
bij haar terug om te winkelen. Ge
lukkig kan ze een aantal speciale 
services zoals het PostNL service
punt, schoenreparatie en stomerij, 

overdragen aan Totaalgemak Rem
brandt (vh.The Matchbox) even
eens op de rotonde. 
Het gaat Addie aan haar hart dat 
in de loop der jaren winkels aan de 
rotonde zijn verdwenen. Zij gelooft 
op recht in de sociale functie van 
winkels in de buurt en voor oudere 
mensen is het fijn als winkels op 
loopafstand te vinden zijn. Zij hoopt 
dan ook van harte dat een winkelier 
haar zal opvolgen. Haar vertrek 
betekent natuurlijk ook afscheid 
nemen van haar trouwe medewer
kers Astrid, Karin en Jeanne. Addie 
heeft er alle vertrouwen in dat zij el
ders goed terecht gaan komen, een 
coach helpt hen daarbij.
Het afbouwen verloopt geleidelijk. 
De winkel moet eerst leeg. Dus, met 
het oog op de feestdagen kunnen 
de wijkbewoners nog wel bij haar 
terecht voor een cadeautje, een 
kaars of wat kerstversiering. Maar 
eens gaat de deur definitief op slot.  
Addie, dankjewel! De wijk gaat je 
missen.

wijkvereniging is vertegenwoordigd, 
bespreekt regelmatig de voortgang 
van de studie.
De verwachting is dat de studie begin 
januari 2018 klaar is. Voor de Rem-
brandtlaan/Wijkerlaan zijn de eerste 
schetsontwerpen besproken waarbij 
de weg de uitstraling van een 30 km 
weg krijgt. De fietsstroken worden 
verbreed, van 1,50 naar 1,90 m, het 
weggedeelte voor auto’s versmald, 
van 5,80 naar 3,60 m en de parkeer-
strook wordt breder om veiliger te 
kunnen in- en uitstappen, van 1,90 
naar 2,50 m. De inrit van de Rem-
brandtlaan bij de rotonde wordt aan-
gepast, waardoor het voor iedereen 
duidelijk is dat je op een 30 km weg 
rijdt. Bij de St. Maartensschool komt 
een verlengde drempel om duidelijk 
aan te geven dat hier een school staat. 
De grootste uitdaging blijft het terug-
dringen van het autoverkeer over de 
bruggen. Hierover is nog niets te mel-
den. Het wachten is op de definitieve 
ontwerpen. Voor meer informatie: 
bram.vanmannekes@wvov.nl 

Het lijkt erop dat de avondspits-
uursluiting van de Sluisbrug bij 
Leidschendam blijft. Dit betekent dat 
de brug gedurende de avondspits op 
werkdagen niet open gaat voor de ple-
ziervaart. Lange files in Leidschen-
dam-Zuid en in het Dam Centrum 
kunnen zo worden voorkomen. 
Het autoverkeer over de vlietbruggen 
zijn communicerende vaten, of an-
ders gezegd als er meer opstoppingen 
en files bij de Sluisbrug in Leidschen-
dam komen, zoeken automobilisten 

alternatieve routes. De Wijkerbrug 
is het meest voor de hand liggende 
alternatief. Dit leidt tot nog meer 
verkeer over de toch al zwaar belaste 
Wijkerbrug tijdens de avondspits.
De provincie Zuid Holland besloot 
onlangs de spitsuursluiting van de 
Sluisbrug in Leidschendam te hand-
haven en zelfs te verlengen naar 18:30 
uur op werkdagen. Dit is de uitslag 
van het mediation proces tussen be-
woners- en wijkverenigingen met 
steun van het MKB Leidschendam en 

de provincie Zuid-Holland. 
Op 16 november 2017 was er een 
hoorzitting in verband met 3 be-
zwaarschriften. Twee watersportver-
enigingen voerden aan dat door een 
avondspitsuursluiting tot 18:30 uur 
de pleziervaartuigen havens in West-
land en bij de Rotte niet voor zons-
ondergang kunnen bereiken. Wij 
hebben daar tegenover gesteld dat 
het slechts om enkele schepen gaat 
omdat er alleen sprake is van sluiting 
op werkdagen. Dit weegt naar ons 

idee niet op tegen de overlast door de  
lange files die slechts heel langzaam 
oplossen.  
De bezwarencommissie moet nu de 
belangen van de pleziervaart tegen-
over de overlast door brugopeningen 
voor verkeer en omwonenden tijdens 
de avondspits afwegen. We hebben 
goede hoop dat de avondspitsuurslui-
ting gehandhaafd blijft. De bezwaren-
commissie doet rond de jaarwisseling 
uitspraak. Voor nadere informatie: 
bram.vanmannekes@wvov.nl

Wilma 
Romeyn 
stelt zich 
voor

vele verschillende functies, nationaal 
en internationaal, bij overheid en 
bedrijfsleven, ben ik nu gestopt met 
werken en besteed mijn vrije uren 
o.a. aan dit wijkblad. Voor het eerst in 
full colour en met veel verschillende 
onderwerpen.  Ik roep u op om mij te 
laten weten wat u van het blad vindt, 

bine zijn allemaal van invloed op onze 
leefomgeving. Ze worden nauwgezet 
door uw bestuur gevolgd.
Ik woon alweer bijna 17 jaar met veel 
plezier aan de Parkweg. Als jong meis-
je heb ik tot mijn 15e jaar in Voorburg 
gewoond en ben na enige omzwervin-
gen weer teruggekeerd. Ik heb Toe-
risme gestudeerd in Breda, maar ben 
al vrij snel na mijn studie in het com-
municatievak terechtgekomen. Na 

maar ook mij te voorzien van nieuw-
tjes of ontwikkelingen in de wijk. 
Leuke of minder leuke dingen, maar 
in ieder geval interessant genoeg om 
aan uw mede-wijkbewoners te laten 
weten. Ik ben blij met deze versie en 
bedank iedereen die hier aan heeft 
meegewerkt. info@wvov.nl

Sinds eind september ondersteun ik 
het bestuur van de wijkvereniging 
met het maken van het wijkblad. Een 
hele leuke klus, want zo hoor je nog 
eens wat. Met veel plezier ben ik aan 
de slag gegaan, gelukkig in nauwe sa-
menwerking met de bestuursleden 
die verslag doen van hun activiteiten 
en daarover veel te vertellen hebben. 
Ontwikkelingen rondom de heliha-
ven, de Vlietbruggen en de windtur-
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Contact: Wijkvereniging Oud Voorburg
  p/a Park Vronesteyn 27
  2271 HP Voorburg
  info@wvov.nl

Website:  www.wvov.nl 

Bestuur
Voorzitter Anneloes Blok-de Jong
  Park Vronesteyn 27 (2271 HP)
  Tel: 06 2909 1966
  anneloes.blok@xs4all.nl

Secretaris Diederik Visser
  diederik@xs4all

Penning- Marga Beute–van Soest
meester Laan van Swaensteijn 19 (2271 VA)
  Tel: 387 15 60
  margabeute@kpnmail.nl

Leden Berthie de Zwart-Nijhof
  Eemwijkstraat 8 (2271 RE)
  Tel: 386 25 59
  berthie.de.zwart@wvov.nl

  Bram van Mannekes
  Oosteinde 147 (2271 EE)
  Tel: 369 48 19
  bram.vanmannekes@@planet.nl

  Codrin Popescu
  Loolaan 116 (2271 TP)
  Tel: 06 3804 9966

Wijkblad Wilma Romeyn
  info@wvov.nl
  
Wijkagent Mirjam Passchier via 
  www.politie.nl (mijn buurt/
  wijkagenten) en algemeen 
  telnr. 0900-8844

Contactpersonen Deelwijken
Zie kaartje op de website

I  vacature

II  Kees van der Leer
  Schoolstraat 45 (2271 BZ)
  Tel: 386 65 20
  keesvanderleer@gmail.com

III  Hans en Iny Drabbe
  Rusthoflaan 24 (2271 VJ)
  Tel: 386 22 05
  jpmcwd@zonnet.nl

IV  Joke van Mannekes
  Oosteinde 147 (2271 EE)
  Tel: 369 48 19
  jpkrn46@gmail.com

V  Codrin Popescu 
  Loolaan  116 (2271 TP)
  Tel: 06 3804 9966

VI  vacature

VII  Berthie de Zwart 
  Eemwijkstraat 8 (2271 BZ)
  Tel: 386 25 59
  berthie.de.zwart@wvov.nl

VIII  vacature

Wijkcentrum De Oranjehoek
Oranje Nassaustraat 1 – Tel: 386 31 13

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Meld- en Informatiecentrum – Tel: 14 070

Colofon
Wijkblad Oud Voorburg is een 
uitgave van de wijkvereniging. 
Wijkvereniging Oud Voorburg 
bestrijkt het gebied tussen 
de Vliet en de Broeksloot, 
station Voorburg en station 
LeidschendamVoorburg. De 
vereniging vertegenwoordigt 
en behartigt de belangen van 
alle inwoners in dit gebied. De 
vereniging telt ruim 600 leden. 
De wijkvereniging werkt aan de 
leefbaarheid in de wijk en werkt 
daarvoor samen met gemeente, 
provincie en waterschap en 
andere belangenorganisaties.
Word nu lid! Ondersteun de 
vereniging voor tenminste € 7, 
per jaar (meer mag natuurlijk 
ook). U bent direct betrokken 
bij de besluitvorming om 
onze prachtige en plezierige 
leefomgeving in oud Voorburg in 
stand te houden.  
Mail uw gegevens naar:  
info@wvov.nl 

Wijkblad  
Verschijnt 2 à 3x per jaar in een 
oplage van 4000 stuks en wordt 
huis aan huis verspreid.

Foto’s en tekst: Anneloes Blok, 
Berthie de Zwart, Bram van 
Mannekes, Ruud de Zwart, 
gemeente LV, Dalton en Wilma 
Romeyn

Opmaak en druk: 
 Verloop drukkerij Alblasserdam

In het vorige nummer van het wijk-
blad meldden wij al de nominatie van 
Leidschendam-Voorburg om mee te 
doen aan de groencompetitie van de 
stichting Entente Florale. Den Haag 
werd eerste. Onze gemeente kreeg 
na afloop een analyse van de jury met 
nuttige tips en adviezen
Voor het onderdeel Ruimtelijke Vi-
sie en Kwaliteit adviseert de jury om 
de samenhang van de groenzones en 
de structuren tussen en in de wijken 
te verbeteren. Voor het onderdeel 
Cultuurhistorisch erfgoed krijgt de 
gemeente de suggestie de zichtlijnen 
weer open en zichtbaar te maken. Dit 
geldt ook voor de zichtbaarheid van 
de geschiedenis van de verschillende 
delen in de bebouwde kom. Voor het 
onderdeel Stedelijke groenstructuur 
en buiteninrichting was het advies 
om verder te gaan met het gebruik van 
vaste planten in de openbare ruimte. 
Bovendien gaf de jury aan om meer 
aandacht te besteden aan het inrich-
ten. Dit zijn natuurlijk maar enkele 
punten en suggesties uit het juryrap-
port. Voor onze gemeente belang-

Oud en Nieuw: Wijnkoperij Van Dop
de wijnkoperij van Aad van Dop over. 
Best een stap om een winkel met zo’n 
lange historie over te nemen. Maar 
Joost neemt daar de tijd voor en Aad 
draait nog twee dagen per week in de 
winkel mee. Aad krijgt daardoor de 
gelegenheid om af te bouwen en zijn 
kennis aan Joost over te dragen. Van 
veel klanten weet Aad bijvoorbeeld 
welke wijn ze lekker vinden. 
De klanten komen uit de hele regio 
en zijn van alle leeftijden waardoor 
Joost de hele dag klanten over de 
vloer krijgt. De persoonlijke contac-
ten met de klanten vindt Joost erg 
waardevol, een groot voordeel van 
een buurtwinkel. Oorspronkelijk 
komt hij uit de horeca, maar 20 jaar 
geleden koos hij voor de wijn. Joost 
zal zeker de ‘dozenformule’ niet ver-

anderen, een doos van zes flessen 
brengt de prijs per fles omlaag. Maar 
vernieuwingen vond hij wel nodig. 
Zo kun je nu van buiten naar binnen 
kijken, is het assortiment breder met 
bijvoorbeeld meer wijn uit de nieuwe 
wijnlanden Duitsland en Portugal 
en is de nieuwsbrief met aanbiedin-
gen nu digitaal. Ook de wijncursus-
sen worden druk bezocht evenals 
de najaarsproeverij die in november 
plaatsvond en waarvoor 400 mensen 
zich hadden aangemeld. 

Drukke tijden voor Joost, hij geniet er 
zichtbaar van. Nog een feestdagentip: 
ga je lekker koken? Joost geeft graag 
advies over de wijn die goed past bij 
het menu. Naast wijn biedt de win-
kel nu ook een gedestilleerd hoek 
met onder andere whisky, calvados 
en cognac. Het hele kerstdiner kan 
in een keer van een passend drankje 
worden voorzien. Klinkt goed, wel-
kom in de wijk!

Nuttig juryrapport voor 
onze groene ‘stad’

rijke punten om nog meer aandacht 
te geven aan een groene omgeving. 
Intussen kunnen wij al genieten van 
groene middenbermen met fleurige 
beplanting op de Parkweg in de om-
geving van Park Vronesteyn, de Prins 
Bernhardlaan en van de aanplant bij 
het Westeinde voor Hofwijck!
Leidschendam-Voorburg heeft ac-
tief deelgenomen aan deze groen-
competitie. Voor deelname wordt 
een gemeente genomineerd door 
de stichting Entente Florale Neder-
land en Vereniging Stadswerk Ne-
derland.  Den Haag werd afgelopen 
september uitgeroepen tot winnaar 
en benoemd tot de groenste stad van 
Nederland in 2017. 
De stichting Entente Florale Ne-
derland heeft als doel om het mul-
tifunctionele belang van het groen 
breed onder de aandacht te brengen 
van overheden, bedrijfsleven en in-
woners. De groencompetitie is geen 
einddoel op zich, maar een uitste-
kend middel voor gemeenten om zich 
te profileren als groene stad. Zie ook 
www.vitalegroenestad.nl 

Niet alleen in het Huygenskwartier 
zijn winkels in onze wijk te vinden. 
Alom bekend is natuurlijk de wijn-
winkel van Dop. Na 52 jaar voortgezet 
door een nieuwe eigenaar.
“Je kunt hier zo lekker parkeren”, dat 
zegt Joost van den Hurk de nog rede-
lijk nieuwe eigenaar van de legenda-
rische wijnkoperij aan het Oosteinde. 
En dat is handig, want de klanten 
komen er niet voor een flesje, maar 
kopen dozen wijn tegelijk. Een tra-
ditie of cultuur opgebouwd door de 
vorige eigenaar Aad van Dop die de 
winkel 52 jaar bestierde. Joost aasde 
al langer op de zaak, een mooie plek, 
een goed klantenbestand en passend 
bij zijn ambities. Pas bij de 2e poging 
van Joost werden ze het eens. In sep-
tember 2016 nam Joost van den Hurk 


