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Entente Florale wil via een nationa-
le groencompetitie het groen breed 
onder de aandacht brengen van over-
heden, bedrijfsleven en burger. Dit 
jaar doen de vier steden Den Haag, 
Leidschendam-Voorburg, Waalwijk, 
Purmerend en drie kleinere dorpen 
Geertruidenberg, Lisse en Voeren-
daal mee. De criteria voor de com-
petitie zijn verdeeld in zes groepen: 
visuele en ruimtelijke kwaliteit, cul-
tuurhistorisch erfgoed, cultuurgroen 
en buiteninrichting, natuur en land-
schap, recreatie en toerisme en duur-
zaamheid en milieu. De winnaars 
van goud kunnen daarna deelnemen 
aan de internationale competitie van 
Entente Florale. In 1998 won Voor-
burg de nationale titel en werd toen 
internationaal tweede, dus we gaan 
zeker een goede kans maken!
Door media-aandacht voor deze 
wedstrijd wordt een groot publiek 
geïnformeerd over het belang van 
groen in de gemeente, maar ook 
voor de deelnemende gemeente zelf 
is het interessant. Zij krijgt na afl oop 
een juryanalyse met tips en advie-
zen, waardoor het beleid en de uit-
voering kunnen worden verbeterd. 
In Leidschendam-Voorburg is o.a. 
bodemverbetering van het Stations-
plein aan de orde, wat gunstig is voor 
de bomen en ook komen enkele mid-
denbermen aan de orde.

Leidschendam-Voorburg 
doet mee aan Entente Florale

De gemeente heeft zich bovendien 
aangesloten bij de landelijke actie 
Operatie Steenbreek om te stimule-
ren dat naast de openbare ruimte ook 
de particuliere tuinen groener wor-
den gemaakt. We moeten met z’n al-
len proberen onze tuinen te vergroe-
nen dan komen er weer meer vogels 
en zullen de toenemende buien het 
regenwater sneller afvoeren. 
Op onze algemene ledenvergadering 
op 30 mei in Dekker’s Hoeve zal 
Rob Gussekloo, hoofd Stadsbeheer, 
een korte presentatie geven vanaf 
21.00 uur over de Entente Florale 
en Operatie Steenbreek. Op 9 juni is 
de jurydag voor onze gemeente en 
20 september zal de winna ar bekend 
gemaakt worden.

Anneloes Blok

Extra oeververbinding komt er niet: wat nu?
November jl. heeft de Gemeenteraad 
tot onze teleurstelling besloten dat 
er geen extra oeververbinding komt. 
Een aantal voorstellen voor verbe-
tering van de verkeerssituatie bij de 
Sluis-, Wijker- en Kerkbrug wordt 
nu uitgewerkt. De aanpassingen bij 
de Wijkerbrug staan voor 2018 op de 
planning.
Wat betreft de situatie rond de 
Wijkerbrug worden 2 voorstellen 
uitgewerkt: herprofi lering van de 
Wijkerlaan en Rembrandtlaan met 
als belangrijkste doelstelling de vei-
ligheid rond de St Maartensschool te 
verbeteren en het anders afstellen van 
de verkeerslichten bij de Wijkerbrug 
voor een betere afhandeling van het 
verkeer. Voor de Kerkbrug zijn geen 
voorstellen opgenomen. Als dit on-
voldoende verbetering geeft, blijft 
de mogelijkheid van het invoeren 
van selectieve toegang een optie. Wij 
doen als wijkvereniging weer mee in 
de nieuwe begeleidingsgroep en zul-
len ons uiterste best doen om verbete-
ringen te realiseren. 

Wat gebeurt er op korte termijn. De 
wijkvereniging heeft samen met een 
aantal andere organisaties bezwaar 
gemaakt tegen het besluit van de pro-
vincie Zuid-Holland om de sluis in 
Leidschendam tijdens de avondspits 
weer te openen voor scheepvaartver-
keer, zowel voor recreatie als beroeps-
vaart. De provincie heeft toen een stu-
die opgezet om het aantal sluisbewe-
gingen in beeld te brengen. Dit proces 
nadert nu het einde. Het voorstel dat 
nu voorligt, handhaaft de sluiting van 
de sluis tijdens de avondspits voor de 
recreatievaart (niet voor de beroeps-
vaart), nu van 16:30 tot 18.30 uur. 
We hebben ook verzocht om de Wij-
ker- en Kerkbrug tijdens de avond-
spits niet te openen voor de recrea-
tieve scheepvaart, maar dat gaat het 
niet halen. Er wordt nu hard gewerkt 
door de provincie om het nieuwe, 
defi nitieve besluit zo snel mogelijk 
goedgekeurd en ingevoerd te krijgen. 
Verder hebben de bezwaarmakers 
besloten om eenmaal per jaar de 
situatie rond de sluis te evalueren en 

terug te koppelen naar de provincie. 
Overige meldingen dienen via het 
Klant Contact Centrum van de pro-
vincie (KCC) (zuidholland@pzh.nl) 
te worden gedaan. 
We zijn blij dat met de proef van 
de gemeente met cameratoezicht 
het verbod op vrachtverkeer bij de 
Sluisbrug in Leidschendam te 
handhaven. Vrachtverkeer  over de 
Wijker- en Kerkbrug is ook een 
groot probleem waarbij (zeer) 
gevaarlijke situaties kunnen ont-
staan. We hebben er bij de gemeente 
op aangedrongen om het verbod op 
vrachtverkeer ook hier via verkeers-
controles te handhaven zolang ca-
meratoezicht op zich laat wachten. 
Het systeem om het verkeer over de 
Vlietbruggen te tellen is nu opge-
start. Hiermee hoopt de gemeente 
inzicht te krijgen in de huidige 
situatie om het effect van nog uit 
te voeren maatregelen scherper te 
kunnen bepalen.

Bram van Mannekes

Presentatie Entente Florale
Op dinsdag 30 mei 2017 is de 
Alge mene Ledenvergadering van 
de wijkvereniging. Na afl oop van 
het formele deel zal Rob Gusse-
kloo, hoofd Stadsbeheer vanaf 
21.00 uur een presentatie geven 

over de Entente Florale en de 
Operatie Steenbreek. Inwoners 
van Oud Voorburg zijn welkom 
om de presentatie bij te wonen in 
Dekker’s Hoeve tegenover Muse-
um Molen De Vlieger.
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Bij de Provincie loopt een partiële 
herziening Verordening Ruimte en 
Mobiliteit over windenergie. Na het 
inspraaktraject wijzen Provinciale 
Staten de locaties definitief aan. Voor 
de komende jaren staan er geen nieu-
we locaties/windmolens gepland in 
de Vlietzone.

Voor meer informatie zie de site van 
de Bewonersgroep Vlietzone: 
www.windturbinevlietzone.nl 

Berthie de Zwart

Buitenplaats Eemwijk 
Onlangs is de bestemming van het 
hoofdgebouw van de Buitenplaats 
gewijzigd van kantoor in woonhuis. 
De Buitenplaats is verkocht onder 
voorbehoud. Er gaat dus wat gebeu-
ren. De calamiteitenroute zal zijn 
definitieve vorm krijgen en eindelijk 
zullen de tijdelijke bouwbrug en het 
provisorische hek verwijderd gaan 
worden. Ook de beplanting aan de 
kant van het Oosteinde kan dan weer 
in de oude luister worden hersteld.
Aan de nieuwe bewoners een warm 
welkom in onze mooie wijk.

Treurwilg bij de Oude Haven
Er wordt druk gebruik gemaakt van 
de aanmeerplaatsen van de Oude Ha-
ven. Het is een bijzondere plek om 
een paar dagen te verblijven. Cul-
tuur, historie, restaurants, park. Alles 
op loopafstand. De treurwilg heeft 
het ook gered. De boom draagt zeker 
bij tot het mooie plaatje. 

Woonzorgcomplex Rustoord
Achter de treurwilg is het echter nog 
steeds een troosteloze boel. Woning-

corporatie Wooninvest laat weten dat 
de start van de bouwwerkzaamheden 
staat gepland voor begin september. 
Ook laat Wooninvest weten dat de 
gebruiker van het gebouw Woon-
zorgcentra Haaglanden (WZH) ver-
zoekt de oude naam Rustoord niet 
meer te gebruiken. WZH is actief op 
zoek naar een nieuwe naam voor het 
gebouw.

Heli-haven Prins Clausplein
De luchthavenregeling is nog steeds 
niet officieel bekendgemaakt door 
de Provincie. Uit navraag is geble-
ken dat de provincie nog in gesprek 
is met de Inspectie Leefomgeving 
en Transport en de luchtvaartleiding 
over het een en ander. Veel inwoners 
van Oud Voorburg hebben in decem-
ber 2014 een zienswijze/bezwaar 
ingediend. Die personen zullen door 
de Provincie worden geïnformeerd 
wanneer het besluit gepubliceerd 
wordt. Die personen en organisaties 
kunnen dan in beroep gaan. De Ver-
eniging Heliniet zal in beroep gaan. 
Juridische procedures kosten geld. 
Ook al zal de juridische werkgroep 

van Heliniet de behandeling voor-
bereiden, de zitting bij de rechtbank 
wordt gedaan door een jurist van een 
advocatenkantoor. Heliniet doet dan 
ook een dringend beroep op steun, 
ook van de inwoners van Voorburg. 
Vind U ook dat tijdswinst van enke-
len niet mag gaan ten koste van ge-
luidsoverlast, milieuschade en vei-
ligheidsrisico’s voor velen? 
Word lid of donateur van Heliniet. 
www.heliniet.nl

Klachten over een lager dan 300 me-
ter boven de woonwijk vliegende he-
likopter? Dan kunt u die 24 uur per 
dag indienen bij de meldkamer van 
de Milieudienst Rijnmond op tele-
foonnummer 0888 333 555. 

Heliniet en Oud Voorburg zijn niet 
tegen noodzakelijk gebruik van heli-
kopters in het algemeen belang. 

Randstadrailstation 
Leidschendam-Voorburg
Het wordt echt groots aangepakt de 
metamorfose van het gebied rond dit 
station. Maar helaas is er nog steeds 

Eind vorig jaar was hij er ineens. Op 
een steenworp afstand van Oud Voor-
burg en Oud Zuid in Leidschendam. 
Volkomen onverwacht, verrees half 
december een kolossale windturbine 
in het mooie en ruimtelijke landschap 
aan de rand van Leidschendam- 
Voorburg. Voor bewoners een vol-
slagen verrassing, onbegrijpelijk dat 
voor veel bewoners het woongenot zo 
ernstig is aangetast. Het object is zo 
beeldbepalend in het landschap, zorgt 
voor geluidsoverlast en heeft een 
hinderlijke slagschaduw. Meer dan  
153 meter hoog en het dichtstbijzijn-
de woonhuis staat op 330 meter.

De besturen van de wijkverenigingen 
van Oud Voorburg en Oud Zuid heb-
ben zich verenigd in een Bewoners-
groep Windturbine Vlietzone aange-

Windturbine “aan de overkant”

vuld met gedupeerde inwoners van 
die twee wijken en een bestuurslid van 
de Vereniging Houdt Vlietrand Groen.
Duidelijk is geworden dat de Raad 
van State akkoord is gegaan met de 
153 meter hoge turbine met woonhui-
zen zo vlak bij. Alle bezwaren van de 
gemeente Leidschendam-Voorburg 
alsook van de Vereniging Houdt 
Vlietrand Groen, zijn ongegrond 
verklaard. Crue is dat Den Haag wel 
protesteert tegen windmolens ver op 
zee. Maar de buren er wel een door de 
neus boort.

Wethouder Saskia Bruines en bur-
gemeester Tigelaar hebben op  
31 januari uitgelegd dat de gemeen-
te Leidschendam-Voorburg vanaf het 
allereerste begin in 2011 al bezwaar 
heeft gemaakt tegen de bouw van 

een windturbine in de Vlietzone. De 
wethouder en gemeenteraad van Den 
Haag hebben echter slechts oog ge-
had voor het coalitieakkoord uit 2010 
waarin werken aan duurzaamheid 
genoemd wordt. Uiteindelijk heeft 
Leidschendam-Voorburg geproce-
deerd tot bij de Raad van State.

Onze bewoners hebben echter op 
geen enkele manier de gelegenheid 
gehad zich tegen dit plan te verzetten. 
In 2012 hadden de initiatiefnemers 
de bewoners moeten informeren over 
de bouw. Iedereen die een bouwplan 
heeft dient zijn buren te informeren! 
Ook bouwers van windturbines. Dat 
is niet gebeurd. De vergunning is ver-
leend. Geen wethouder of gemeen-
teraad heeft bedacht dat ze daarmee 
de bewoners, de enige gedupeerden, 
volkomen buiten spel hebben gezet. 

Inmiddels is er een informatiebijeen-
komst geweest. Prima geregeld, zoals 
dat had horen te gebeuren in 2012. 
Netjes huis-aan-huis uitgenodigd. 
Alle partijen waren aanwezig in de 
kerk aan de Herenstraat in Voorburg. 
Er is een klachtenregeling bij de Om-
gevingsdienst Haaglanden. Kortom 
bel bij overlast: 0888 333555.

Op dit moment loopt er een klacht 
bij de gemeenteraad van Den Haag, 
die we zullen laten volgen door een 
klacht bij de Ombudsman.

niets van te zien. Navraag bij de ge-
meente leert ons dat de gemeente er 
van uit gaat dat alle werkzaamheden 
voor 1 augustus uitgevoerd zullen 
zijn. Zodra bekend zullen we de 
planning en tekening op onze web-
site publiceren. 

Oosteinde 241, 243 en 245
Half mei is de kas van Furore ge-
sloopt. Voorlopig wordt er een nieu-
we kas geplaatst.

De gemeente is in overleg met de 
ontwikkelaar. Er zal een “ruimtelijk 
kader” moeten worden vastgesteld. 
Bij de voorbereiding daarvan wor-
den de omwonenden uitgenodigd 
voor een informatiebijeenkomst.

Berthie de Zwart
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5 juni, Tweede Pinksterdag
Dag van het kasteel
Traditioneel wordt op Tweede Pinksterdag de Dag van het kasteel  
gevierd. Een landelijk evenement waarbij vele landgoederen en buiten-
plaatsen in heel Nederland toegankelijk zijn voor het publiek.

Kasteel Duivenvoorde 
Allerlei spannende en leuke activiteiten voor jong en oud. Voor alle stoere 
kinderen is er een workshop Vrijvechten! Verkleed als ridder of prinses 
kunnen ze alle draken verslaan met hun Middeleeuwse vechtkunsten.

Huygens’ Hofwijck
De viering van 375 jaar Huygens’ Hofwijck staat centraal deze dag. Voor 
oud en jong activiteiten in Hofwijck en de tuin.

9-11 juni
A walk in the Park
In Park Vreugd en Rust is deze dagen veel te beleven op het gebied van 
theater, kunst, sport, muziek en food. Ook een uitgebreid kinderprogram-
ma. Voor details www.awalkinthepark.nl

LDD 
(leuke dingen doen)

Het zal niemand zijn ontgaan, Den 
Haag is getooid met de opvallende 
kleuren geel, rood en blauw! 
Als u op de Parkweg rijdt, is dat 
achter het station Voorburg al 
onmiddellijk zichtbaar. Dit jaar 
is het 100 jaar geleden dat “De 
Stijl” werd opgericht. O.a. Pieter 
Mondriaan, Theo van Doesburg, 
Bart van der Leck, Gerrit 
Rietveld, Vilmos Huszar en Jan 
Wils stonden aan de wieg van het 
tijdschrift De Stijl, dat in kleine 
oplage zoveel zou gaan betekenen 
voor kunst en architectuur. Na 
drie jaar van oorlog en onrust 
in Europa ontstond in 1917 bij 
deze kunstenaars en architecten 
het gevoel een nieuwe wereld te 
willen creëren. De samenleving 
moest gemoderniseerd met 
innovatieve en abstracte kunst 
en alle kunstvormen moesten 
samenwerken. Dit jaar is daarom 
uitgeroepen tot landelijk feestjaar: 
“Mondriaan to Dutch Design. 
100 jaar De Stijl“.
 
Vilmos Huszar woonde in Voorburg 
aan de Weverslaan en dichtbij het 
gezin Bruijnzeel in Voorburg, die te-
genover de Weverslaan aan het Oos-
teinde woonde in het huis “Arends-
hoeve”. Cornelis Bruijnzeel was de 
eigenaar van houtbewerkingsbedrijf 
“De Arend” in Rotterdam (later als 

Bruynzeel verhuisd naar Zaandam) 
en had vooruitstrevende ideeën over 
moderne productiemethoden. Hij 
gaf Huszar opdracht voor een glas-
in-loodraam voor de Arendshoeve. 
Huszar maakte ook een ontwerp 
voor de slaapkamer van de zoons 
van Bruijnzeel. Deze slaapkamer is 
nu te zien in het Gemeentemuseum 
in Den Haag. In de wijkkrant van 
mei 2015 werd al aandacht besteed 
aan de herontdekte wandschilderin-
gen in een woning aan de Groen van 
Prinstererlaan in Voorburg , mogelijk 
van de hand van Vilmos Huszar. 
De in Voorburg in de jaren ‘20 werk-
zame architect Herman van der Kloot 
Meijburg, die veel ontworpen heeft 
voor de wijk Oud Voorburg woonde 
toen in zijn pand aan de Parkweg 7.

De jonge ontwerper Piet Zwart 
woonde ook in Voorburg. Hij was 
de huisarchitect van de Bruijnzeel- 
fabrieken en zou de inmiddels  
beroemde Bruijnzeel-keuken ont-
werpen, die vanaf 1937 in productie 
werd genomen. Bruijnzeel stelde, 
dat de keuken zo moest worden in-
gericht dat de vrouw haar arbeid 
zonder overbodige inspanning kon 
verrichten. Voor Zwart stonden 
doelmatigheid, hygiëne en comfort 
voorop en hij ontwierp uitschuifba-
re snijplanken en spoelbakken. We 
kunnen het met onze moderne keu-

kens inmiddels niet meer voorstel-
len, maar Zwart’s Bruijnzeel-keuken 
stond absoluut aan de basis van onze 
hedendaagse keuken. Trouwens de 
kleur groen was een keuze van Cees 
Bruijnzeel, die dacht aan de zeegroene 
zomerjurk van zijn vrouw toen zijn 
medewerkers vroegen in welke kleur 
het hout voor de keuken moest wor-
den geschilderd. 

Piet Zwart was, in dienst van de 
Haagse architect Berlage, ook in 
1925 de ontwerper van de in ver-
schillende Haagse wijken nog steeds 
aanwezige lantaarnpalen, de zgn. 
Berlage-palen. 

Op de tentoonstelling Mondriaan en 
De Stijl in het Gemeentemuseum 
is niet alleen de slaapkamer van de 
zoons van Bruijnzeel te zien, maar 
ook de Bruijnzeel-keuken van Piet 
Zwart en werken van Vilmos Huszar, 
zoals zijn Hamer en Zaag , waarbij je 
in gedachten die horizontale en ver-
ticale lijnen kan voorstellen, die ook 
voor Mondriaan bepalend werden 
voor zijn Nieuwe Kunst. 

Anneloes Blok

Voorburg in Stijl

11-18 juni
Actieweek tegel eruit, plantje erin
Bij stadstuin Rusthout of bij Life & Garden kunt u een tegel inleveren en 
krijgt u een plantje mee. 
Om zelf een “steentje” bij te dragen aan het vergroenen van onze  
omgeving. 

24 juni 2017
Midzomerouderavond op Kasteel Duivenvoorde
Speciaal voor ouders, omdat ouders ook eens verwend mogen worden! 
Met kampvuur, liedjes …

Nieuwe fiets- en wandelroutes
Een app in de app store en google play is uitgebreid met nieuwe wandel- 
en fietsroutes. O.a. Volg de Waterketen van Polder tot Duingebied in 8 
gemeenten o.a. Leidschendam-Voorburg, Delft en Den Haag. Installeer 
de app Beleefroutes. Zeer de moeite waard.

De Oranjehoek
 
Wist u dat u om de twee weken op 
zondag in De Oranjehoek op een 
ontspannen manier de tijd kunt 
doorbrengen?

Vanaf 11:00 uur staat de koffie klaar 
en tussen 12:00 en 13:00 uur wor-
den er soep en broodjes gegeten. In 
de middag is er een steeds wisselend 
programma.

Zo is er op 11 juni een creatieve mid-
dag en 25 juni High Tea.

Wanneer men slecht ter been is, kan 
een beroep worden gedaan op de ver-
voersdienst van Woej.

De kosten voor de dag (incl. drankje, 
hapje e.d.) zijn € 7,50.

Voor informatie kunt u bellen met 
Wijk- en dienstencentrum Oranje-
hoek, Oranje Nassaustraat 1, tel. 
386.31.13 of tymen.colijn@woej.nl
Vrijwilligers ter ondersteuning zijn 
ook van harte welkom.
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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
  E-mail: voorzitter@wvov.nl

Secretaris Diederik Visser
  Tel: 06 1135 4535
  E-mail: secretaris@wvov.nl

Penning- Marga Beute–van Soest
meester Laan van Swaensteijn 19 (2271 VA)
  Tel: 387 15 60
  E-mail : penningmeester@wvov.nl

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

  Bram van Mannekes
  Oosteinde 147 (2271 EE)
  Tel: 369 48 19
  E-mail:
  bram.vanmannekes@wvov.nl

  Codrin Popescu
  Loolaan 116 (2271 TP)
  Tel: 06 3804 9966
  E-mail: codrin.popescu@wvov.nl
  
Wijkagent Sjoerd Duit – wijkagent Oud 
  Voorburg - Tel: 0900 – 8844

Contactpersonen Deelwijken
I  vacature

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

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

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

V  Codrin Popescu
  Tel: 06 3804 9966
  E-mail: codrin.popescu@wvov.nl
  
VI  Chris Evers
  Laan van Leeuwensteyn 37 
  (2271 HJ)
  Tel: 369 14 79
  E-mail : cevers@cetcom.nl

VII  Berthie de Zwart 
  Eemwijkstraat 8 (2271 BZ)
  Tel: 386 25 59
  E-mail: 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
Oplage: 3.800 exemplaren

Tekst: 
Anneloes Blok, Berthie de Zwart, 
Bram van Mannekes en Diederik 
Visser.

Foto’s:  
Ruud de Zwart. 

Opmaak en druk:
Verloop drukkerij, Alblasserdam 

Stuurgroep
Er is veel te beleven in het 
Huygenskwartier en de Wijkver-
eniging doet mee in de stuurgroep 
Huygenskwartier om te helpen 
het gebied (Herenstraat en omge-
ving) extra op de kaart te zetten. 
De stuurgroep vergadert eenmaal 
per maand.

Via de website www.huygens-
kwartier.nl en Facebook is te zien 
wat er in het Huygenskwartier al-
lemaal te beleven is. Door middel 
van promotie zullen bijvoorbeeld  
expats en inwoners van buurge-
meenten worden geïnformeerd over 
de mogelijkheden van het Huygens-
kwartier. Op verzoek van de gemeen-
teraad vindt er een haalbaarheidson-

Eigenlijk weten we het allemaal wel. 
Zonder water is er geen leven moge-
lijk en Nederland ligt onder zeeni-
veau en daarom vechten we er ook 
tegen. Dat zit ongeveer in elk gen 
van ons ingebakken. En dat zal ook 
zo blijven. Het waterleidingbedrijf 
(Dunea) zorgt ervoor dat onze kra-
nen heerlijk, helder, schoon en lek-
ker water leveren vanaf het moment 
dat we de kraan opendraaien en dat 
24 uur per dag. En het waterschap 
(Delfland) zorgt ervoor dat wij veilig 
aan de Noordzee kunnen (blijven) 
wonen. Alleen komt er, ook in onze 
gemeente, steeds meer kijken bij 
waterbeheer, opslag, verwerking en 
distributie. Met een slag om de arm 
mogen we stellen dat we de drinkwa-
terkwaliteit en de veiligheid tegen-
over de zee wel voldoende in de vin-
gers hebben, maar voortschrijdend 
inzicht en (veranderende) aspecten 
van het klimaat laten een nieuwe 
cruciale factor in (regen)waterbeheer 
tot ontwikkeling komen. Het is niet 
nieuw en in Voorburg is er al (rede-
lijk) veel aan gewerkt, maar er moet/
kan nog veel gebeuren. En daar kun-
nen wij als inwoners van oud Voor-
burg een bijdrage aan leveren.

Retentie
Het lijkt alweer ver weg maar in juni 
2016 stonden, na hevige regenval, 
delen van Voorburg onder water. De 
hele regio had last van stevige regen-
buien. Dat leidde tot ondergelopen 
tunnels en kelders en veel lekkage. 
Door de klimaatverandering krijgen 

derzoek plaats om te beoordelen of 
een gebouwenschuif realiseerbaar is. 
Dit is een plan van Waaijer Projec-
trealisatie en supermarkt Hoogvliet 
om de supermarkt van Hoogvliet te 
verplaatsen, woningen te realiseren 
en een ondergrondse parkeergarage 
te bouwen in het Huygenskwartier. 

Ook dit jaar vinden diverse leuke 
evenementen in het Huygenskwartier 
plaats zoals Dag van het Kasteel op 
Huygens’ Hofwijck (2e Pinksterdag), 
Jazz Culinair (23-25 juni), Walk in 
de Park (9-11 juni), de Vlietdagen 
(16-17 september) en natuurlijk de 
BinckBank Tour op 8 augustus. Deze 
wielerronde start en eindigt in het 
Huygenskwartier en zal ongetwijfeld 
prachtige plaatjes opleveren en een 

mooie promotie zijn voor Voorburg.

Verkeerspilots
In februari was er een inloop-avond 
georganiseerd om samen met de 
ondernemers en de omwonenden/
betrokkenen de verkeerspilots in het 
Huygenskwartier te bespreken. De 
pilots in de Van Schagenstraat en 
rond de Kerkbrug zijn verlengd tot 
1 juli. Het college neemt in juni een 
besluit over de definitieve situatie. 
De avond werd bijzonder goed be-
zocht en leverde veel suggesties op. 
Op dit moment werkt de gemeente 
aan een actief handhavingsbeleid 
voor scooter- en fietsverkeer in de 
Herenstraat. 

Anneloes Blok

Update Huygenskwartier

Water, veel meer dan  
alleen drinken om te leven  
en om plantjes te begieten

we in de toekomst steeds vaker te 
maken met dit soort hoosbuien. Bij 
flinke regen moet de riolering in kor-
te tijd veel water afvoeren. Dat lukt 
niet altijd omdat de riolering een 
beperkte capaciteit heeft. De buis is 
nooit breder dan die is. Het vervan-
gen of aanpassen van de riolering is 
een taak van de gemeenten en is een 
kostbare zaak, die bovendien vele 
jaren in beslag neemt. In plaats dat 
er dan indirect door de burgers maat-
regelen worden genomen waardoor 
water niet direct naar het riool ver-
dwijnt, zie je dat in onze gemeente 
steeds meer tuinen betegeld worden 
en er meer bebouwing komt. In al 
deze plannen kijkt men slechts sum-
mier naar de mogelijkheden om wa-
ter te verwerken, maar denken we 
niet direct aan extra maatregelen 
voor extra waterberging zoals het ge-
bruik van groene pleinen of vijvers. 
De plannen voor extra waterberging 
liggen op dit moment aan de rand 
van de gemeente, zoals het Water-
spoorpark en Rotterdamsebaan. Het 
water moet daar echter eerst wel naar 
toe kunnen stromen. Een lokale bui 
kan daarom nog altijd voor overlast 
zorgen in dichtbebouwde wijken 
zoals het Huygenskwartier en oud 
Voorburg in zijn algemeenheid, om-
dat het water niet weg kan.

Steenbreek
Wat kunnen we zelf doen. Zorgen 
dat water wel, maar niet zo snel, 
naar de afvoerkanalen stroomt. Bij-
voorbeeld door meer groen in onze 

tuinen en straten te creëren en wa-
ter op te vangen, of door een (extra) 
waterton te gebruiken. Daarom is op 
dit moment de actie STEENBREEK 
gestart in Voorburg. Stenen vervan-
gen door gras en planten en een extra 
mogelijkheid om water op te vangen. 
Wat die actie voor u kan betekenen: 
kom naar de ALV van de Wijkver-
eniging Oud Voorburg op 30 mei in 
Dekkershoeve. Daar ziet u overigens 
een wat ouder waterretentie project 
in de polder voor de molen. 
De actieweek tegel eruit is van 
11-18 juni. Bij inlevering van 
een tegel kunt u op de stadstuin 
Rusthout of bij Life & Garden 
een plantje in ontvangst nemen.  
Kijk op www.lv.nl/steenbreek.

Diederik Visser

Broeksloot bij Boerenbos


