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Het enige wat we hebben is een bootje 
met een glij baantje en er ligt ook al-
tij d hondenpoep, dat we vaak moeten 
opruimen of moeten oppassen dat we 
niet in de poep stappen. Dat vinden 
wij  en onze vrienden heel vervelend. 

Wat kunnen we daaraan doen?
We hebben met onze vrienden uit de 

Te weinig speelruimte voor tieners Huygenskwartier

wij k gesproken en het zou fi jn zij n als 
we de speeltuin kunnen uitbreiden 
met een schommel, rekstok en een 
slingerrek. Het zou handig zij n als 
het in onze wij k is, want dan kunnen 
onze ouders ons makkelij k roepen als 
we naar binnen moeten en dan kun-
nen we ’s avonds ook nog even buiten 
spelen. Deze uitbreiding kan bij voor-

beeld op het plekje naast de speeltuin 
waar nu bankjes en een tafel staan 
die nooit iemand gebruikt. Maar iets 
verder weg kan ook, bij voorbeeld op 
het stationsplein. Daar is voldoen-
de ruimte, ook voor een wat grote-
re speeltuin. Met bij voorbeeld een 
sportkooi. Dat is leuk voor kinderen 
die weer wat ouder zij n dan wij .

Mensen denken vaak dat tieners al-
leen maar achter een beeldscherm 
zitt en, maar dat is echt niet zo. We 
spelen veel buiten, dat vinden we 
leuk, en een speeltuin is heel vaak een 
leuke ontmoetingsplek. Want daar 
kun je met meer vrienden samen 
komen dan bij voorbeeld in een tuin. 
En in een speeltuin maak je nieuwe 
vrienden, want een speeltuin is open-
baar en een tuin niet.
En wat betreft  de hondenpoep: dit 
zal vaak van honden komen uit onze 
buurt. Dus lieve mede-buurtbewo-
ners met honden: let op waar uw 
hond poept en ruim het op!

Linn en Renske lezen net in dit blad 
over de Gebiedsregisseur en leggen 
hun idee graag aan Anouk voor. Mis-
schien kunnen we een keer met haar 
praten of liever nog met de burge-
meester of wethouder en vragen of 
we onze speeltuin kunnen uitbreiden 
of op een andere plek in de buurt een 

Door: gastredactrices Linn en Renske, in december 2018 aan u voorgesteld

Dit artikel gaat over de speeltuin in onze wij k, in het 
Huygenskwartier tussen de Herenstraat en de Vliet. Het 
is een kleine, saaie speeltuin en voor alle kinderen in de 
buurt. Kinderen vanaf ca. 9 jaar (en dat zij n er best veel) 
kunnen er bij na niks doen. 

speeltuin kunnen maken. Het is echt 
belangrij k, want zo blij ft  het interes-
sant voor gezinnen met oudere kin-
deren om in Oud-Voorburg te blij ven 
wonen. We willen hier echt niet weg! 
Bovendien is elke dag een uurtje bui-
tenspelen gezond.

Groetjes Linn en Renske, 10 en 11 jaar, 
groep 7 van de Professor Casimir-
school. Met medewerking van onze 
vrienden uit de buurt. We schrij ven 
dit omdat we super graag een grotere, 
nieuwe speeltuin willen!

Van links naar rechts: Renske, Hanna (vriendin uit de straat) en Linn op een te 
klein speelapparaat. 

Dit blad verschij nt op 12 juni, te-
vens de landelij ke Buitenspeel-
dag, een initiatief van Jantje Be-
ton en Nickelodeon. Volgens hen 
maakt buitenspelen kinderen vro-
lij k en blij . Nog belangrij ker: bui-
tenspelen prikkelt de fantasie en 
is goed voor de sociale vaardighe-
den, gezondheid en motoriek.  

Kinderen verbinden en verlevendi-
gen de wij k. We laten ze graag aan 
het woord. Ben je onder de 16 en 
heb je iets te vertellen aan de wij k-
bewoners? Stuur een e-mail info@
wvov.nl en wie weet ben jij  onze 
volgende gastredacteur.

Wij kvereniging Oud Voorburg streeft  
er naar om onze mooie groene wij k 
tussen de Vliet en de Broeksloot en 
de beide stations, voor jong en oud 
aantrekkelij k te houden. Onze ver-
eniging heeft  bij na 600 trouwe leden 
en wil graag aansluiting met meer 
bewoners.
Onderwerpen als de verkeersstromen 
in en rond onze wij k, de verkeersvei-
ligheid ook voor onze kinderen, de 
luchtkwaliteit die er niet beter op 
wordt en de implementatie van het 
duurzaamheidsbeleid. We proberen 
de belangen van alle leden zo goed 
mogelij k te behartigen.
Goede communicatie is daarbij  

van belang. Naast ons wij kblad be-
schikken we binnenkort over een 
vernieuwde website, waarmee we u 
en u ons, nog actueler op de hoogte 
kunnen houden. Uw fi nanciële bij -
drage van slechts minimaal € 7,- per 
jaar besteden wij  aan o.a. genoem-
de communicatiemiddelen, overleg 
en ledenwerving. Wij  bezorgen dit 
wij kblad in 3300 brievenbussen, 
dus er kunnen nog wel wat leden bij . 
Aanmelden via info@wvov.nl, for-
mulier ‘aanmelden als lid’. Wij  roe-
pen vooral ook nieuwe bewoners op 
zich aan te sluiten. U bent van harte 
welkom!

Waarom lid worden?

ledenwerving tij dens Open Monumentendag 2018.
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wel voor de automobilist als de fiet-
ser. Maar ook als wandelaar moest je 
af en toe op je schreden terugkomen 
om je weg te vinden. Soms werd er 
met groot materieel rondgereden 
en moest je best uitkijken! Maar het 
eindresultaat telt. Persoonlijk* vind 
ik als bestuurslid, maar ook als be-
woner van de wijk, dat de structuur 
en de sfeer van de wijk aardig goed 
behouden is. Als bewoners moch-
ten we gedurende het gehele traject 
ons zegje doen. Er is goed naar ons 
geluisterd en ideeën werden in prak-
tijk gebracht.

In het kort zijn de afgelopen ander-
half jaar de volgende werkzaamhe-
den uitgevoerd: 3000 meter riolering 
aangelegd, 25000 m2 straatwerk 
aangebracht, 310 woningen van 
nieuwe rioolaansluitingen voorzien 
en 97 nieuwe bomen geplant. 

Na de zomervakantie worden er aan 
de Loolaan, ondergrondse afvalcon-
tainers geplaatst. De bestaande ver-
zamellocatie aan het Van Deventer-
plein, komt daarna te vervallen. 

Onlangs besprak het bestuur 
de wijkagenda met een van de 
4 wethouders, Jan Willem Rou-
wendal, We spraken over ver-
keeersonveiligheid rondom de 
Parkweg, geluid- en luchtkwa-
liteit, overlast bedrijventerrein 
Westvlietweg. Hij nam alle tijd 
om naar ons te luisteren en ac-
ties werden aan beide kanten 
genoteerd. Zo zal de wijkvereni-
ging zorgen dat het gemeentebe-
stuur een uitnodiging krijgt voor 
een bezoek aan de Vlietzone. Zie 
het artikel over dit onderwerp 
elders in dit blad. Het is een 
goede zaak dat de wethouders 
weten dat wij een grote groep 
bewoners vertegenwoordigen. 
Daardoor zijn we op de hoogte 
en dat maakt ons gesprekspart-
ner bij de ontwikkeling van het 
beleid. Binnenkort volgt een 
afspraak met wethouder Van 
Eekelen. Het is ons voornemen 
om deze gesprekken elk jaar 
te herhalen. 

Tussen 1946 en 1949 steunden meer-
dere gemeenten de troepen die naar 
Indië vertrokken. Als bewijs van er-
kentelijkheid bood het Vijfde bataljon 
Jagers, vanuit Indië Voorburg zes her-
ten aan voor het opnieuw in te richten 
hertenkamp in park Vreugd en Rust. 

De gemeente nam dit aanbod met bei-
de handen aan. Dit was een kans om 
van het vroegere hertenkamp, na der-
tig jaar, weer een dierenweide te ma-
ken. Na de vereiste instemming van 
de toenmalige eigenaar, de gemeente 
Den Haag, begon Voorburg met de 
voorbereidingen voor het inrichten 

Kennismaken 
met wethouder 
Rouwendal

Hertenkamp Vreugd en Rust
Als bewoner van de wijk kennen we het hertenkamp als 
geen ander. Velen van ons kwamen er al als kind. Leuk 
om te weten dat het Hertenkamp na de 2e Wereldoorlog 
in mei 1950 feestelijk heropend is. Hoe dat ging vertellen 
Marie-Thérèse Ford en Joost Heuvelink van de jubilerende 
stichting Mooi Voorburg.

De Plaats van Middendorp heeft 
weer een profiel van een midden-
stuk. Gedurende lange tijd lagen 
hier alleen grote platen op de grond 
en was de Plaats parkeerterrein. De 
bomen zijn aangeplant. In het na-
jaar volgt de verdere aanplant. In 
het huidige seizoen heeft dit name-
lijk geen zin, omdat de planten dan 
niet aanslaan. 
De aannemer voert de komende 
weken nog wat herstelpunten uit. 
Bijvoorbeeld het wegdek van een 
aansluitende weg aan de wijk, deze 
heeft flink te lijden gehad. Dit heb 
ik gemeld bij de omgevingsmanager 
Francis Nauman, die ons aanspreek-
punt voor dit project was. Hij blijft 
nog even. Wellicht is u ook nog iets 
opgevallen? Meldt dit dan. Nu kan 
het nog bij Francis, straks weer bij 
het meldpunt openbare ruimte.

Als bestuur willen wij de gemeente 
complimenteren met de wijze waar-
op dit traject is uitgevoerd. 

*Marga Beute

En dan ineens… is het klaar
Het project Groot onderhoud Van Deventerlaan e.o. 
In oktober 2014 startte het traject. De daadwerkelijk 
uitvoering begon eind 2017. En nu noteren we voorjaar 2019

Het was voor de wijkbewoner en 
de bezoeker aan de wijk niet altijd 
makkelijk. Als er aan je huis werd 

gewerkt “danste” het huis onder je 
voeten. En om de wijk in of uit te ko-
men was soms een beproeving. Zo-

van de hertenkamp. Het opknappen 
van de bestaande hertenstal en het 
aanbrengen van een hekwerk was het 
eerste dat moest gebeuren. 
Op 24 mei 1950 was het zo ver dat de 
herten zouden worden over gedra-
gen. Het bataljon, nog maar net uit 
Indië terug, werd hier hartelijk ont-
haald. Een defilé stond natuurlijk op 
het programma en de Koninklijke 
Militaire Kapel zorgde voor passende 
muziek. De herten – het waren er nog 
maar vier – wachtten op dat moment 
nog in Makassar op Celebes op ver-
scheping naar Nederland. Een smetje 
op de feestelijke dag. 
 
Met steun van hertenkampen in an-
dere gemeenten en de dierentuin van 
Wassenaar lukte het in de zomer van 
1950 het hertenkamp en de dieren-
weide van diverse dieren te voorzien. 
In 1951 zijn de vier Indische hinden 
en bokken uiteindelijk toch in Voor-
burg aangekomen. Missie geslaagd!
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Gelukkig hebben we in onze ge-
meente de Stichting Duurzaam 
Leidschendam-Voorburg, een actie-
ve en enthousiaste club mensen. Zij 
werken nauw samen met Gemeente, 
Stadstuin Rusthout en bewoners. Zij 

maken helder wat er gebeurt op het 
op het gebied van duurzaamheid, 
waar de knelpunten zitten en bren-
gen initiatiefnemers in de wijken bij 
elkaar. Door de wisselwerking kan 
de gemeente bijvoorbeeld het beleid 
aanpassen, kan er goede voorlichting 
worden gegeven, meer van elkaars 
ervaringen geleerd en goed samenge-
werkt.

Dat wil niet zeggen dat ze niet kri-
tisch de ontwikkelingen volgen. 

Marjan Van Giezen, de kersverse 
voorzitter zegt daarover: “met alleen 
de gemeente komen we er niet. De 
plannen zijn goed en uitnodigend, 
maar het tempo en de concreetheid 
van uitvoering mag van ons best een 
tandje hoger!” De Stichting biedt 
daarbij een helpende hand. Voor 
duurzame ontwikkeling is niet alleen 
geld nodig, maar ook toegankelijke 
informatie en aangepaste regelge-
ving. In het actieplan van de Stichting 
staan al vele activiteiten genoemd die 
wachten op verdere uitwerking. Zo 
zal de Stichting een bijdrage leveren 
aan de Duurzaamheidsmarkt van 
de gemeente op 15 juni. Ook denkt 
het bestuur aan een evenement in 
de Duurzaamheidsweek in septem-
ber in samenwerking met organisa-
ties en het bedrijfsleven. Informa-
tiebijeenkomsten met thema’s als 
Luchtkwaliteit, Natuurvriendelijke 
tuin, wateropvang/groene daken, af-
valscheiding, een duurzame woning, 
etc. Ze zijn zeker van plan om duurza-
me initiatiefnemers in de wijken bij 
elkaar te brengen. Leren van elkaars 
ervaringen kan leiden tot versnelling 
van de ontwikkelingen.

Heel blij is de Stichting met Stadstuin 
Rusthout, de andere belangrijke par-
tij waarmee ze samenwerken. Door 
de verbouwing van de Stadstuin is een 
prachtige nieuwe ruimte ontstaan. 
Deze biedt straks mogelijkheden 
voor bijeenkomsten, workshops, een 

duurzame markt, etc. Zo kan er echt 
een Centrum voor Duurzaamheid 
ontstaan, waar ze veel inwoners kun-
nen bereiken die zich afvragen hoe zij 
in en om hun eigen huis duurzamer 
kunnen leven. Ze willen de bewoners 
laten zien welke keuzes er mogelijk 
zijn. Veel bewoners willen net als de 
wethouder ‘duurzaam doen’. Marjan 
van Giezen en haar stichting hopen 
dit proces te kunnen faciliteren.

Zie voor meer informatie:
duurzaamleidschendam-voorburg.nl

aangenomen door alle fracties van de 
provincie. De provincie zal een visie 
opstellen waarbij erfgoedlijnen en 
trekvaarten in acht worden genomen. 

De Vliet en daarmee ook de Vliet-
zone is voor de hele omgeving net 
zo belangrijk als het Haagse Bos, 
het Malieveld en Park Sorghvliet in 
Den Haag.

Wij willen niet dat onze burgemees-

Duurzaam leven, het kan

De oevers van de Vliet
Uw wijkvereniging zet zich in voor bescherming van de 
groene Vlietoevers. Het groen beschermt en verbetert de 
woonkwaliteit van de bewoners langs beide oevers en de daar 
achterliggende omgeving. Wijkvereniging Oud Voorburg 
is over deze groene zone samen met een aantal andere 
belangenorganisaties actief in de richting van de Provincie 
Zuid-Holland en de gemeente Den Haag. En niet voor niks!

ter, wethouders en ambtenaren er al-
leen voor staan. Oud Voorburg werkt 
ook samen met wijkverenigingen 
van Leidschendam Oud Zuid en van 
Park Leeuwenberg, de Vereniging 
Houdt Vlietrand Groen en de Bewo-
nersgroep Windturbine Vlietzone, de 
Stichting Meyvliet, en de twee Volks-
tuinverenigingen De Groene Zoom en 
Leeuwenbergh.

*volledige tekst op de website wvov.nl 

“Duurzaamheid, dat gaan we natuurlijk doen!”, zei 
wethouder Astrid van Eekelen bij de presentatie van 
het uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Maar ja, hoe 
maak je dat concreet? De ‘sense of urgency’ begint zo 
langzamerhand bij ons wel door te dringen. Er moet wat 
gebeuren, onze planeet pikt het niet meer, maar wat?

Als er duurzame initiatieven 
in onze wijk zijn, dan hoort de 
redactie dit graag: info@wvov.nl

Marjan van Giezen, Stichting 
Duurzaam LV: ‘Duurzaam is: wij 
voorzien zó in onze behoeften, 
dat mensen van komende ge-
neraties én mensen elders op 
de wereld, óók in hun behoeften 
kunnen voorzien. En even goed 
als wij.’

Na de gemeentelijke herindeling in 
2002 ligt een belangrijk gedeelte van 
de Vlietzone, aan de overkant van de 
Vliet, in de gemeente Den Haag. Na 
een periode van rust tijdens de econo-
mische crisis heeft de gemeente Den 
Haag de plannen van 2006 weer uit 
de kast gehaald. Plan is om de Binck-
horst tot op de grens van Voorburg 
met hoge bebouwing te verstedelij-
ken. De grote vervuilende bedrijven: 
de asfaltcentrale, de betoncentrale 
en huisvuiloverslag wil Den Haag 
daarvoor naar de Vlietzone verplaat-
sen, langs de Westvlietweg. Hierdoor 
zal een groot deel van de groene zone 
langs de Vliet verdwijnen en daarmee 
ook het cultuurhistorisch waardevol-
le landschap van de Vliet.

De Wijkvereniging maakt zich zor-
gen over de aantasting van onze 
leefomgeving. We hebben daarom 
een ‘zienswijze’* geschreven op het 
toekomstige omgevingsbeleid van de 
Provincie Zuid-Holland. Daarin wij-
zen we op het belang van de waarde 
van de Vlietzone als groene zone voor 
de hele regio dat een beschermings-
niveau verdient in het kader van Bij-
zondere Provinciale Natuurgebieden 
of Landschappen. De wijkvereniging 
heeft de Statenleden dringend ver-
zocht de Provincie de regie te laten 
voeren over een integraal gebieds-
plan voor de Vlietzone. Daarbij moe-
ten alle aangrenzende gemeentes 
worden betrokken. Dat verzoek is 
in een motie* verwoord en unaniem 
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De enthousiaste consulenten onder-
houden een netwerk met ongeveer 
300 organisaties die met vrijwilligers 
werken. Doelstelling is uiteraard het 
bij elkaar brengen van vraag en aan-
bod. Er valt heel wat te kiezen als je 
interesse hebt. Het aanbod van vaca-
tures is groter dan de vraag. 
Organisaties die op zoek zijn naar 
vrijwilligers kunnen bij het Vrijwil-
ligerspunt terecht met vragen over 
vinden, binden en behouden van die 
vrijwilligers. Het aanbod is zichtbaar 
op de vacaturebank. 

Veel mensen gunnen zichzelf de tijd 
niet om vrijwilligerswerk te doen. 
Voor hen is het goed om te weten dat 

er functies zijn die slechts een uur 
per week vergen en echt de moeite 
waard zijn. Een nieuwe ontwikkeling 
is dat jongeren op momenten dat het 
hen uitkomt, zich graag nuttig wil-
len maken voor de maatschappij. Zij 
gaan aan de slag met tijdelijk vrijwil-
ligerswerk. 
De grootste promo-actie is NL Doet, 
alom bekend door de deelname van 
de leden van het Koninklijk Huis. In 
Leidschendam-Voorburg ook dit jaar 
weer een groot succes. 27 organisa-
ties deden mee en 274 vrijwilligers.
Een NL Doet in het klein, organi-
seerde het bedrijf Unibail Rodamco 
Westfield, eigenaar van Leidsenha-
ge. Onder de naam Klushandjes kwa-

men eind mei 75 personeelsleden 
klussen. Met behulp van het Vrijwil-
ligerspunt werden de klussen gese-
lecteerd.
Uit onderzoek blijkt dat onze wijk 
niet heel erg afwijkt van het lan-
delijk gemiddelde met betrekking 
tot vrijwilligerswerk. Hoor je bij de 
63% die zich misschien wil inzetten 

Vrijwilligers gevraagd
U komt er vast wel eens langs, het Vrijwilligerspunt 
op het Oosteinde, in dat leuke oude pandje tegenover 
de St. Martinuskerk. De drie medewerkers, Mandy 
van Winden, Liesbeth van den Ende en Laura Visser, 
noemen zich ‘consulent vrijwillige inzet’. Dat is tenslotte 
wat vrijwilligers doen. Zich volledig toegewijd vrijwillig 
inzetten voor de samenleving. 

Gebiedsregisseur, wat is dat nu 
weer? We vragen het Anouk Kars-
sen bij de gemeente, zij is het voor de 
kern Voorburg en daar ligt ook onze 
wijk. Zij legt het uit, “Ik probeer een 
verbindende schakel te zijn tussen 
inwoners, gemeente en maatschap-
pelijke partners. Ik wil samen met 
hen werken aan een leefbare wijk.”
Ze kent de straat, de buurt en de 
wijk. Anouk probeert oog te hebben 
voor wat er lokaal gebeurt en zorgt 
ervoor dat gemeentelijke projecten 
passen binnen de buurt. 
Ze vindt het belangrijk dat bewo-
nersinitiatieven en bewonersparti-
cipatie een bijdrage leveren aan de 
gemeentelijke doelen en dat gekeken 
wordt hoe die elkaar kunnen verster-
ken. Ook binnen de gemeente draagt 
ze deze gedachte uit. Bewoners moe-
ten meer en eerder meegenomen 
worden in trajecten en de ruimte 
krijgen mee te denken en mee te 
doen. 

Anouk is op zoek naar ideeën? Mis-
schien zoekt ze wel naar u. Wilt u 

aan de slag met uw idee of plan voor 
verbetering van uw buurt? Een goed 
initiatief vraagt vaak om samenwer-
king en afstemming met bewoners, 
gemeente, bedrijven en organisaties. 
Dit kunt u doorgeven via de website 
van de gemeente bij het formulier 
initiatief melden: https://www.lv.nl/
idee-melden/formulier. Zij kan u 
ook helpen bij het concreter maken 
van uw plan, meedenken over finan-
ciering of u in contact brengen met 
anderen die u hierbij kunnen onder-
steunen. U kunt haar bereiken via  
a.karssen@lv.nl of (070) 300 9334.

voor de buurt of bij de 27% die mis-
schien vrijwilligerswerk wil doen? 
Kijk eens op de vacaturebank en ga 
eens praten met de medewerkers 
van het Vrijwilligerspunt. Bezoek 
het spreekuur: elke dinsdag van  
13 – 15 uur, De Groene Loper, 
Van Royenstraat 2 te Voorburg. 
Nadere info: vrijwilligerspunt.nl 

Anouk Karssen - 
gebiedsregisseur Voorburg

Onze gastredacteuren Linn en 
Renske grijpen deze kans gelijk 
aan om hun speeltuinidee voor 
te leggen aan Anouk. 

In 2021 gaan 26 bestaande wetten 
over naar 1 nieuwe Omgevingswet. 
Dit betekent vereenvoudigde re-
gels voor ruimtelijke ontwikkelin-
gen. Het zal vooral eenvoudiger zijn 
voor de initiatiefnemer van nieuwe 
ontwikkelingen. Wij zijn aan het 
bestuderen hoe de belangen van 
inwoners in de nieuwe wet gewaar-
borgd zullen worden. Met het sa-
menvoegen van 26 wetten worden 
bestaande procedures gericht op 
inspraak van de inwoners vereen-
voudigd, ingekort of geschrapt. 

Alle gemeentes moeten in het ka-
der van omgevingswet een om-
gevingsvisie maken. De gemeen-
telijke toekomstsplannen in het 
kader van de nieuwe wet worden 
nu al voorbereid. De gemeente 
Leidschendam-Voorburg heeft 
stadsgesprekken en wijkwande-
lingen georganiseerd. Daar is de 

wijkvereniging bij geweest om be-
langrijke aandachtspunten in te 
brengen. Dat heeft geresulteerd in 
het Kompas van de Leefomgeving, 
door de gemeenteraad vastgesteld 
op 8 januari 2019.
De wet verplicht ook de provin-
cies een omgevingsvisie voor de 
hele provincie te maken. Door 
onze inspanningen zal nu door 
Gedeputeerde Staten het initiatief 
worden genomen om gezamenlijk 
met de gemeenten Den Haag en 
Leidschendam-Voorburg en de be-
langhebbenden, in het gebied een 
integraal gebiedsplan op te stellen 
voor de Vlietzone. We houden u op 
de hoogte.

Vraag uzelf nog eens af: waarom 
ben ik eigenlijk geen lid van de 
wijkvereniging Oud Voorburg, als 
u dat nog niet bent.

Verandering van procedures
Samen staan we sterker

Geen zware industrie in de Vlietzone!
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Hoe langer een conflict duurt, hoe 
lastiger het wordt dit op te lossen. 
Buren spreken elkaar al gauw niet 
meer. Houd contact en probeer er 
samen uit te komen. Als u niet weet 
hoe u het moet doen, overweeg dan 
assistentie van een buurtbemidde-
laar. Die kan helpen het gesprek met 
de buren aan te gaan. Het doel daar-
van is de relatie tussen beide buren te 
herstellen. 

“Het ligt aan de buren”
Onze wijkagent vraagt elders in dit blad uw aandacht voor 
het voorkomen van burenoverlast. In het zomerseizoen 
vaak een toenemend probleem met ramen en deuren open 
en veel buitenleven. Escalatie ligt op de loer en is uiteraard 
beter te vermijden.

Buurtbemiddeling is alleen succes-
vol als beide buren het probleem wil-
len oplossen en daar actief aan bij-
dragen. Dat klinkt eenvoudig, maar 
dat is het niet altijd. Het is menselijk 
om de ander de schuld te geven, die 
veroorzaakt immers overlast. Laten 
we ook eens naar onszelf kijken. 
Gaan we bijvoorbeeld expres luiste-
ren of de buurman die muziek weer 
op heeft gezet? Meestal hebben de 
buren ook (over)last van u. Als u hen 

hoort, horen zij u ook. Het is zoals al-
tijd een kwestie van water bij de wijn 
doen, aan beide kanten. 

Voor elk burenconflict kunt u bij de 
bemiddelaars terecht, dienstverle-
ning zonder kosten. Het kan gaan 
over geluidoverlast van volwassenen 
en kinderen, meningsverschillen 
over de erfscheiding, overlast van 
dieren, maar ook pesten of rodde-
len. De bemiddelaars houden eerst 
een intakegesprek met alle partij-
en om een goed beeld te krijgen van 
het conflict. 
Voor meer informatie: 
bemiddelingmediation.nl of
krakeelkamer.nl
Fijne zomer!

De afgelopen tijd is er veel aan-
dacht besteed aan veiligheid door 
het terugbrengen van overlast van 
scooters. Na het aanbrengen van ca-
mera’s in het Huygenskwartier lijkt 
de overlast af te nemen. Hoewel er 
soms nog sluipverkeer wordt ge-
signaleerd. Door de samenwerking 
in de stuurgroep blijven we van el-
kaars activiteiten op de hoogte. Zo 
zijn we betrokken bij de plannen 
rondom de Binckhorst en ontwikke-
lingen in het Huygenskwartier zelf. 
Momenteel wordt door het onder-
nemersfonds een communicatie-
plan uitgewerkt om meer mensen 
te motiveren ons mooie en gezellige 
Huygenskwartier te bezoeken. De 
routing wordt verbeterd waardoor 
het oude centrum makkelijker te 

Wat een leuke plek voor een Bed & 
Breakfast. Het Brugwachtershuisje 
pal naast de Wijkerbrug heeft ein-
delijk zijn nieuwe bestemming. En 
geluidoverlast? Niet erger dan aan 
een doorgaande weg en bij de res-
tauratie zijn daar voorzieningen 
voor getroffen. ’s Avonds en ’s nachts 
is het er bovendien erg rustig.

In december begonnen Theo en 
Willeke van der Plas, met veel liefde 
voor het huisje aan de restauratie. 
Er moest flink wat werk worden 
verzet, zowel  buiten als binnen. 1 
mei werd het huisje in gebruik ge-
nomen. 

Van buiten is er veel aandacht be-
steed aan het oorspronkelijke ka-
rakter van het huisje, een frisse 
witte pleisterlaag met een zwar-
te onderrand, nieuwe gietijzeren 
dakgoten en hemelwaterafvoeren 
en  nieuwe kozijnen met dezelfde 
uitstraling als de oude.  
Van binnen is er veel veranderd, 

oude details kwamen tevoorschijn 
van achter verlaagde plafonds, en 
voorzetwanden. Ze hebben een 
aantal van de oude elementen dui-
delijk in het zicht gebracht: het 
balkenplafond, oud metselwerk, 
een oude doorgang naar een zolder. 
Maar ook zijn er nieuwe elemen-
ten ingebracht: er is een badkamer 
gemaakt met douche en toilet, een 
gezellige woonkamer, met een kit-
chenette, en op zolder is een knus-
se slaapkamer ontstaan. Vanuit de 
woonkamer heeft u een prachtig 
zicht op de Vliet, achter de rech-
ter achterdeur is een glasdeur ge-
plaatst, zodat vrij zicht is ontstaan.  
Op het terras is het heerlijk zitten 
aan de Vliet, een hekje zorgt voor 
de nodige veiligheid. Alle geduld en 
inzet hebben een prachtig resultaat 
opgeleverd. Oud Voorburg heeft er 
weer een aanwinst bij. U en uw gas-
ten zijn welkom. Wij wensen Theo 
en Willeke veel succes. Voor meer 
informatie: bbdewijkerbrug.nl

vinden is. Ook wordt er gekeken 
naar verbetering van ‘fietsparke-
ren’. Natuurlijk staan ons weer hele 
gezellige evenementen te wachten 
zoals bijvoorbeeld de Vlietdagen in 
september. 
Als u in het Huygenskwartier woont 
en vragen heeft of wilt reageren, dan 
horen wij dat graag. info@wvov.nl 
Zo kunnen we uw standpunt zo goed 
mogelijk verwoorden.

De stuurgroep kent naast de wijk-
vereniging vertegenwoordigers van 
de ondernemers rondom de He-
renstraat, Mooi Voorburg, de Voor-
burgse musea, de eigenaren van 
een aantal bedrijfspanden en de ge-
meente Leidschendam-Voorburg en 
wethouder Astrid van Eekelen.

Huygenskwartier
De wijkvereniging neemt deel aan de stuurgroep 
Huygenskwartier. Samen werken we aan het vergroten van 
de bekendheid van dit gebied. Wij vertegenwoordigen daar 
de bewoners. 

Slapen (net niet) onder 
de Wijkerbrug
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‘Stichting Mooi Voorburg’, al 60 jaar! 
We feliciteren hen van harte met deze 
mijlpaal en namens ons allen spreken 
wij de wens uit dat zij hun werk nog 
jarenlang kunnen voortzetten.
We worden vaak met elkaar ver-
ward. Mooi Voorburg komt op voor 
zeg maar de hardware, de stenen. De 

Oud Voorburg feliciteert Mooi Voorburg

Mooi Voorburg, een naam om jaloers op te zijn. Mooi 
klinkt positief, als schoonheid, aantrekkelijk om naar te 
kijken. Oud klinkt als stoffig, traag en niet meer zo gewild. 
U begrijpt vast wel dat dit een grapje is. Immers, mooi oud 
is niet lelijk en in onze wijk wonen is voor de meesten een 
bewuste keuze. 

Foto: Ot Douwes

Wat gaat dit voor onze wijk beteke-
nen? Natuurlijk waren we aanwezig 
bij de presentatie van Unibail Rodam-
co, eigenaar van de Mall, over de ver-
keersmaatregelen tijdens het Raads-
forum van 7 mei (presentatie online).

De eigenaar en de in de Mall geves-
tigde bedrijven hebben er belang 
bij dat ze goed bereikbaar zijn. Het 
belangrijkste voordeel van de Mall 
is tenslotte het gratis parkeren. De 
maatregelen om het verkeer snel af 
te kunnen wikkelen lijken voldoen-
de: bewegwijzering op de N14, het 
verkeer dat met de klok mee om de 
Mall heen gaat rijden op weg naar vol-
doende parkeerplaatsen in 5 garages 
en intelligente stoplichten, IVRI’s, die 
het verkeer gaan regelen.

Toch hebben we zorgen over verkeer-
schaos, omdat er maar één aanvoer-
weg is, namelijk via de N14. Er hoeft 
maar iets te gebeuren en we hebben 
te maken met opstoppingen. Ook het 
verkeer rond het Damcentrum en 
de Wijkerbrug zal dan vast komen 
te staan. Een app zou een oplossing 
kunnen zijn. Deze stuurt je via de bes-

Mall of the Netherlands: 
verkeerschaos in de weekenden?
Nog een jaar en dan opent het vernieuwde Leidsenhage 
zijn deuren en gaat verder als ‘Mall of the Netherlands’. 
Er worden heel veel bezoekers verwacht en daardoor veel 
extra verkeer. De piek ligt in de weekenden. 

Mirjam Passchier wenst u een 
heerlijke zomer toe.

Onze wijkagent, Mirjam Pas-
schier, vraagt aandacht voor het 
voorkomen van burenoverlast. 
In de zomerperiode zijn we meer 
in de tuin of op balkon en staan 
ramen en deuren open. Daar-
door horen we elkaar en dat leidt 
soms tot irritaties. Ineens zijn we 
niet meer zo blij met onze buren.
 
De meeste ergernis gaat over 
geluidoverlast. Bewoners storen 
zich aan harde muziek of luid-
ruchtig praten en lachen. Maar 
ook rookoverlast van vuurkorven 
of BBQ worden als hinderlijk er-
varen. Volgens de wijkagent zijn 
irritaties te voorkomen door te 
investeren in de relatie met de 
buren. Ben je goede buren dan is 
het makkelijker om elkaar tijdig 
te informeren of aan te spreken 
mocht het uit de hand lopen. Als 
je elkaar kent, kun je meer van el-
kaar hebben.

Mocht het toch onderling niet 
lukken, dan kunt u een melding 
bij de politie doen op telefoon-
nummer 0900-8844. Nadat de 
politie zelf de overlast van harde 
muziek heeft geconstateerd, zul-
len zij de voor overlast zorgende 
bewoners hierop aanspreken. 
Meestal blijft het dan bij een 
waarschuwing. Blijven de klach-
ten en moet de politie nogmaals 
langskomen, dan volgt een boete 
van € 149,-. Bij ernstige muzikale 
geluidsklachten bekeurt de poli-
tie direct.

Bij escalatie van de verhoudin-
gen met uw buren, kunt u over-
wegen de hulp in te roepen van 
professionele buurtbemiddeling. 
Deze bemiddeling is altijd gratis. 
Mocht dit niet lukken, dan kunt 
u dit melden bij onze wijkagent. 
Maar zoals bij alles is voorkomen 
beter dan genezen. Uiteindelijk 
moeten alle partijen water bij de 
wijn doen en er samen uitkomen. 
Meer informatie:
bemiddelingmediation.nl

De wijkagent houdt elke eerste 
donderdag van de maand inloop-
spreekuur. Tussen 15-16 uur staat 
de koffie klaar bij Coffee Works, 
Parkweg 56.

Overlast(ig)

te route naar de Mall of nabijgelegen 
parkeerplaats. Wij hebben als oplos-
sing aangedragen om te anticiperen 
op opstoppingen door nu al mogelijke 
omleidingsroutes te bedenken die dan 
kunnen worden ingezet. Bijvoorbeeld 
via de A12/Utrechtsebaan in combina-
tie met bewegwijzering.

Bij het Openbaar vervoer, zet men in 
op station Mariahoeve. Verbeterde be-
wegwijzering in en bij het station en 
een goed aangegeven looppad naar de 
Mall (8 minuten) en weer terug facili-
teert de treinreiziger. 

Wij doen mee met ‘Overleg inza-
ke verkeer en vervoer omtrent de 
Mall of the Netherlands’ van Plat-
form Lokale Democratie.

wijkvereniging Oud Voorburg komt 
op voor de software, de leefomgeving 
en de bewoners. ‘Oud’, betreft zoals u 
weet, onze leefomgeving: mooie par-
ken met oude bomen en monumenta-
le gebouwen. Daar zit ons gezamen-
lijk belang en werken we samen met 
Mooi Voorburg waar dat kan.

De stichting is ontstaan nadat het 
succesvolle actiecomité in 1958 de 
oude molen ‘De Vlieger’ uit 1621 wist 
te redden van de sloophamer. Het 
toenmalige college wilde de molen 
kwijt voor de bouw van een sporthal. 
Het succes tot behoud van de molen, 
leidde in 1959 tot oprichting van de 
stichting Mooi Voorburg. In novem-
ber 1989 werd de molen verplaatst na 
een spectaculaire hijstocht over het 
spoor van de Hofpleinlijn naar het 
polderlandschap Essesteijn. 
Ter gelegenheid van het 60-jarig jubi-
leum liet ‘Mooi Voorburg’ een straat-
mozaïek maken: hoek Herenstraat/
Van Schagenstraat. Ook het bloemen-
mozaïek in Park Middenburg aan het 
Westeinde keerde door hun toedoen 
weer terug.
Zie verder de website:
mooivoorburg.nl. 



7

Neem de plannen bij  Leidschen-
dam-Voorburg: de A4 wordt uit-
gebreid met extra rij stroken, de 
Rott erdamsebaan komt eraan. De 
Binckhorst wordt volgebouwd en 
het Central Innovation District (CID) 
wordt opgetuigd in Den Haag. De 
verwachte bezoekers aan de Mall of 
the Netherlands, en misschien een 
extra brug over de Vliet. Allemaal 
extra verkeer en elke auto brengt 
uitlaatgassen en roetachtige deeltjes 
met zich mee. Daarnaast produceert 
de auto fi jnstof, omdat banden en 
asfalt slij ten en stof nu eenmaal op-
waait. En, hand in eigen boezem, we 
rij den allemaal auto. Ieder huishou-
den gebruikt verwarming en kookt, 
steekt kaarsen aan, gebruikt de bar-
becue of heeft  de open haard aan. 
Omdat een stad vol en druk is, is er 
sprake van achtergrondvervuiling. 
Dit is de som van de verschillende 
soorten vervuiling in de stad en de 
wegen eromheen. In de stad is die al-
tij d hoog, en hoe voller en drukker, 
des te hoger de achtergrondvervui-

ling. Bovenop de achtergrondver-
vuiling komt dan nog de vervuiling 
met schadelij ke stoff en in de eigen 
straat. En hoe staat het daarmee?
Op dit ogenblik is de verkeerssitua-
tie van Damplein-Damstraat een hot 
topic. Wat zij n de consequenties van 
de verschillende scenario’s? Sinds 
kort hangt er een gloednieuwe, pas 
geij kte, RIVM Paddenstoel. De ver-
vuiling op het meetpunt blij kt in 
de korte meetperiode in april hoog. 
Niet verwonderlij k: smalle straten, 
weinig luchtverversing, vaak stil-
staand verkeer. Een typische “street 
canyon” situatie waarbij  de vervui-
ling in de straat zelf heel belangrij k 
is. Maar ook de achtergrondvervui-
ling is al hoog – de A4 en de N14 zij n 
maar een paar honderd meter ver. 
Inspraakrondes worden gehouden. 
De politiek is aan zet. De bewoners 
vinden dat het verbeteren van de 
luchtkwaliteit heel hoge prioriteit 
verdient, onafh ankelij k van welke 
oplossing dan ook. Niet alleen op het 
punt waar toevallig gemeten wordt, 

De uitkomsten voor onze wij k: Weer 
blij kt dat een nieuwe brug van Klein 
Plaspoelpolder naar de Vlietweg 
(tegenover de Noordelij ke Verbin-

dingsweg) veel extra verkeer aan-
trekt. Zo veel dat het onvoldoende op-
lossing biedt voor de verkeersdrukte 
in het Damcentrum en op de Wij -

Lucht voor Leidschendam-Voorburg
Luchtkwaliteit zou in Nederland steeds beter worden. 
Vooral de EU-regels eisen van industrie en verkeer 
maatregelen om schoner te worden. Mooi natuurlij k, maar 
geldt dat voor alle plekken in Nederland? 

ook in de omringende straten. 
Wat doet de politiek?
LV2* heeft  plannen om hun meet-
net uit te breiden. De ambitie is 

constructief mee te denken. Wilt u 
meer weten of meedoen? Graag een 
e-mail naar lv2@kpnmail.nl. 

Meten op balkon damlaan.

Komt er nu toch een Extra Oever Verbinding over de Vliet?
De voor de hand liggende vraag is of er na 3 jaar studeren 
iets nieuws te vermelden is? Eigenlij k niet. De resultaten 
van de 4e studie hierover worden in juni of juli aan de 
gemeenteraad gepresenteerd voor verdere besluitvorming. 
De uitkomsten van deze nieuwste studie liggen 
volledig in lij n met de uitkomsten van de 2e studie door 
GoudappelCoff eng uit 2016.

kerbrug. Bovendien leidt het tot 
veel overlast op andere plekken in 
onze gemeente. 
Een extra brug met 2 rij richtingen 
heeft  voor Oud Voorburg enkele voor-
delen. Allereerst kan het landbouw 
verkeer over de extra brug. Ten tweede 
kunnen er meer inwoners selectieve 
toegang verkrij gen. Tenslott e ontstaat 
er de mogelij kheid om het verkeer te 
verdelen over de drie bruggen. 
Een extra brug met 1 rij richting heeft  
geen voordelen. Wel nadelen, name-
lij k meer verkeer over de Wij kerbrug.
In alle gevallen, zowel met als zonder 
brug, is een vorm van selectieve toe-
gang nodig. 
Onze conclusie van dit moment: Een 

extra brug brengt een aantal inte-
ressante voordelen voor onze wij k 
met zich mee. Essentieel is dat er een 
vorm van selectieve toegang komt. 
Goede communicatie tij dens de uit-
werking hiervan is essentieel om de 
juiste keuzes te kunnen maken. 
Als u over dit onderwerp in gesprek 
wilt of een andere opvatt ing heeft , 
laat het ons weten (info@wvov.nl ). 
We praten er graag over, een onder-
werp dat zoveel losmaakt.
De presentaties over de verschillen-
de opties, kunt u vinden op de web-
site van Leidschendam-Voorburg 
(https://ingesprekmetlv.nl/damcen-
trum). Hier kunt u ook informatie 
over selectieve toegang vinden.
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Secretaris Diederik Visser
 diederik@xs4all.nl

Penning- Marga Beute–van Soest
meester Laan van Swaensteijn 19
 Tel: 387 15 60
 marga.beute@wvov.nl

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

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

Wijkblad & 
Communicatie Wilma Romeyn
 info@wvov.nl

Wijkagent
Mirjam Passchier via: politie.nl 
(mijn buurt/wijkagenten) 
en algemeen telnr. 0900-8844

Contactpersonen Deelwijken
wvov.nl/bestuur-en-contactpersonen/
zie kaartje op website

I vacature

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

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

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

V Codrin Popescu
 Loolaan 116 
 Tel: 06 3804 9966
 
VI Sweder van Voorst
 Laan van Leeuwesteyn 15
 Tel: 387 08 68

VII Berthie de Zwart 
 Eemwijkstraat 8 
 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 wijkvereniging Oud 
Voorburg en bestrijkt het gebied 
tussen de Vliet en de Broeksloot, 
station Voorburg en station 
Leidschendam-Voorburg. De 
vereniging vertegenwoordigt 
en behartigt de belangen van 
alle, bijna 600 leden. Ga naar de 
website wvov.nl en schrijf u in. 
Voor minimaal € 7,- per jaar.

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

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

Opmaak en druk
Verloop drukkerij Alblasserdam; 
Steeds schoner, steeds 
milieuvriendelijker

Contact: Wijkvereniging Oud
 Voorburg
 p/a Park Vronesteyn 27
 2271 HP Voorburg
 info@wvov.nl

Website: wvov.nl 

Bestuur
Voorzitter Anneloes Blok-de Jong
 Park Vronesteyn 27
 Tel: 06 2909 1966
 voorzitter@wvov.nl

Saai, dat vonden de kinderen van ons 
wijkblad. Geen onderwerpen die zij 
interessant vinden en niks te doen. 
Daarom in dit nummer als starter een 
artikel van twee leuke gastredacteu-
ren en een puzzel voor jong en oud, 
lezers van ons blad.

   © www.ruiterpuzzel.nl  In elk woord zitten minstens twee letters die maar op één manier  
   weg  te strepen zijn. De letters die overblijven vormen samen de oplossing. Veel puzzelplezier. 
 

Aandenken 
Aankomst 
Appartement 
Auto 
Avontuurlijk 
Bed and     
     breakfast 
Belevenis 
Boeking 
Bos 
Buitenlucht 
Camper 
Camping 
Caravan 

Disco 
Dromen 
Ervaringen 
Foto’s 
Gazon 
Gezelschap 
Gezond 
IJsje 
Inchecken 
Inenten 
Koepeltent 
Kust 
Landschap 
Leuk 

Mooi 
Motel 
Mug 
Musea 
Onderweg 
Ontspannen 
Pas 
Pret 
Reis 
Restaurant 
Rugzak 
Rustpauze 
Strand 
Survival 

Tent 
Toer 
Vakantie 
Vrij 
Wandeling 
Warm 
Winkelen 
Zee 
Zeilen 
Zomer 
Zon 
Zonnen

K IJ L R U U T N O V A K A N T I E 

V T N E M E T R A P P A E S U M A 

B O S O W A N D E L I N G S I E R 

N G T A U K A N E G N I R A V R E 

E E E T F IJ R A L A N D S C H A P 

L N O Z S K U U P A A I D N Z T M 

E G N J E I A S S A V N P E M D A 

K O E P E L T E N T A I I M R I C 

N N K Z B N S D R R P L V O A S B 

I D C T O E E C T B E A M R W C E 

W E E T E N R S H N D A U D U O L 

E R H N K N D O E A P N G Z I S E 

P W C E I O R T T V P K A O E N V 

K E N T N Z N O Z A G O O D Z O E 

U G I E G E E F T R E M O Z E Z N 

E IJ R V N R U G Z A K S A P E B I 

L B U I T E N L U C H T T S U K S 

Dan is een bezoek aan de dierentuin 
Vlinders aan de Vliet echt aan te be-
velen. Afgelopen winter is de vlin-
derjungle vergroot, vernieuwd en 
gemoderniseerd. Wat ooit begon als 
een hobby, is nu uitgegroeid tot een 
topattractie waar heel wat te leren 
valt. Zeker zo’n 1500 dagvlinders vlie-
gen er dagelijks rond.

Woordzoeker Als u mee wilt dingen naar de prijs, de 
toegangskaartjes voor de Vlinderjun-
gle, stuur dan uw oplossing met uw 
adresgegevens, naam en e-mailadres 
en telnr., voor 15 juli 2019 aan de re-
dactie: info@wvov.nl. We verloten de 
kaartjes, 2 volwassenen en 2 kinde-
ren, onder de goede inzendingen. Veel 
succes!

Een tropische 
vlinderjungle aan de Vliet
Kunt u ook zo genieten van een felgekleurde vlinder die in 
uw tuin of op de bloembak op uw balkon neerstrijkt?

In de tuin leert jong en oud alles over 
de levenscyclus van de vlinder en 
maken de bezoekers kennis met tro-
pische gewassen. Er is veel te ontdek-
ken. De vlindertuin is heel leuk voor 
kinderfeestjes en familie-uitjes en 
dat op fietsafstand van onze wijk.
Vlinders aan de Vliet heet u van harte 
welkom. Zij stellen 4 kaartjes, 2 vol-
wassenen en 2 kinderen, ter beschik-
king voor de winnaar van de puzzel. 
Los deze op en stuur de oplossing voor 
15 juli 2019 naar info@wvov.nl onder 
vermelding van Zomerpuzzel. Onder 
de goede inzenders verloten wij de 
4 kaartjes. 
Mocht het via de loterij niet lukken, 
ook een betaald bezoek is de moeite 
waard. Kies een dag met opklaringen, 
want dan vliegen de vlinders het liefst 
en vergeet uw camera niet. Voor meer 
informatie: vlindersaandevliet.nl 

Wie regelmatig door onze wijk loopt 
ziet dat op veel plekken gemetselde 
gevels worden gereinigd. Vaak ver-
vangt men dan eveneens het voeg-
werk. Voegwerk dat nog in goede con-
ditie is. Het zou nog tientallen jaren 
of langer kunnen blijven zitten. He-
laas heeft deze goedbedoelde poets-
woede een duidelijke keerzijde.
Bij vrijwel alle gekozen reinigings-
methoden kan schade ontstaan aan 
de huid van de bakstenen. Als deze 
huid kapot gaat, krijgen weer en wind 
sneller invloed op de stenen en zullen 
deze gemakkelijker afbrokkelen. De 
bakstenen worden ook ruwer, wat 
betekent dat ze vervolgens sneller en 
dieper vervuilen. De nieuwe voegen 
hechten door een verkeerde samen-
stelling vaak ook niet goed aan het 
oude metselwerk. 
Voor een duurzame omgang met 
uw woning is een zorgvuldige ge-
velreiniging en voegwerkherstel 

Onderhoudstip: 
de gemetselde gevel

noodzakelijk. Belangrijk is om het 
vervangen van voegwerk zoveel mo-
gelijk te beperken tot noodzakelijke 
werkzaamheden; vervang alleen wat 
echt slecht is.
Met medewerking van Norman Vervat, 
kunsthistoricus en actief voor de Stichting 
het Cuypersgenootschap, een landelijke 
monumentenorganisatie. 
vervat2000@yahoo.com
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Aandenken 
Aankomst 
Appartement 
Auto 
Avontuurlijk 
Bed and     
     breakfast 
Belevenis 
Boeking 
Bos 
Buitenlucht 
Camper 
Camping 
Caravan 

Disco 
Dromen 
Ervaringen 
Foto’s 
Gazon 
Gezelschap 
Gezond 
IJsje 
Inchecken 
Inenten 
Koepeltent 
Kust 
Landschap 
Leuk 

Mooi 
Motel 
Mug 
Musea 
Onderweg 
Ontspannen 
Pas 
Pret 
Reis 
Restaurant 
Rugzak 
Rustpauze 
Strand 
Survival 

Tent 
Toer 
Vakantie 
Vrij 
Wandeling 
Warm 
Winkelen 
Zee 
Zeilen 
Zomer 
Zon 
Zonnen

K IJ L R U U T N O V A K A N T I E 

V T N E M E T R A P P A E S U M A 

B O S O W A N D E L I N G S I E R 

N G T A U K A N E G N I R A V R E 

E E E T F IJ R A L A N D S C H A P 

L N O Z S K U U P A A I D N Z T M 

E G N J E I A S S A V N P E M D A 

K O E P E L T E N T A I I M R I C 

N N K Z B N S D R R P L V O A S B 

I D C T O E E C T B E A M R W C E 

W E E T E N R S H N D A U D U O L 

E R H N K N D O E A P N G Z I S E 

P W C E I O R T T V P K A O E N V 

K E N T N Z N O Z A G O O D Z O E 

U G I E G E E F T R E M O Z E Z N 

E IJ R V N R U G Z A K S A P E B I 

L B U I T E N L U C H T T S U K S 


