
Maar dat was ook een reden om op 
de markt te gaan staan en als wijk-
vereniging meer naar buiten te tre-
den. We kunnen weer even vooruit. 
Mocht u goede ideeën hebben waar 
wij als bestuur mee aan de slag kun-
nen dan horen we dit graag.
Het was wel opvallend dat vaak 
gedacht werd, dat men al lid was 
van de wijkvereniging, omdat de 
wijkkrant met regelmaat in de bus 
valt. De wijkvereniging bezorgt 
echter een paar keer per jaar bij 
3.300 huishoudens in oud Voorburg 
de wijkkrant. 600 daarvan zijn lid 

van de wijkvereniging. Lid bent u 
al voor minimaal 7 euro. Op onze 
website www.wvov.nl kunt u het 
aanmeldingsformulier invullen of 
mail naar info@wvov.nl. 
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Zaterdagochtend 8 oktober stond 
uw wijkvereniging met een stand 
op de markt aan het Oosteinde. In 
het koude ochtendgloren richtten 
we de stand in met onze nieuwe 
folder en later op de ochtend toen 
de zon doorbrak konden we het 
gesprek aangaan met de bezoe-
kers van de weekmarkt.

Het was een mooie ervaring. Deze 
ochtend meldde een aantal nieuwe 
leden zich ter plekke spontaan aan. 
We kregen ook veel complimenten 
van mensen die niet of niet meer in 

Bent u al lid van  
wijkvereniging Oud Voorburg?

onze wijk woonden. Men gaf duide-
lijk aan zeer ingenomen te zijn over 
de kleur en de smaak en de inrichting 
van oud Voorburg. Natuurlijk kregen 
we een paar aandachtspuntjes mee. 

Al enkele jaren spreekt de ge-
meente met veel partijen en de 
adviesgroep EOV over een extra 
oeververbinding om de verkeers-
druk in Leidschendam te ver-
minderen. Uw wijkvereniging is 
betrokken bij dat overleg. 

De gemeenteraad heeft in juli be-
sloten de belangrijkste scenario’s 
verder uit te werken naar aanleiding 
van het gezamenlijke advies van de 
adviesgroep. 

De eerste uitwerking leverde voor de 
Wijkerbrug/Wijkerlaan slechts een 
geringe vermindering op qua ver-
keer per etmaal. Op ons verzoek zijn 
daarna dezelfde opties met aanvul-
lende voorwaarden uitgevoerd. Doel 
van de aanvullende voorwaarden is 
het weren van doorgaand verkeer. 
Daaruit blijkt dat de verkeersinten-
siteit alleen significant vermindert 
als men selectieve toegang toepast 
door b.v. kentekenplaatherkenning. 
Om zowel op de Sluisbrug als op 
de Wijkerbrug de verkeersintensi-
teit te realiseren, waar deze bruggen/ 
wegen voor bedoeld zijn, is er een 
extra brug nodig. We hebben dat ver-
woord in het onderstaande standpunt. 

Keuze voor oplossingsrichtingen 
ter ontlasting van de Vlietbruggen 
n.a.v. Fase 2 onderzoek Ontlasten 
Vlietbruggen.
De eerste uitwerking van de scena-
rio’s 2 (benutten zoals bedoeld) en 
scenario 3c (extra oeververbinding 
met 30 km aansluiting) leverde voor 
de Wijkerbrug/Wijkerlaan geen 
significante reductie qua verkeers- 
intensiteiten op. Op ons verzoek 
zijn beide scenario’s met aanvullen-
de maatregelenpakketten nogmaals 
doorgerekend. Wij zijn de gemeente 
en de projectorganisatie dankbaar 
dat zij dit mogelijk gemaakt hebben. 
De aanvullende voorwaarden be-
stonden uit afsluiting van de lokale 
bruggen met ontheffing voor omwo-
nenden. De Wijkerbrug, Kerkbrug 
en in scenario 3c de EOV zijn in de 
aanvullende studie afgesloten voor 
doorgaand verkeer. Een mogelijke 
techniek hiervoor is kentekenplaat 
herkenning. 
Uit de studieresultaten blijkt dat al-
leen toepassing van selectieve toe-
gang de verkeersintensiteiten op 
de Wijkerbrug/Wijkerlaan signifi-
cant terugbrengt. Bij toepassing in 
scenario 2 heeft dit tot gevolg dat in 
Leidschendam-Centrum geen signi-

ficante reductie in verkeersintensiteit 
meer optreedt. Het gevolg is dat de 
gemeente alleen met een EOV met 
selectieve toegang voor de Wijker-
brug, Kerkbrug en EOV een signi-
ficante vermindering op alle Vliet-
bruggen kan realiseren. 
De studie geeft aan dat dan de ver-
keersintensiteit op de Wijkerbrug/
Wijkerlaan weer gelijk is aan het ni-
veau in 2010 (rond 5600 voertuigen 
per dag). Zie onderstaande tabel.

Ons standpunt is dat:
• een EOV nodig en onmisbaar is 

om de verkeersintensiteit op de 
Vlietbruggen te verminderen. 

plus
• toepassing van selectieve toegang, 

is noodzakelijk om een verminde-
ring van de verkeersintensiteit op 
de Wijkerbrug/Wijkerlaan te reali-
seren en om de verkeersintensiteit 
op de EOV en de andere oeverver-

bindingen te beperken door door-
gaand verkeer niet toe te laten.

Wij verzoeken B&W en de gemeen-
teraad op korte termijn te starten met 
een verdere uitwerking van scenario 
3c (incl. aanvullende maatregelen). 
De uitkomsten van deze studie geven 
alleen een richting aan, waarbinnen 
de oplossing gezocht moet worden. 
Veel vragen en mogelijkheden kan 
de gemeente pas in een planstudie 
echt uitwerken.
De raadscommissie openbaar gebied 
(OG) bespreekt het gezamenlijke ad-
vies op 1 november en de gemeente-
raad op 15 november.
Als u vragen hebt of samen met de 
wijkvereniging mee wilt denken dan 
kunt u mij altijd benaderen, bij voor-
keur per e-mail: 
bram.vanmannekes@wvov.nl
 

Bram van Mannekes

Extra oeververbinding: de gemeenteraad is nu aan zet

2010 Ref. case 
2030 Scenario 2

Scenario 2 
met aanv. 

maatregelen
Scenario 3c

Scenario 3c 
met aanv. 

maatregelen

Voertuigen 
per etmaal 5600 7900 7728 5600 7478 5400
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Dit voor alle bewoners van Oud 
Voorburg interessante boek 
over de bijzondere historische 
prentencollectie van Gerard 
Duijvestein en de fantastische 
verhalen daarbij geschreven 
door de Voorburgse historicus 
Kees van der Leer verscheen op 
10 september 2016 tijdens de 
“Open Monumentendag” onder 
de titel: “Spraakmakende personen uit de Voorburgse prentkunst.  
Uit de collectie van Gerard Duijvestein”.

Dit boek is bij de plaatselijke boekhandels verkrijgbaar.

Toen de Herenstraat nog een 
breed zandpad was over de duinen 
waarop Voorburg zou ontstaan, 
passeerden er al markante perso-
nen. Zo kwam in 122 na Christus 
de Romeinse keizer Hadrianus 
vermoedelijk over dit pad aange-
reden om Forum Hadriani markt-
rechten en zijn naam te schenken. 
Nadat de Romeinen waren ver-
dwenen bouwde een koning op 
de ruïnes van Forum Hadriani 
een groot kasteel. Zelf was hij 
ook groot en had zulke lange oren 
dat hij koning Ezelsoor werd ge-
noemd. Eeuwen later liep vanuit 
het Voorburgse Oosteinde, waar 
ze was geboren, ene Geertruyt van 
Oosten over het inmiddels verhar-
de zandpad, op weg naar Delft. 

Daar werd ze eerst straatzangeres 
met een voor die tijd ietwat schun-
nig straatliedje over twee geliefden 
die de nacht hadden doorgebracht 
in elkaars armen, maar afscheid 
moesten nemen toen in het oosten 
de ochtend daagde. Na een teleur-
stellende liefdeservaring besloot 
ze begijntje te worden, waarna ze 
het straatliedje omzette in het nu 
wereldbefaamde kerstliedje: ‘Het 
daghet in het Oosten’. 

In de zeventiende eeuw liep een de-
ftig heerschap, Constantijn Huygens, 
vanuit zijn buitenplaats Hofwijck via 
de Heerweg zoals de Herenstraat toen 
werd genoemd, naar de Oude Kerk 
van Voorburg, waar hij een eigen 
kerkbank had. De predikant van deze 
kerk beviel hem zo goed dat hij hem 
had vereerd met een mooi gedrukt  
exemplaar van het hofdicht waarin hij 
zijn bijzondere buitenplaats Hofwijck 
had beschreven. Dat was aan de do-
minee welbesteed want Hofwijck was 
volgens het gedicht een poging om een 
stukje paradijs op aarde terug te bren-
gen en Huygens had diverse bijbel- 
teksten geciteerd om dit bijbelse fun-
dament te versterken. Over de be-
roemde dochter van deze dominee, 

Spraakmakende personen en gebouwen in Voorburg

de schilderes Maria van Oosterwijk, 
was hij zo enthousiast dat hij een fraai 
gedicht voor haar maakte waarin hij 
haar gaven roemde, die tot vrijwel alle  
Europese hoven waren doorgedron-
gen. Huygens heeft nooit kunnen 
vermoeden dat eeuwen later het oude 
centrum naar hem en zijn beroem-
de zoon Christiaan zou worden ver-
noemd: het Huygenskwartier. Hij zou 
er zeker verguld mee zijn geweest. 

Zelfs voor zijn kinderen was de He-
renstraat bekend terrein. Huisleraar 
Henricus Bruno nam de Huygenskin-
deren soms mee naar deze Voorburgse 
hoofdstraat waar ze dan de winkels 
moesten bekijken en de voorwerpen 
die ze in de etalages zagen moesten 
noteren in het Latijn. Aanschouwelijk 
onderwijs heet dit tegenwoordig. 

Ongetwijfeld heeft hier ook de vrij-
denkende filosoof Spinoza gewandeld 
vanuit zijn huurhuis aan de Kerk-
straat, nu nummer 39, wellicht op weg 
naar Hofwijck, diep nadenkend over 
ingewikkelde levensvragen en zich 
ergerend aan de religieuze intoleran-
tie van zijn tijd. Hij had interessante 
contacten met Constantijn Huygens 
junior en zijn broer Christiaan, bei-
den bedreven lenzenslijpers evenals  
Spinoza zelf. 
In 1666 vertrok Christiaan Huygens 
naar Parijs, waar hij een eervolle be-
trekking had gekregen van de Franse 

koning als spil van een Academie van 
Wetenschappen. Maar Spinoza had 
duidelijk indruk gemaakt en werd 
in Parijs niet vergeten. Zo schreef  
Christiaan vanuit Parijs aan zijn broer 
Constantijn jr dat hij zich nog steeds de 
kleine lensjes herinnerde die Spinoza 
in zijn microscopen had en die bewon-
derenswaardig mooi geslepen waren. 
Hij was toch wel erg benieuwd of 
Spinoza erin zou slagen om ook grote-
re lenzen zo mooi te slijpen. Kortom, 
of broer maar even in de Kerkstraat 
wilde gaan spioneren om te zien of dit 
Spinoza inmiddels was gelukt. 

Over de Herenstraat liep een eeuw 
later ook de ongetrouwde Paulus van 
Alckemade vanuit zijn eenzame bui-
tenplaats Leeuwensteyn naar herberg 
De Swaen, waar Johanna Moeskop, de 
vrouw van de herbergier, hem gul haar 
warme gezelschap verleende. Toen 
Paulus overleed bleek zijn dankbaar-
heid: Johanna erfde Leeuwensteyn 
en het familiegraf in de Oude kerk. 
Haar echtgenoot, de herbergier, was 
niet rancuneus, integendeel. Hij ver-
kocht De Swaen en ging met zijn 
vrouw op Leeuwensteyn wonen als 
rijke renteniers. Naast deze liefdes- 
geschiedenis werd De Swaen vooral 
berucht vanwege de moord die er en-
kele jaren later plaats vond. 

Ook de Vliet langs het oude centrum 
van Voorburg was een bijzondere 
plek waarover belangrijke personen 
zich begaven. Zo kwam in 1712 de 
Russische tsaar Peter de Grote van-
uit Leiden over de Vliet gevaren. Op 
Wintervliet, een kleine buitenplaats 
tussen Hofwijck en Middenburg, later 
Somerlust geheten, stapte hij uit om 
een technisch nieuwigheidje te gaan 
bewonderen: een machine waarmee 
door middel van vuur water omhoog 
kon worden gebracht. Uit krantenbe-

richten uit die tijd valt op te maken dat 
het hier om een zeer vroege toepassing 
van een stoommachine ging waarmee 
de eigenaar van de buitenplaats een 
fontein kon laten spuiten, iets wat in 
ons vlakke land zeer bijzonder was.
En zo zijn er nog veel meer verhalen te 
vertellen over een der oudste dorpen 
van Nederland. Het aardige is dat van 
de meest spraakmakende personen 
en gebeurtenissen uit de Voorburgse 
geschiedenis mooie afbeeldingen zijn 
overgeleverd  in de vorm van vaak 
unieke prenten. Het verzamelen hier-
van is een speurtocht die veel vind-
ingrijkheid en doorzettingsvermogen 
vergt. Toch is Voorburger Gerard 
Duijvestein erin geslaagd vrijwel elke 
prent die met de historie van Voorburg 
heeft te maken, te verwerven. Het mer-
endeel van deze prentenverzameling is 
onlangs vastgelegd in een nieuw boek. 
In dit boek passeren 23 spraakmaken-
de Voorburgers de revue in chronolo-
gische volgorde. Hun portretten kijken 
de lezer uitnodigend aan alsof ze die 
graag deelgenoot willen maken van 
wat hen in hun leven is overkomen of 
wat ze zelf hebben veroorzaakt: vrome 
toewijding, een gruwelijk lot, romanti-
sche liefdes, poëtische gedachten, ge-
niale uitvindingen en ga zo maar door. 
En het blijft niet bij de portretten al-
leen. Prenten van gebouwen, plekken 
en gebeurtenissen rondom deze per-
sonen zijn uiteraard ook afgebeeld. 
Voor mij was het een mooie uitdaging 
om de bijzondere verhalen rondom 
deze portretten in genoemd boek op 
te schrijven en aan de lezer door te 
geven. Al deze verhalen maken een 
wandeling door het Huygenskwartier 
extra spannend. Ze brengen vroegere 
bewoners en gasten opnieuw tot leven 
en onthullen wat zich ooit afspeelde 
achter de vaak fraaie gevels.

Kees van der Leer 
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Dit BPT-team startte al in 2009 
en heeft inmiddels als voorbeeld 
gediend voor diverse BPT-teams 
in het land.

Maurice kan je uitleggen wat het 
buurtpreventieteam nou precies 
doet?
Het doel van een buurtpreventie-
project is dat bewoners en politie 
er samen voor zorgen dat inbrekers 
en vernielers minder gemakkelijk 
de kans krijgen hun slag te slaan of 
vernielingen aan te richten. Dat kan 
door wat extra op te letten en wat 
meer betrokken te zijn bij straat, flat 
of buurt waar je woont. Drie avon-
den per week gaan groepjes van 
drie BPT’ers de straat op en lopen 
in een flink tempo door de straten 
tussen de stations. Als er iets wordt 
gesignaleerd dan wordt de politie on-
middellijk geïnformeerd. Onderweg 
worden mensen ook proactief aan-
gesproken en geïnformeerd over het 
buurtpreventieteam.

Wat vind je zo leuk hieraan?
Je leert veel andere mensen kennen 
met wie je misschien anders nooit in 
contact zou zijn gekomen. Een rond-
je lopen is altijd erg gezellig. Soms 
loopt ook de wijkagent mee en laat 
dan de kwetsbare punten van een 
huis zien. Daarnaast leer je op een 
hele andere manier je wijk kennen. 
Je loopt via achterommetjes en stra-
ten waar je nooit eerder bent geweest.

Hoe kunnen we een inbraak 
voorkomen?
Dat is een hele goede vraag…Het 

Helaas kunnen we nog regelmatig 
helikopters horen cirkelen boven 
oud Voorburg op zoek naar inbre-
kers. In februari 2015 organiseer-
de uw wijkvereniging samen met 
de gemeente, politie Haaglanden 
en het Centrum voor Criminali-
teitspreventie en Veiligheid een 
pilot met als doel de inbraak-
gevoeligheid terug te dringen. 
Gezien de opkomst van inwoners 
uit oud Voorburg op de informa-
tieavond in de kerk en het aantal 
aanmeldingen voor advies was de 
actie bijzonder succesvol. Maar 
wat kunnen we verder nog doen 
om inbraak te voorkomen? Deze 
vraag stelden we Maurice van den 
Heuvel, voorzitter van het Buurt-
preventieteam Oranje Voorburg. 

kan iedereen overkomen maar net 
die ene keer dat je even snel de deur 
uitgaat en de deur niet dubbel op 
slot draait, kan het zomaar gebeu-
ren. Soms zie je gelijk dat een huis 
niet bewoond is, donker, post steekt 
uit de brievenbus, er staat een raam 
open en de ladder van de schilder 
staat ernaast….

Zoeken jullie nog BPT’ers en wat 
houdt dat precies in?
Aanmeldingen stellen we enorm op 
prijs en we zoeken altijd naar uit-
breiding van het team. Met meer 
teamleden zijn er ook meer diensten 
in te plannen. Minimaal 1 avond 
per maand loopt een BPT’er samen 
met 2 anderen een rondje door oud 
Voorburg. Vanuit de gemeente en de 
politie is er een grote betrokkenheid 
en tevens krijgen we 2x per jaar een 
training aangeboden. Dat is echt heel 
erg nuttig!

Heeft dit nou succes? Is er een 
verbetering te zien qua aantal 
inbraken?
Ja zeker is dit succesvol en dat hoor 
ik ook van de coördinatoren van 
de andere BPT-teams. Op borden 
wordt aangegeven dat buurtpreven-
tieteams actief zijn, wat zeker pre-
ventief werkt. Kortom als u interes-
se hebt, mail dan naar: 
bptoranje@gmail.com

Na een appje gelijk alert in 
straat of buurt
Naast het meelopen met een BPT-
team kan ook een straat/buurtapp 
handig zijn om samen de veiligheid 

Preventief samenwerken om 
inbraak te voorkomen

in de eigen omgeving te bevorde-
ren. Inmiddels zijn er in Leidschen-
dam-Voorburg diverse buurtapps 
werkzaam zoals bijvoorbeeld in 
Park Vronesteyn en Essesteijn. Bu-
ren kunnen op eigen initiatief een 
WhatsAppgroep met elkaar starten, 
registreren en hulp vragen aan de 
wijkagent om hen daarbij te helpen. 
Het college van B&W faciliteert 
deze buurten met WhatsApp stickers 
of borden in de hoop dat deze infor-
matie preventief werkt voor niet- 
genodigde bezoekers. Inwoners wor-
den door middel van deze borden 
bovendien geïnformeerd en kunnen 
dan toetreden tot de app. Na een 
melding op de app, wat kan variëren 
van kentekens van auto’s die te vaak 
langsrijden, een loslopend konijn, 
babbeltrucs, blikseminslag tot een 
poging tot inbraak zijn binnen enkele 
secondes de omringende bewoners 
alert en betrokken. Uiteraard is het 
belangrijk de app alleen de gebrui-
ken voor het melden van veiligheid 
gerelateerde zaken.

Om in aanmerking te komen voor 
WhatsApp buurtpreventie stickers  
of een bord dient men wel de buur-
tapp te registreren. Dit gaat via  
http://wabp.nl. Op de site van de 
gemeente Leidschendam-Voorburg 
is overigens nog meer informatie te 
vinden.

Overal in Nederland heeft Mili-
eudefensie in 2015 de luchtkwa-
liteit gemeten. Ook in Voorburg 
is aan de Parkweg, onder de rook 
van de Utrechtsebaan gemeten. 

De Europese norm voor stikstofdi-
oxide is 40 microgram. De metingen 
wijzen uit dat de norm voor stikstof-
dioxide (NO2) op de Parkweg niet is 
overschreden. Echter, de resultaten 
van de metingen wijzen wel uit dat 
de luchtkwaliteit het grootste deel 
van het jaar “ongezond” is, nl tus-
sen de 30 en 38 microgram. Het 
jaargemiddelde is 33 microgram.

Twee bewoners van de Parkweg 
hebben de metingen uitgevoerd 
met Palmesbuisjes. Hiermee kan de 
concentratie NO2 in de lucht wor-
den gemeten. Het gebruik van Pal-
mesbuisjes is een relatief goedkope 
maar betrouwbare manier om de 
luchtkwaliteit in kaart te brengen. 
Als de buisjes worden opgehangen, 
wordt het afsluitende dopje verwij-
derd. Vanaf dat moment neemt een 
absorptiemiddel in de buisjes lang-
zaam de NO2 uit de lucht op. Na een 
maand wordt het buisje weer afge-
sloten en verstuurd naar laboratori-
um. Ook veel gemeenten maken ge-

bruik van Palmesbuisjes; het is een 
officiële meetmethode. 

Op de Parkweg is in oktober/ 
november 2015 een gemiddelde van 
40 microgram gemeten. In de zomer 
liggen de concentraties gemiddeld 
iets lager, waarna ze gedurende de 
herfst weer langzaam stijgen. In de 
winter zijn de concentraties vaak 
hoog. Deze trend komt, doordat bij 
lagere temperatuur meer ophoping 
is van luchtverontreiniging, door 
zogenaamde temperatuurinversie. 
Ook is er tijdens warmere maan-
den minder uitstoot van NO2 door 

Meetpunt Luchtkwaliteit Parkweg
andere bronnen, doordat gebouwen 
bijvoorbeeld minder verwarmd hoe-
ven te worden.

Het is goed om te weten dat de Eu-
ropese norm niet wordt overschre-
den. Echter de Europese normen 
voor luchtkwaliteit zijn verouderd. 
Naar aanleiding van een petitie van 
Milieudefensie heeft Staatssecre-
taris Dijksma aangegeven dat de 
Gezondheidsraad nieuwe streef-
waarden voor luchtkwaliteit moet 
afleiden op basis van de huidige we-
tenschappelijke kennis over lucht 
en gezondheid.

Maurice van den Heuvel
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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, 
Diederik Visser en Kees van der Leer.

Foto’s: Anneloes Blok, Codrin 
Popescu, Hans Hoobroeckx en  
Ruud de Zwart. 

Opmaak en druk:
Verloop drukkerij, Alblasserdam 

Rembrandtlaan
De Rembrandtlaan, tussen de Prin-
ses Margrietlaan en de Parkweg, 
wordt ingericht als schoolzone. De 
schoolzone is binnenkort herken-
baar doordat begin en einde worden 
gemarkeerd op het wegdek, de hui-
dige verkeersdrempels veranderen 
in een voetgangersoversteekplaats 
en er een extra drempel tussen 
Buitenruststraat en Veldzichtkade 
komt. In deze zone geldt een maxi-
mum snelheid van 30km. 
De werkzaamheden aan de Rem-
brandtlaan zijn onderdeel van groot 
onderhoud van de straten tussen de 
Schellinglaan en de Rembrandt-
laan. Daar vervangt de gemeen-
te de riolering De uitvoering van 
de werkzaamheden aan de Rem-
brandtlaan start eind 2017.
Behalve de schoolzone zal ook het 
wegprofiel veranderen. Voor meer 
details kunt u op onze website 
(www.wvov.nl) een situatieschets 

met maatvoering vinden van het 
dwarsprofiel. Onderzoek door bo-
menspecialisten heeft uitgewezen 
dat de bomen in de Rembrandtlaan 
in slechte staat verkeren. Er is ge-
kozen voor het vervangen van de 
bomen. De gemeente plant meestal 
bomen met een maximale omtrek 
van 20-25 cm. In de Van Deven-
terlaan, op het Van Deventerplein 
en in de Rembrandtlaan komen 
bomen  met een omtrek van 40-45 
cm en een hoogte van 6-8 meter. In 
de Rembrandtlaan komen Amber-
bomen (Liquidambar styraciflua). 
Naar verwachting zullen de nieuwe 
bomen, mede dankzij een duur-
zame groeiplaatsverbetering, uit-
groeien tot mooie laanbomen die in 
de herfst prachtig verkleuren naar 
amber. Voor de mooie kleuren zie 
een foto op onze website.

Berthie de Zwart 

Woonzorgcomplex Rustoord 
opening eind 2018?
Een heel mooi plekje aan de Vliet ligt 
al vele jaren te wachten op de nieuw-
bouw van het lang geleden afgebro-
ken verpleeghuis Rustoord. 
Woningcorporatie Wooninvest heeft 
ons laten weten dat zij verwachten 
medio volgend jaar met de bouw te 
beginnen. De bouw zal ongeveer an-
derhalf jaar duren. Wooninvest heeft 
toegezegd de hekken recht te laten 
zetten en het gras te maaien. Bij onge- 
regeldheden op het bouwterrein van 
Rustoord kunt u bellen met Benjamin 
van Tiggelen van Wooninvest 070-
301126 of mailen bt@wooninvest.nl. 

Heli-haven Prins Clausplein
Tot op heden is de luchthavenrege-
ling niet bekend gemaakt. In beroep 
gaan bij de Raad van State is daar-
om nog niet aan de orde. Inmiddels 

heeft de gemeente Den Haag een om-
gevingsvergunning verleend. Daar-
tegen heeft de Stichting Heiliniet 
bezwaargemaakt en op 14 oktober 
j.l. heeft de Stichting het bezwaar 
toegelicht voor de Commissie Be-
zwaarschriften van de gemeente Den 
Haag. De Commissie heeft nog geen 
advies uitgebracht. Zo nodig zal de 
Vereniging in beroep gaan bij de be-
stuursrechter. We willen u wijzen op 
de mogelijkheid lid te worden van de 
Vereniging Heliniet. U begrijpt dat 
zij nu juristen nodig hebben om de 
Vereniging te vertegenwoordigen en 
dat kost geld. www.heliniet.nl

Groenbeheerplan gemeente 
voor Midden en Oud Voorburg
Het plan ligt nu ter inzage. Alle be-
woners hebben een brief ontvangen. 
Het plan is te bekijken op www.lv.nl/
gbpmiddenoud. We kunnen zien in 

hoeverre onze wensen in het plan zijn 
opgenomen. Ook kunnen we nog ex-
tra suggesties doen voor verbetering. 
De Prins Bernhardlaan krijgt een 
kleurrijke middenberm; diverse soor-
ten vaste planten gaan het beeld be-
palen van een van de belangrijkste 
toegangswegen van de gemeente. 
In het concept-wijkgroenbeheerplan 
hebben wij niet kunnen vinden dat de 
middenberm van de Parkweg beeld-
bepalend is in onze wijk en daarom 
weer een kleurrijke middenberm ver-
diend met diverse soorten vaste plan-
ten. Weet u nog hoe mooi de midden-
berm was met o.a. de langbloeiende 
rozen? En de narcissen met wilde hy-
acinten in het voorjaar? In december 
wordt het plan vastgesteld door het 
college van B&W. U kunt reageren 
vóór 15 november met een mail naar 
info@lv.nl
Of naar berthie.de.zwart@wvov.nl

De wijkvereniging neemt deel aan 
de stuurgroep Huygenskwartier 
Voorburg. Doel van de stuurgroep: 
activiteiten ontwikkelen en maat-
regelen nemen om meer bezoekers 
te trekken naar ons prachtige 
‘dorp’, zodat zij kennismaken met 
de vele goede restaurants, gezellige 
kroegjes en leuke winkels.  

Inmiddels staan er in het Huygens-
kwartier fraaie nieuwe bankjes, paal-
tjes en afvalbakken, wat samen met 
de hanging baskets een gezellige 
uitstraling geeft. Ook is er aandacht 
voor de bewegwijzering als men van-
af het station of de snelweg Voorburg 
binnenkomt. 
De gemeente heeft een haalbaar-
heidsonderzoek laten uitvoeren naar 
een mogelijk nieuwe functie voor de 
gemeentelijke panden Herenstraat 
97-101 (nu museum Swaensteyn), 
Herenstraat 42 (oude Gemeentehuis), 
Herenstraat 44-46 (nu ArtiBrak) en 
Herenstraat 72-76 (Huize Swaen-
steyn). Ook de ondernemers hebben 
initiatief genomen en zijn met plan-
nen gekomen. De wijkvereniging zal 
zich inzetten om de bewoners van 
het Huygenskwartier bij deze plan-
nen van de gemeente te betrekken.  
De pilot in de Van Schagenstraat loopt 
inmiddels een aantal maanden en de 
gemeente heeft de ondernemers en de 
Huygenskwartier-bewoners gevraagd 
naar de ervaringen met betrekking tot 
de pilot Van Schagenstraat/Kerkbrug, 
waarbij parkeerplaatsen zijn verdwe-
nen en een aantal is verplaatst. De 
Van Schagenstraat is (gedurende de 
pilot) afgesloten voor autoverkeer en 

nu al zien we er meer spelende kinde-
ren en zit het terras gezellig vol. De 
wijkvereniging wil ook graag uw me-
ning over de pilot weten: opmerkin-
gen? Stuur deze naar info@wvov.nl
Let ook eens op het nieuwe logo van 
het Huygenskwartier. Het ziet er fris 
en modern uit en zal zeker meer een-
heid uitstralen. 

Over Huygens gesproken…in  
Huygens’ Hofwijck is momenteel de 
tentoonstelling ‘Christiaan kijkt’ te 
zien en tijdens Kaarsjesavond en op 

Meer dynamiek in 
Huygenskwartier

Tweede Kerstdag is Hofwijck hele-
maal in de kerstsfeer. 
Op 9 december worden om 18.00 
uur de lichtjes van de kerstboom uit  
onze zustergemeente Hranice/Tsjechië 
ontstoken en staan er vanaf 16.00 
uur kerstkraampjes met Tsjechische 
streekprodukten. 
Voor 9 december worden in het 
Huygenskwartier door het onderne-
mersfonds 100 kerstbomen geplaatst 
en zal aan de bewoners gevraagd 
worden om te helpen de bomen te 
versieren.

Maar natuurlijk verwachten we eerst 
Sinterklaas en via Facebook Sinter-
klaashuis Huygenskwartier Voorburg 
is hierover meer te lezen… Kortom 
een bezoek aan het Huygens kwartier 
wordt steeds leuker en gezelliger!


