
Flinke aanwas nieuwe leden
32 nieuwe leden mochten wij het afgelopen jaar welkom heten. Zoals 
u weet zijn wij geen traditi onele wijkvereniging met een gebouw en 
acti viteiten als bingo of klaverjassen. Niet dat we dat niet gezellig 
vinden, maar daar hebben we gewoon geen ti jd voor. Wij willen graag 
verbinden op inhoud. Er zijn grote en vele ontwikkelingen gaande in 
en om Voorburg die van invloed zijn op onze leefomgeving en onze 
toekomst. Het lijstje kent u vast: 
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Vrolij k Kerstfeest, een gezellige jaarwisseling 
en een heel gezond en gelukkig nieuwjaar! 

De Vlietzone beleven
De afspraak op 11 september stond de hele mooie zomer 
in de agenda van mevrouw Van Eekelen: een nadere 
kennismaking met de Vlietzone op de fi ets. Helaas regende 
het, stond er veel wind en was er een waarschuwing voor 
onweer. Gelukkig konden we schuilen en praten in de 
kantine van de volkstuinvereniging De Groene Zoom. 

De aanwezige bewoners* en gebrui-
kers* van de Vlietszone waren ver-
antwoordelij k voor de agenda. 
Belangrij kste boodschap aan de wet-
houder was: zorg ervoor dat wij  tij dig 
en inhoudelij k betrokken worden bij  

de plannen voor de Vlietzone voordat 
het te laat is. 
De bedreigingen die we zien: het 
uitplaatsen van asfalt- en betoncen-
trale, huisvuiloverslag uit de Binck-
horst naar de Vlietzone, verbreding 
A4 tussen N14 en Prins Clausplein. 

Groeiende geluidoverlast en toene-
mende luchtvervuiling, het lelij ke en 
overlast veroorzakende bedrij venter-
rein Westvlietweg II. 
En de vragen die dat oplevert: Wie 
praat ermee over de verbreding van de 
A4. Luchtkwaliteit wordt slechter en 
geluidoverlast groter door het toene-
mende vrachtverkeer van ’s morgens 
vroeg tot ’s avonds laat. Wie doet er iets 
aan de lichtvervuiling in en rond de NS 
werkplaats? 
Geen onderwerpen waarop wij  snelle 
antwoorden kunnen verwachten.
Enigszins gerustgesteld zij n wij  door 
de zienswij ze op ontwerp Nationale 
Omgevingsvisie, die de gemeente op 

waarmee wij  u en u ons, nog actueler 
op de hoogte kunnen houden. 
Uw fi nanciële bij drage van slechts 
€ 7,- per jaar besteden wij  aan o.a. 
genoemde communicatiemid-
delen, overleg en ledenwerving. 

24 september naar de minister van 
Binnenlandse Zaken heeft  gestuurd. 
Zij  vragen daarin aandacht voor de 
Vlietzone en noemen deze een unieke 
schakel tussen stedelij k en lande-
lij k gebied. De gemeente vindt dat de 
groengebieden die er zij n rond de stad 
als groengebied beschikbaar moeten 
blij ven. Het lij kt erop dat o.a. onze 
afspraak op de 11e heeft  bij gedragen. 
Lees de gehele zienswij ze op wvov.nl. 

*  Aanwezig waren bewoners uit Park Vrone steyn 

en de Zeeheldenwij k, bestuursleden Oud Voor-

burg, Park Rij n Schie en de Volkstuinvere niging 

De Groene Zoom.

De verkeersstromen in en rond onze 
wij k, de verkeersveiligheid ook voor 
onze kinderen, de luchtkwaliteit die 
er niet beter op wordt, de groeiende 
bedrij venterreinen aan de overkant 
van de Vliet en de implementatie van 
het duurzaamheidsbeleid. We pro-
beren de belangen van alle leden zo 
goed mogelij k te behartigen. Door 

lid te zij n toont u betrokkenheid en 
kunnen we ons werk nog beter doen.

Goede communicatie is daarbij  van 
belang. Naast ons wij kblad beschik-
ken we binnenkort over een ver-
nieuwde website. Misschien dat 
de buurtapps (zie artikel) daar ook 
een rol in gaan spelen. Middelen 

Wij  bezorgen dit wij kblad in 
3300 brievenbussen. Aanmelden en 
meer informatie via info@wvov.nl, 
formulier ‘aanmelden als lid’, u bent 
van harte welkom.

Wij kblad Oud Voorburg
Een uitgave van de wij kvereniging Oud Voorburg
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Kippenhok wordt  
villa Klein Rusthof 
“Moeder u denkt toch niet dat ik in dit kippenhok ga 
wonen”. Het was prins Albert die in 1877 zo ondankbaar 
reageerde naar zijn moeder, prinses Marianne, dochter 
van koning Willem I. Zij kocht dit huis, Oosteinde 47 als 
verblijf voor haar zoon en gaf het de naam Klein Rusthof. 
Verwaande prins Albert vond het echter te min waarna het 
huis bestemd werd als woonverblijf voor personeel. 

Een heel ander geluid komt van de 
huidige eigenaren, Wouter en Tanja. 
Zij hebben zich geheel verdiept in de 
geschiedenis van het huis en hebben 
aan de hand van allerlei bronnen, 
foto’s en tekeningen, een alles omvat-
tend restauratieplan opgesteld. Het 
gemeentelijk monument wordt weer 
in oude luister hersteld.

Wouter en Tanja en hun twee tiener-
kinderen wonen al geruime tijd op 

het Oosteinde en geheel naar hun 
zin. Wouter wilde echter graag een 
vrijstaande woning. Tanja vond dat 
prima zolang dat huis binnen een 
straal van 50 meter van hun huidige 
stek zou staan. Dat is aardig gelukt. 
Na een periode van twijfel, werden ze 
steeds enthousiaster over de moge-
lijkheden en zijn ze de uitdaging 
aangegaan. Het pand werd gekocht 
onder voorbehoud dat het restaura-
tieplan en alle geplande duurzame 

1e paal voor uitbouw

toepassingen konden worden uit-
gevoerd. Die vergunning werd 
snel geleverd. 

Anders dan je zou denken begonnen 
Wouter en Tanja zonder enige bouw- 
ervaring aan dit project. Er valt nog 
een hoop te leren. Vind maar eens de 
juiste aannemer en beoordeel zo’n 
uitgebreide offerte. Zoek maar eens 
uit waarvoor een vergunning nodig 
is en hoeveel tijd dat kost. Wouter 
verzucht: “als ik had geweten wat er 
allemaal bij komt kijken, was ik er 
waarschijnlijk niet aan begonnen”. 
Tegelijkertijd zijn ze beiden erg 
enthousiast als ze er over praten. Ook 
de kinderen gaan zich steeds meer 
interesseren voor de restauratie. Dat 
ze zo dichtbij de bouwplaats wonen 
is heel plezierig. Daardoor kunnen ze 
elke dag even gaan kijken en kunnen 
het proces nauwgezet volgen. Wat 
een geweldige klus klaren deze twee 
wijkbewoners met als beloning een 
prachtige parel in onze wijk. Op naar 
5 mei 2020, want dan zou de aanne-
mer wel eens klaar kunnen zijn.

Speeltuinen 
voor tieners
In het vorige nummer van dit 
wijkblad, vroegen onze gastre-
dactrices Linn en Renske aan-
dacht voor het ontbreken van 
speeltoestellen voor kinderen 
van hun leeftijd. Niet zonder 
succes. Via de gebiedsregis-
seur kwamen ze bij stadsbeheer 
terecht. Inspectie op locatie 
volgde en met resultaat! Er ligt nu 
een voorstel waarover gesproken 
wordt. We rekenen erop dat we in 
het volgende nummer het resul-
taat kunnen melden. Het is voor 
de meiden een leerzaam proces.

Ben je onder de 16, woon je in 
wijk Oud Voorburg en heb je iets 
te vertellen aan de bewoners? 
Stuur een e-mail info@wvov.nl en 
wie weet ben jij onze volgende 
gastredacteur.

Tekening huis zoals het gaat worden

Vijf villa’s Oosteinde bij 
Randstadrail
De gemeente hoopt dat in het eerste 
kwartaal van 2020 de ruimtelijke 
procedure kan starten. Het bestem-
mingsplan moet worden aangepast.

Vliethof 
Woonzorgcentrum Vliethof is opge-
leverd en alweer bewoond. De vijf 
platanen hebben de werkzaamheden 

goed doorstaan. Samen met de mooie 
treurwilg aan de Vliet heeft het 
gebouw zo een mooie groene omge-
ving. De binnentuin is ingericht met 
veel bloeiende heesters en planten, 
fijne zitbanken en een leuk prieel. Bij 
de wortels van een nieuwe plataan 
in de tuin is bij deze ‘boom der her-
innering’ een tijdcapsule geplaatst. 
Een kist vol spulletjes uit het vroe-
gere Rustoord. 

Stand van zaken bouwplannen
Waarom duurt het altijd zo lang voordat je enige 
bouwactiviteit ziet, terwijl de plannen wel al bekend zijn? 
Bouwplannen zijn vaak zeer ingrijpend voor de omgeving, 
want zoveel ruimte is er niet meer. Met de stikstofcrisis is 
dit voor iedereen wel duidelijk geworden. Zorgvuldigheid 
in het te volgen proces om de juiste vergunningen te 
krijgen is dan ook nodig. We geven een update over de 
projecten in onze wijk.

Appartementengebouw Buytenhof
Geen bouwnieuws op dit moment. 
Goed om te weten is dat de gemeente 
de bescherming van de bomen in Park 
Vreugd en Rust goed heeft geregeld. 

Dit is beschreven in het Ruimtelijk 
kader en daar moet de projectont-
wikkelaar zich aan houden.
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Het witte huizen/windmolen 
syndroom
Heeft u dat ook wel eens. Eigenlijk wil je ergens formeel op reageren, maar 
dan blijk je niet ‘ontvankelijk’. Dat gevoel hadden wij laatst weer eens als 
Wijkvereniging Oud-Voorburg. Wij konden geen formeel bezwaarschrift 
indienen, omdat onze vereniging als dusdanig daartoe niet bevoegd is. 
Een kwestie van statuten en een kwestie van direct belang. Beide zaken 
zijn op te lossen. Daar is alle reden voor. Kijk maar naar beide voorbeelden 
in de titel, er werd welwillend naar ons geluisterd, maar er iets aan doen, 
behalve anderen goede raad geven, konden we niet. Meer weten, vraag 
het een van de bestuursleden? info@wvov.nl 

Binnenkort wordt de Omgevingswet van kracht. Die wet biedt hele andere 
vormen van inspraak en bezwaar en beroepsmogelijkheden met zich mee, 
een onderwerp voor een Algemene Ledenvergadering (ALV) op zich. Uw 
bestuur ziet in de eerdergenoemde voorbeelden en de invoering van de 
Omgevingswet een goede reden om als wijkvereniging de mogelijkheid te 
creëren om wel formeel een bezwarenprocedure te kunnen beginnen. Het 
bestuur zal u daarom bij de volgende ALV voorstellen de statuten aan te 
vullen met de mogelijkheid om namens de leden een procedure te kunnen 
starten. Wordt vervolgd.

Verkeersdruk
Deze zomer was het vaak erg druk met verkeer in onze 
wijk. De Wijkerbrugfile stond dan tot aan de rotonde en 
soms zelfs de bocht om tot een flink einde op de Parkweg. 
Af en toe liep het verkeer zelfs vast. Gedeeltelijk werd dit 
veroorzaakt door de werkzaamheden aan de Nieuwstraat/
Damhouderlaan in Leidschendam. Leidsenhage kon 
niet de oorzaak zijn, want in de zomer waren er niet veel 
winkels open.
Veel overlast komt van het landbouw-
verkeer over de Wijkerbrug. Niet 
alleen op werkdagen maar ook lekker 
vroeg op zondagmorgen. Je kunt 
er maar weinig aan doen, behalve 
steeds melden bij de gemeente. Pro-
beer er een foto van te maken en 
stuur die naar info@LV.nl met het 
verzoek tot handhaving. Hoe vaker u 
dit meldt, hoe groter de druk om er 
iets aan te doen.

Het wachten is op de gemeente die 
voorstellen zou doen om de ver-
keersafwikkeling te verbeteren. We 
schrijven hier al jaren over. Laatste 
afspraak was dat ze voor het einde 
van dit jaar met voorstellen zouden 
komen. Het kan nog, zelfs voordat dit 
wijkblad bij u in de bus ligt. Wordt 
het een extra brug, beperkte toe-
gang, een combinatie van beiden of 
geen van allen?

De bouw van de Mall of the Nether-
lands gaat gestaag door. Eerder deze 

maand (9 december) was er overleg 
met de projectontwikkelaar over de 
voortgang van hun plan van aanpak 
om de verkeersafwikkeling in goede 
banen te leiden. De gemeente is 
intussen bezig met de vervanging van 
de verkeerslichten rondom de mall 
door zogenaamde intelligente VRI’s. 
Veel bewoners maken zich zorgen 
over de toename van het verkeer 
en de negatieve gevolgen daarvan. 
Wij zullen als wijkvereniging beslis-
singen die daarop van invloed zijn 
nauwgezet volgen en u van de ontwik-
kelingen op de hoogte houden. 

zondagochtend rust verstoord  
door landbouwverkeer

Initiatieven van inwoners spelen dus 
een belangrijke rol in het verwezen-
lijken van de duurzaamheidsdoel-
stellingen. En dat is nu net waar de 
schoen wringt volgens de Stichting 
Duurzaam Leidschendam-Voorburg. 
De Stichting is enthousiast over 
het uitvoeringsprogramma van de 
gemeente maar vindt het belangrijk 
dat de gemeente zelf het initiatief 
neemt, snel aan de slag gaat en van 
begin af aan inwoners en onderne-
mers hierbij betrekt. Het programma 
is een goed begin, er kan echt meer 
en sneller, zegt Duurzaam LV. Veel 
inwoners voelen zich maatschappe-
lijk betrokken en willen meedoen. Er 

zijn al veel initiatieven in wijken, met 
inwonercoöperaties, ondernemers 
die duurzaam willen zijn, en scholen 
en organisaties die aan de slag willen. 
Educatie en bewustwording moet 
een belangrijk onderdeel zijn van het 
uitvoeringsprogramma. Samen met 
wethouders en raadsleden wil Duur-
zaam LV een duurzaamheidsbewust-
wordingsplan opstellen.

Meerdere thema’s
In het programma wordt naast ener-
gie ook gekeken naar duurzame 
mobiliteit en verkeer, klimaatadap-
tatie en vergroening, grondstoffen en 
afval en luchtkwaliteit. De gemeente 

zet vooral in op het beperken van het 
gebruik van energie, het verduurza-
men van woningen en organisaties 
en het opvangen van de gevolgen van 
de klimaatverandering in de open-
bare ruimte. Stap voor stap werkt de 
gemeente aan het terugbrengen van 
het energiegebruik door isolatie van 
woningen.

Met inwoners in gesprek
De komende maanden voert de 
gemeente per wijk gesprekken met 
inwoners over energie en afval. Voor 
onze wijk was dat op 10 november. 
Daarnaast kijkt zij welke daken 
en gevels geschikt zijn voor het 

opwekken van zonne-energie en 
gaat hierover in gesprek met eigena-
ren. Met woningcorporaties worden 
afspraken gemaakt over het verduur-
zamen van woningen. Om inwoners 
stappen te laten zetten in wat zij zelf 
kunnen doen voor een duurzaam 
Leidschendam-Voorburg, wil het col-
lege het gebruik van het Nationaal 
Energie Bespaarfonds stimuleren. 
Daar kunnen inwoners geld lenen 
om duurzame maatregelen aan hun 
woning te treffen. Daarnaast heeft de 
gemeente een subsidie beschikbaar 
om woningen te isoleren en daken te 
vergroenen. Vanaf 1 april 2020 kunt u 
uw aanvraag indienen. 

Nodig: een Duurzaamheidsbewustwordingsplan 
De gemeente Leidschendam-Voorburg wil de komende 
jaren vaart maken op het gebied van duurzaamheid.  
Doel is om in 2050 een CO2-neutrale en klimaatbestendige 
gemeente te zijn. Op de website van de gemeente zegt 
Wethouder Astrid van Eekelen van Duurzaamheid 
hierover: “Om onze doelen te bereiken willen we inwoners, 
ondernemers en organisaties nog meer stimuleren om 
groen te denken en te doen.” De maatregelen die de 
gemeente de komende jaren wil nemen, zijn vastgelegd in 
het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2019-2022 
dat half oktober is gepubliceerd. 
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Wijkagent  
met BOA 
Bij de politie hebben we veel 
te doen, maar gelukkig staan 
wij niet alleen in de kou. Als het 
gaat om toezicht houden op 
de lokale orde en veiligheid en 
handhaving, worden we gehol-
pen door BOA’s, bijzondere 
opsporingsambtenaren. 
Wat is nu het verschil tussen een 
politieagent en een BOA? In het 
kort gezegd is de politie er voor 
de openbare orde en is de BOA 
er voor de leefbaarheid. De offi-
ciële opsporingsbevoegdheden 
van de Boa hangen samen met 
de functie en zijn altijd beperkt 
tot één bepaald werkterrein. 
Sommige BOA’s kent u: de con-
troleur in de trein of de bus, de 
boswachter en de weginspecteur 
van Rijkswaterstaat. Maar er zijn 
ook BOA’s die zich met minder 
bekende onderwerpen bezig 
houden: vervuilde woningen, 
adrescontroles (Illegaal onder-
verhuur), hondencontroles in het 
kader van dierenwelzijn, parkeer-
hinder, afvaldumpingen, drank 
en horecawet en bestrijding van 
heling en ondermijning. Als wijk-
agent ben ik verantwoordelijk 
voor de totale politiezorg binnen 
mijn wijk. Ik houd me bijvoor-
beeld bezig met de aanpak van 
sociale problemen, zoals overlast 
gevende jongeren, milieudelic-
ten en criminaliteit. Handhaving 
is slechts een van mijn verant-
woordelijkheden. Vaak fungeer 
ik als het eerste aanspreekpunt 
en zorg dan dat de vragen op 
de juiste plek terechtkomen. 
Politie en BOA’s vullen elkaar 
goed aan en we werken dan ook 
nauw samen. Voor vragen over 
handhaving kunt u terecht bij de 
gemeente via de gemeentetele-
foon, tel. 14070 en bij mij via het 
algemene nummer van de poli-
tie, 0900-8844. En bij nood altijd 
112 natuurlijk. 
Liever persoonlijk contact? Ik 
houd inloopspreekuur iedere 
eerste donderdag van de maand 
tussen 15:00 – 16:00 u. BOA 
Stefan Mieremet is daar vaak 
bij aanwezig. De koffie staat 
klaar bij Coffee Works, Parkweg 
56 dus loop eens binnen voor 
een nadere kennismaking of een 
antwoord op je vraag. 

Aanwinst in de Herenstraat
Op de voorpagina van de nieuwe brochure staat “Ontdek 
Huygenskwartier”. En het klopt, er valt weer het een en 
ander te ontdekken, ook voor wijkbewoners. Nieuw, sinds 
augustus, op nummer 34 in de Herenstraat: Blacksmith 
Bikes. En dat zijn geen gewone fietsen, maar fietsen op 
maat. Patrick Uijl is er 9 jaar geleden in Apeldoorn mee 
gestart en zet zijn succesvolle zaak nu in Voorburg voort. 

Terug in Voorburg, waar hij zijn tech-
nische opleiding volgde en 10 jaar 
werkervaring op deed bij Van Her-
werden. Naast ontwerpen en maken 
van fietsen, doet hij ook onderhoud 
aan alle merken sportieve fietsen. Dat 
is goed voor de feedback en het levert 
wat meer reuring in de werkplaats. 
Iemand die nu een maatfiets wil, zal 
een jaartje geduld moeten hebben. De 
orderportefeuille is voor zolang al vol-
geboekt. Hoe verloopt nu het proces 
bij een maatfiets. “De klant komt 
meestal eerst een keertje ‘proeven’ of 

ik een beetje aardig ben en of wat ik 
maak wel naar hun smaak is”, vertelt 
Patrick. Wil de klant een maatfiets dan 
gaat Patrick aan de slag met het ont-
werp. Dit begint met de lichaamsma-
ten, maar hij inventariseert ook (rij)
gewoonten, voorkeuren en wensen 
en eventuele blessures. Daarna ont-
werpt hij de fiets en het frame. Na 
akkoord start Patrick met bouwen, 
dit duurt ongeveer 8 volle werkda-
gen. Een belangrijk onderwerp van 
overleg is het bepalen van de kleur en 

het kleurontwerp. Het gehele proces 
per fiets duurt zo’n 75 tot 80 uur. Het 
minimum aan bezoeken van de klant 
is over het algemeen 3 keer, maar 
voor veel klanten zijn dit eerder 6 tot 
9 bezoeken.
De winkeliers in het Huygens-
kwartier kunnen blij met hem zijn. 
Patricks klanten komen uit het hele 
land en zelfs uit België. Een fiets 
laten maken kan door de locatie in 
de Herenstraat een leuk uitstapje 
voor het hele gezin zijn. Dat is mooi 
meegenomen. Zijn fietsen zijn van 
hoog niveau en passen goed bij de uit-
straling en het assortiment van het 
Huygenskwartier. Patrick is boven-
dien een prettig mens en iemand met 
ideeën die misschien van pas kunnen 
komen bij de verdere ontwikkeling 
van het Huygenskwartier.

Een aardige anekdote illustreert 
de manier van detail en werken. 
Een klant uit Rotterdam, wilde 
graag een frame uit hetzelfde 
materiaal waar zijn bedrijf red-
dingsboten van produceerde. Na 
wat uitzoekwerk bleek dit goed 
mogelijk. En uiteindelijk moest 
het frame exact dezelfde lak en 
kleur hebben als zijn Porsche 911. 
En ook dat is uiteraard gelukt, als 
hij nu zijn fiets naast zijn auto 
zet, matchen deze volledig.

In de expositie  Advent, Aftellen naar 
Kerst geven de musea antwoord op 
deze vragen en tonen verschillende 
(antieke) adventskalenders, kerststal-
len en meer.

Huygens’ Hofwijck toont dit jaar 
mini kerststallen van over de gehele 
wereld, grotendeels afkomstig uit 
privé collecties en uit de collectie van 
het stadsklooster aan het Westeinde 
in Den Haag. Honderden van de klein-
ste kerststallen, de één nog kleiner 
dan de ander, maar toch vol details. 

Leuke dingen doen
Huygens’ Hofwijck en Museum Swaensteyn

Hofwijck is daarnaast geheel in kerst-
sfeer, de tuin is feestelijk aangelicht en 
de kerstboom straalt in de Pronkzaal. 
De tentoonstellingen zijn voor jong en 
oud en in beide musea vanaf 7 decem-
ber t/m zondag 12 januari 2020 te 
zien. De tentoonstelling Advent: Aftel-
len naar Kerst in Museum Swaensteyn 
is al sinds 1 december te bezichtigen, 
en sinds 7 december is het gehele 
museum in kerstsfeer. 
De musea stellen 4 entreekaartjes 
beschikbaar voor de winnaar van de 
winterpuzzel. 

Duivenvoorde
Al jaren traditie: de sfeervolle verkoop 
van kerstbomen op het landgoed. Zelf 
gekweekt, dus kakelvers. De verkoop 
startte dit jaar op maandag 2 decem-
ber.  Als u wilt mag u de boom zelf uit-
graven; leuk voor kinderen! Spades en 
kruiwagens zijn op het landgoed aan-
wezig. Neem wel zelf handschoenen 
en eventueel laarzen mee. Na de kerst 
bestaat de mogelijkheid om de boom 
(met kluit) weer terug te brengen. 
Levensvatbare bomen (met kluit dus) 
mogen te allen tijde worden terugge-
bracht naar Duivenvoorde. Als u de 
boom bij de kerstbomentuin of werk-
schuur achterlaat, zorgen zij dat de 
boom weer een mooi plekje krijgt.

In de donkere dagen rond Kerst presenteren Huygens’ 
Hofwijck en Museum Swaensteyn in het Huygenskwartier 
Voorburg traditiegetrouw een kersttentoonstelling. 
Museum Swaensteyn staat stil bij de traditie van Advent 
en de adventskalender. In de huidige tijd kent iedereen wel 
de kalender, maar waar staat de Advent periode voor? Wat 
gebeurde er op de vier zondagen voor kerst? En wat gebeurde 
er na Advent?
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Door de invoering van kentekenhand-
having is de overlast van scooters 
in de Herenstraat fl ink afgenomen. 
Er zij n inmiddels behoorlij k wat 
bekeuringen uitgedeeld. De omwo-
nenden en ondernemers reageren 
positief. Op dit moment wordt er een 
evaluatie uitgevoerd. De resultaten 
hiervan zij n eind van het jaar bekend.

Recent is een fl eurige brochure in de 
vorm van een tas gedrukt om bezoe-
kers te verleiden het Huygenskwar-
tier te bezoeken. De nieuwe bewoners 
van de Binckhorst bij voorbeeld, 

kunnen zo kennismaken met de 
gezellige restaurants en winkels. 
Om het gebied beter te kunnen 
vinden, hebben de ondernemers in 
overleg met Stichting Mooi Voor-
burg banners ontwikkeld. Deze 
zullen rondom het Huygenskwartier 
worden aangebracht. Uw wij kver-
eniging heeft  aangegeven dat de ban-
ners geen overlast voor omwonenden 
mogen veroorzaken.
Voor de fi etsparkeerders is gekeken 
waar meer plekken mogelij k zij n om 
fi etsen te stallen Op de inloopavond 
hebben omwonenden inmiddels een 

Huygenskwartier 
ontwikkelt voort
Er zij n weer veel ontwikkelingen te melden over het 
Huygenskwartier. De gemeenteraad stemde in oktober 
in met de herontwikkeling van Herenstraat 42/44 en 
omgeving. Er komen woningen, een grote supermarkt 
en ondergrondse parkeerplaatsen. Hierdoor vergroot 
de levendigheid in het gebied. De omwonenden en 
de ondernemers zij n bij  deze ontwikkelingen nauw 
betrokken. Ontwikkelaar Waaij er vraagt naar verwachting 
in 2020 een omgevingsvergunning aan en verwacht eind 
2020 met de bouw te kunnen beginnen. 

O Dennenboom, O Dennenboom,
Wij  zij n blij  dat er weer een boom in de Herenstraat staat. 
Het was even spannend maar ook dit jaar komt de 
boom uit Hranice. Stralend op zij n bekende plek 
voor de Oude Kerk in het Huygenskwartier. Het is 
nog onzeker of dit de laatste boom uit Hranice is. 

Tij dens het ontsteken van de lichtjes in 
de boom op 13 december om 17.00 uur 
waren er kerstliederen te horen door 
het Lusthofk oor en muziek van het Dic-
kens orkest. Voorafgaand en nadat 
de lichtjes waren ontstoken werd er 
gezongen door de koren van Kees 
Sij brandij . Tot slot was er een optre-
den van het koor van de Ameri-
kaanse school o.l.v. Liat Heymann. 

De ondernemers organiseer- den 
de dag erna, op zaterdag, een kerst-
markt met 35 kramen. 

Hij  realiseerde dit in brons en glas 
samen met glaskunstenaar Ming How 
Chen. Het kerkbestuur heeft  de hon-
derden oude met riet gematt e stoelen 
vervangen door comfortabele gestof-
feerde. Hun zachtgroene kleur komt 
terug in het gewelf van de kerkzaal.

Een feestelij ke receptie bood relaties 
van de kerk de gelegenheid om kennis 
te maken met de vernieuwing.
Voor veel gasten was deze receptie 
ook een ontdekkingstocht. Zo was het 
kleine orgel in het koor van de kerk 

Nieuwe kunst in Oude Kerk

voor een aantal bezoekers een ver-
rassing. Frans Kokshoorn ging met de 
fi jnproevers dieper in op de symbo-
liek die op veel plaatsen verstopt zit 
in zij n kunstwerken. Die symboliek is 
niet alleen liturgisch; een element van 
de avondmaalstafel verwij st naar de 
ingang van de Opstandingskerk, waar-
van de gemeente is samengegaan met 
die van de Oude Kerk. Ontdek het in de 
Oude Kerk en op de Rembrandtlaan!

Na de ingrij pende verbouwing van bij -
gebouw ‘De Voorhof’, de restauratie 

Het was even spannend maar ook dit jaar komt de 
boom uit Hranice. Stralend op zij n bekende plek 
voor de Oude Kerk in het Huygenskwartier. Het is 
nog onzeker of dit de laatste boom uit Hranice is. 

Tij dens het ontsteken van de lichtjes in 
de boom op 13 december om 17.00 uur 
waren er kerstliederen te horen door 
het Lusthofk oor en muziek van het Dic-
kens orkest. Voorafgaand en nadat 
de lichtjes waren ontstoken werd er 
gezongen door de koren van Kees 
Sij brandij . Tot slot was er een optre-
den van het koor van de Ameri-
kaanse school o.l.v. Liat Heymann. 

De ondernemers organiseer- den 
de dag erna, op zaterdag, een kerst-

van de toren en de herbestrating van 
het terrein rond de kerk is nu ook het 
interieur vernieuwd. Voorlopig sluit-
stuk van deze vernieuwingsacties zal 
de achterzij de van de kerkzaal zij n. 
Zo puzzelt men nog over een degelij k 
alternatief voor het aldaar aanwezige 
‘gordij n’. Een groot groen gordij n ont-
trekt daar immers nu nog opgesla-
gen stoelen, tafels, stoepborden en 
ander materiaal aan het oog van de 

De Oude Kerk in de Herenstraat van Voorburg vernieuwt! 
Elke zondag zij n er nieuwe gezichten; de gemeente 
groeit. Ook de inrichting krij gt nieuwe impulsen. Frans 
Kokshoorn, Voorburgs beeldend kunstenaar en lid van de 
kerkgemeente ontwierp nieuw liturgisch meubilair. 

reactie kunnen geven op het gemeen-
telij ke voorstel. 

Uw wij kvereniging Oud Voorburg is 
namens de bewoners lid van stuur-
groep Huygenskwartier om betrok-
ken te blij ven bij  ontwikkelingen. 
De stuurgroep is samengesteld uit 

een afvaardiging van de onderne-
mers, Mooi Voorburg, de Voorburgse 
musea, onroerendgoed-eigenaren en 
de gemeente Leidschendam-Voor-
burg vertegenwoordigd door wet-
houder Astrid van Eekelen. Samen 
werken we aan het vergroten van de 
bekendheid van dit gebied. 

kerkgangers. Als er iets in de kerk zoek 
is hoor je steevast: “Misschien achter 
het gordij n?” Ook deze vertrouwde 
uitspraak zal men binnenkort moeten 
vernieuwen. We zij n benieuwd…

Zo blij ft  deze Oude Kerk uit de 14e

eeuw ‘alive and kicking’!
www.oudekerkvoorburg.nl
Bij drage van: Hannie Keij zer en Kees 
Koenen; foto’s: Arjan van Mourik
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Nextdoor
Een internati-
onale app met 
een commercieel 
doel. Je kiest zelf 
welke buurten 
je wilt volgen. 
Oud Voorburg 
is zo’n buurt en 
kent een groot 
aantal deelne-
mers. (van de 
3457 huishou-
dens 1117 en dat 
is 26%). Interes-
sant om te zien 

welke onderwerpen de deelnemers 
met elkaar delen. Het gaat niet alleen 
over verloren of gevonden, te koop of 
gezocht, en niet op de laatste plaats 
over een kat die niet thuis is geko-
men. Discussie over een extra oever-
verbinding of verkeersveiligheid op 

de Parkweg komen eveneens aan de 
orde. Onderwerpen waarover ook uw 
wij kvereniging zich buigt en graag 
hoort wat u ervan vindt. Een aantal 
bestuursleden volgen de discussies 
om goed te kunnen oordelen over 
deze app. Tot nu toe ziet het proces er 
netjes uit, er wordt niet gescholden of 
op persoonlij ke titel kritiek geleverd. 
Het is natuurlij k wel een openbaar 
en commercieel medium, met alle 
inmiddels bekende risico’s. 

Buurkracht
Deze Nederlandse app heeft  als doel 
mensen en buurten met elkaar te 
verbinden om zo samen initiatie-
ven, plannen of ideeën te realiseren. 
Iedereen heeft  wel eens een idee of 
plan voor de straat of wij k, maar in 
je eentje iets realiseren is niet leuk 
en vaak onmogelij k. Met deze app 
kan dat wel eens verleden tij d zij n. 

Zodra je een plan deelt op de app, is 
het zichtbaar en kunnen de ‘buren’ 
direct reageren en dat kan weer aan-
stekelij k werken naar anderen. Mis-
schien beschikt iemand net over de 
expertise die je nodig hebt. Denk aan 
activiteiten als bij voorbeeld zonnepa-
nelen plaatsen, het park opknappen, 
die boomtuintjes realiseren, enz. Het 
aantal deelnemers uit onze wij k is 
nog erg klein, maar dat kan natuurlij k 
heel snel veranderen. Interessant is 
dat deze app geen commerciële doel-
stelling heeft  en ondersteund wordt 
door gemeenten en provincies. 
Wie weet, als de apps zich goed ont-
wikkelen, dan is het misschien een 

Een leuke ontwikkeling in medialand zij n de zogenaamde 
buurtapps. In onze wij k zij n Nextdoor en sinds kort, 
Buurkracht populair. Bij  het ontbreken van fysieke 
ontmoetingsplaatsen zij n deze virtuele plekken zo gek nog 
niet. 

Bouwen aan je sociale netwerk via de Buurtapps

Handige app: buurkracht
In Voorburg-Oud is het al heel fi jn wonen, maar het kan altij d 
beter, vind ik! Bij voorbeeld door: -een buurt-AED aanschaf-
fen -een zwerfvuil opruimactie =een eetbaar park aanleggen 
met rozenbott els, bessenstruiken, fruitbomen - nog meer boomtuintjes 
aanplanten - een speeltuin op te knappen - samen zonnepanelen kopen - 
een buurt minibieb neerzett en - een milieuzone beginnen? ....Noem maar 
op! Ook meedoen? Probeer dan de buurtkracht app.Je kan dan makke-
lij k in contact komen met buurtgenoten die net als jij , actief zij n of willen 
worden. Zo maken we samen Voorburg Oud, mooier, beter, groener, veili-
ger en gezelliger. htt ps://www.buurkracht.nl/ Start je eigen actie zet hem 
in de buurkracht op. Wie heeft  nog meer goede plannen?

handig middel om als wij kvereniging 
te gebruiken bij  bij voorbeeld leden-
raadpleging. Op die manier weten we 
nog beter wat er speelt, is discussie 
mogelij k en kunnen we leden mobi-
liseren als nodig. Bovendien worden 
initiatieven in de wij k zichtbaar. 
Als voorbeeld zie de enthousiaste 
oproep wij kbewoner Judith Geelen, 
zie kader hieronder, bij  Nextdoor. 
Misschien het proberen waard. Zie 
www.nextdoor.nl en www.buur-
kracht.nl Leden zonder internet 
hoeven niet ongerust te worden, 
want we blij ven ook via de traditio-
nele middelen communiceren.

Huygens Hofwij ck heet u van harte 
welkom. Zij  stellen 4 kaartjes ter 
beschikking voor de winnaar van de 
puzzel. Als u wilt meedingen naar 
de prij s, stuur de oplossing voor 
15 januari 2020 naar info@wvov.nl 
onder vermelding van winterpuzzel. 
Vermeld uw adresgegevens, naam en 
e-mailadres en telnr. Onder de goede 
inzenders verloten wij  de 4 kaartjes. 

Prĳ swinnaars van vorige keer, 
Cameron en Rudi op zoek naar 

Vlinders, ze hebben genoten. 

Winter Woordzoeker

De wij k kleurde er geel van. Sinds 
mei van dit jaar was Stedin bezig met 
de installatie van Slimme Meters in 
onze huizen. De slimme meter, een 
investering in de toekomst en een 
belangrij k instrument om energie te 
besparen. U krij gt beter inzicht in uw 
energieverbruik, bij voorbeeld door 
het maandelij kse overzicht. U kunt 
de slimme meter eventueel koppelen 
aan een muurdisplay, app of website, 
zie energieverbruiksmanagers.nl

en zo uw verbruik continu volgen. 
Prett ige bij komstigheid is dat we niet 
meer zelf de standen van gas en elek-
triciteit hoeven door te geven. 
Op dit moment heeft  Stedin ruim 
16.000 meters in Leidschendam- 
Voorburg opgehangen, dat betekent 
ca. 72% van alle huishoudens. Heeft  
u zich niet opgegeven en wilt u dit 
alsnog? Neem contact op met Stedin. 
De kosten zij n dan wel voor uw eigen 
rekening.

Slimme meter

De lett ers die overblij ven vormen samen de oplossing. 
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Stikstof crisis, luchtvervuiling, 
en maximumsnelheid

Dit voorjaar - nog vóór de verhitt e discussie over 
stikstofvermindering losbarstt e - verzocht de gemeente, de 
minister de maximumsnelheid op de A4 en de Utrechtse 
Baan (A12) te verlagen. Belangrij kste argument hiervoor: 
de gezondheid in onze gemeente wordt negatief beïnvloed 
door geluidsoverlast en luchtverontreiniging. De minister 
van I & M beschikte negatief, de snelheid bleef ongewij zigd. 

Lagere snelheid beduidend 
minder stikstof 
Stikstofconcentratie en verkeers-
snelheid zij n bij  gebruik van benzine 
en diesel onlosmakelij k met elkaar 
verbonden. Omdat de luchtweer-
stand snel toeneemt met snelheid, is 
het verbruik boven de 80 tot 100 km/
uur fors hoger. En daarmee ook de 
stikstofemissies. Met naar beneden 
bij stellen van de maximumsnelheid 
is dus een gemakkelij ke winst te 
halen – beduidend minder NO2. En 
daarnaast, vooral bij  dieselvoertui-
gen, minder fi jnstof. 

Gezondheid inwoners
De gezondheid van de inwoners van 
Leidschendam Voorburg kan alleen 
maar winnen als door stikstofb e-
leid de snelheid op de snelwegen in 
de buurt naar beneden gaat. Nog 
beter, als dat op alle snelwegen in 

De stikstof maatregelen 
De snelheidsverlaging levert 
geen veranderingen voor de 
A4 en de Utrechtse baan. Snel-
heid ‘s nachts blij ft  130 op de 
A4. Alleen de snelheid op de 
A12 tussen Nootdorp en Zoe-
termeer gaat omlaag. De geno-
men maatregelen hebben 
(helaas) maar een beperkt 
eff ect op de gezondheid van 
Leidschendam-Voorburg. 

de wij de buurt geldt en niet alleen 
overdag maar ook ’s nachts. Maar of 
dat ook gaat gebeuren? Er zij n geen 
Natura 2000 gebieden in Leidschen-
dam-Voorburg en de motivatiegraad 
van de minister lij kt, gezien haar eer-
dere antwoord, vooralsnog niet erg 
hoog.

30 kg restafval per persoon per jaar

Gebleken is dat afvalverzameling 
per wij k of zelfs per straat kan ver-
schillen. Met die verschillen wil de 
gemeente bij  het nieuw te ontwikke-
len beleid rekening houden. Belang-
rij kste doel van het nieuwe beleid 
is niet alleen nett e straten, maar 
vooral het verminderen van het res-
tafval naar 100 kg per persoon per 
jaar in 2020(!). Nu is dat nog 209 kg 
per persoon. Volgend jaar moet dat 
de helft  minder zij n en in 2025 nog 
minder, namelij k 30 kg. Alle zeilen 
bij zett en dus. Waarom doet niet 
iedereen mee? De verantwoordelij k 
wethouder Astrid van Eekelen wil 
dat graag weten en praat daarvoor 
met groepen bewoners in diverse 
samenstellingen.

In oktober was er een vooroverleg 
met geïnteresseerde bewoners. Ook 
uw wij kvereniging heeft  een aantal 
leden uit verschillende deelwij ken 
gevraagd mee te denken. De wensen 
en pij npunten zij n daar onder de 
aandacht gebracht. Tij dens de druk 
bezochte inloopbij eenkomst op 
14 november kon u vragen stellen 
en opschrij ven over uw eigen straat. 
Sommige straten hebben een maat-
oplossing nodig, bij voorbeeld stra-
ten met bovenwoningen of zonder 
voortuinen. Een paar plekken in 
onze wij k verliezen hun kenmer-
kende uitstraling aan een berg grij ze, 
groene en felblauwe mini-contai-
ners. Is daar een oplossing voor te 
vinden? Gft -scheiden doen we in 

Oud Voorburg al vanaf de jaren 90. 
Alleen glas, textiel en PMD kunnen 
we wegbrengen. 

Binnenkort wordt de discussie afge-
rond en praat men nogmaals over alle 
ingebrachte punten. Uw wij kvereni-
ging blij ft  betrokken bij  het zoeken 
naar maatwerk. Uw reacties blij ven 
welkom op info@wvov.nl
Voor inspiratie over afval scheiden is 
er de landelij ke website afvalschei-
dingswij zer.nl

Het afvalbeleid is bij  velen van ons een onderwerp van 
gesprek. De minicontainers, die best groot en opvallend 
zij n, de kalender, de rotzooi op straat en tot slot en niet 
onbelangrij k, het scheiden van het afval. Het is ook niet 
niks. Tij d voor nieuw afvalbeleid. 

De bewoners van de Laan van Oostenburg hebben met een eigen kleine 
enquête de voorkeur van de bewoners in hun straat onderzocht. 48 huis-
houdens, een respons van bij na 70%. Uitkomst 73% voorkeur PMD-afval 
laten ophalen, restafval zelf wegbrengen. 21% kozen voor ‘houden zoals 
het nu is’, restafval wordt opgehaald en PMD zelf wegbrengen. De overigen 
kozen voor een mengvorm: de ene week het restafval en de andere week 
het PMD. Heel vriendelij k bedacht voor vooral de ouderen in de wij k, want 
minder sjouwen. Wel een extra minicontainer in je tuin. Tenzij  je het PMD 
zelf blij ft  afvoeren. Wat de bewoners van de Laan van Oostenburg betreft , 
mag deze mengvorm worden ingevoerd, liever vandaag nog dan morgen.

Heisa
De aandacht voor stikstof en de vermindering daarvan lij kt uit de lucht te 
zij n gevallen. Waar komt die heisa ineens vandaan? Dat was de uitspraak 
van de Raad van State in mei van dit jaar. Die stelt dat het stikstofb eleid 
(PAS) strij dig is met de Europese Habitatrichtlij n uit 1992 die biodiversiteit 
in Natura 2000 gebieden moet garanderen. Stikstofdepositie, het neer-
slaan van stikstofverbindingen, leidt tot vermesting. Te veel mest resul-
teert in verstikking van de grond en is slecht voor het milieu. 

Projecten, bij voorbeeld bouwprojecten óók in Leidschendam- Voorburg, 
kunnen niet doorgaan als ze leiden tot meer stikstof in Natura 2000 gebie-
den. Zorg je voor minder stikstofdepositie, dan is er geen probleem. 

Nederland kampioen 
stikstof emissie
De stikstofverbindingen worden 
veelal door de lucht aangevoerd. 
Landbouw en veeteelt zij n een 
belangrij ke bron, vooral in de vorm 
van ammoniak (NH3). Maar ook 
stikstofoxide (NOx), afk omstig van 
verkeer (uitlaatgas), en van andere 
menselij ke activiteit, industrie en 
huishoudens, is niet te verwaarlo-
zen. Extra complicatie: de stikstof-
verbindingen reageren met elkaar en 
dragen zo bij  aan de hoeveelheid fi jn-
stof. Resultaat: ammoniakvervuiling 
in boerengebieden, stikstofoxides 
overal maar vooral bij  grote steden en 
snelwegen, en fi jnstof als een derde 
deken over het hele land.

Snelheid toch omlaag
Onder invloed van de complexe stik-
stofproblematiek liggen de kaarten 
inmiddels geheel anders. In de dis-
cussie over verminderen van stikstof, 
lij kt het kabinet overeenstemming te 
hebben bereikt over het verlagen van 
die snelheid naar een maximum van 
100 km/uur. Wat je daar verder ook 
van vindt, verlaging van die maxi-
mumsnelheid is goed nieuws voor de 
gezondheid van de inwoners van onze 
gemeente. En dat heeft  alles te maken 
met de kwaliteit van de lucht die ons 
omringd. Luchtverontreiniging is één 
van de belangrij kste risicofactoren 
voor de gezondheid in Nederland, 
minder belangrij k dan roken, maar 
van dezelfde orde als die van obesitas. 



8

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

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 vacature

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

V vacature
 
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 dit bestrijkt het gebied 
tussen de Vliet en de Broeksloot, 
station Voorburg en station 
Leidschendam-Voorburg.  
De vereniging vertegenwoordigt en 
behartigt de belangen van alle 600 
leden. Wilt u ook lid worden? Ga 
naar de website wvov.nl en schrijf u 
in. Voor minimaal € 7,- per jaar. Lijkt 
contactpersoon in een deelwijk u 
wat, neemt u dan contact op met 
de voorzitter.

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
Frans Kets, Diederik Visser, 
Berthie de Zwart, Anneloes Blok, 
Bram van Mannekes, Ruud de 
Zwart, gemeente LV, diverse 
geïnterviewden, 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 

Waar zijn de stadse vogels?
Van de zomer viel mij, uw redacteur, ineens op dat het zo 
stil was in de tuin. Al snel realiseerde ik me wat het was, 
er waren geen kleine vogels. Is dat elke zomer zo of komt 
het door de hitte? Naar mijn idee zag je toch het hele jaar 
vogels als huismussen, koolmezen, merels en lijsters. 
Bovendien keken we dagelijks hoe hoog de zwaluwen 
vlogen om te bepalen of het de volgende dag mooi weer 
zou worden. Een vraag voor de Vogelbescherming. Wat 
bleek, ik was niet de enige die mij zorgen maakte, de 
Vogelbescherming werd hierover platgebeld.

Het antwoord van de Vogelbescher-
ming was geruststellend: “Geen 
zorgen, dit is normaal. Het zit zo. 
Eén: het broedseizoen is voorbij en 
er is eten genoeg, dus waarom zou je 
als vogel opvallen? Twee: vogels ruien 
nu en zijn dan kwetsbaarder.” Als de 
vogels nieuwe veren hebben en het 
buiten koud wordt, laten ze zich weer 
rond het huis zien, zeker als u wat 
bijvoert.

Het koelde af en het werd oktober. 
Nog steeds geen vogels in de tuin. Op 
aanraden van de Vogelbescherming 
vraag voorgelegd aan de Haagse afde-
ling. Zij herkenden deze vraag niet 
en adviseerden een afspraak met een 
tuinvogelconsulent voor een advies op 
maat over een vogelvriendelijke tuin. 
Zogezegd, zo gedaan, een afspraak 
met Annemieke Jansen. Resultaat: 
veel praktische tips, bijvoorbeeld om 
alleen inheemse (=van oorsprong in 
Nederland voorkomend) planten te 
gebruiken met verschillende bloei-
tijden. Bloemen trekken immers de 
beestjes aan die vogels graag eten. 
Planten die in het najaar bessen 
maken staan naast zaden, met ster op 
het menu van de vogels. Veranderin-
gen in of om de tuin kunnen eveneens 
van invloed zijn. Bijvoorbeeld bestra-
ting van naastgelegen tuinen, gebruik 
chemische stoffen voor bestrijding 
van ongedierte op plant en in de tuin, 
maar ook in de haren van kat of hond. 
Dat laatste heeft meer impact dan je 
denkt. Vorige maand kwam ineens 

het alarmerende bericht over katten, 
die in de nacht op rooftocht gaan en 
o.a. vogels doden. Hoeveel dat er zijn 
is onbekend, maar dat het een pro-
bleem is beamen de Vogelbescher-
ming en andere vogelorganisaties. 

Met de aanpassingen van de bor-
ders in de tuin wacht ik tot volgend 
voorjaar. Tot die tijd probeer ik de 
vogels te lokken met lekker voer in 
silo’s waar de grote vogels niet bij 
kunnen. Voor meer inspiratie, tips en 
informatie verwijs ik u naar de zeer 
uitgebreide website van de Vogel-
bescherming, waarop bovendien de 
mooiste foto’s zijn te vinden. Tot slot, 
de volgende nationale tuinvogeltel-
ling is van 24 t/m 26 januari 2020. 
Ik hoop tegen die tijd weer alle tuin-
vogels in mijn tuin te kunnen tellen. 
Zoals het nu is ben ik snel uitgeteld. 

Door bomen te planten werken we 
aan het terugdringen van de CO2-uit-
stoot, een gezonder klimaat en de 
vergroening van onze leefomgeving. 
In tuinen, plantsoenen, parken, 
bedrijventerreinen, bermen en in 
het buitengebied.

Duurzaam Den Haag gaat met de 
gemeente meedenken waar deze 
bomen in Den Haag moeten komen 

te staan. Heeft u een leuke tip waar 
in onze gemeente wel wat extra 
bomen mogen staan? Stuur dat idee 
naar Stichting Duurzaam Leidschen-
dam-Voorburg, Marjan van Giezen, 
marjanvangiezen@icloud.com. Als 
het kan met een tekening of foto op 
locatie. Inzenden tot 31 december 
2019. Onder de inzenders verloot 
Duurzaam LV een boompje voor 
eigen tuin of balkon. 

Plan Boom
Met een schenking van € 2,25 miljoen euro aan de Natuur- 
en Milieufederaties, maakt de Postcodeloterij de aanplant 
van 10 miljoen(!) bomen in heel Nederland mogelijk. 


