
Allereerst Algemene 
Leden- 
vergadering

Beste bewoners van Oud Voorburg,

Door de lockdown en de beperkende 
maatregelen rondom corona kon er 
in 2020 veel niet doorgaan waaron-
der de algemene ledenvergadering. 
Wij hopen u, onze leden, dit jaar weer 
te zien en te spreken. Natuurlijk kunt 
u ons tussentijds altijd bereiken via 
het e-mailadres info@wvov.nl of aan-
kloppen bij uw contactpersoon in uw 
deel van de wijk.

Dit wijkblad van de wijkvereniging 
Oud Voorburg is voor alle bewoners 
in onze wijk. Dankzij de steun van 
onze 600 leden kunnen wij zo alle 
bewoners op de hoogte houden van 
wat er zoal speelt in onze omgeving. 
Denk bijvoorbeeld aan het toene-
mende verkeer door de nieuwe mall, 
de luchtvervuiling, het in stand 
houden van een groene leefomgeving, 
de energietransitie. Na een oproep 
in ons vorige wijkblad zijn een paar 
enthousiaste bewoners een actieve 
‘commissie energietransitie’ in onze 

wijk gestart. In dit blad kunt u daar 
meer over lezen. 
Mocht u nog geen lid zijn van onze 
wijkvereniging, dan hopen we natuur-
lijk dat ook u ons wilt steunen. Hoe 
meer leden hoe meer draagvlak. En 
ook omdat u onze mooie wijk net zo 
leefbaar wilt houden. Door de lokale 
overheid wordt straks met de nieuwe 
Omgevingswet meer gevraagd van 
ons allemaal. Lees als voorbeeld het 
artikel over de bouwstenen. Voor nu 
veel leesplezier. Dit keer iets meer 
‘need to know dan nice to know’ en 

In april 2020 hoorden de leden 
onder u dat de algemene leden
vergadering (ALV) niet zou 
kunnen plaatsvinden in het 
voorjaar. In december 2020 ont
vingen de leden een brief met de 
financiële stukken en het jaarver
slag 2019. Hartelijk dank voor de 
positieve reacties, want hiermee 
hebben wij 2019 administratief 
kunnen afsluiten. 

Helaas kan ook de ALV 2021 voor
lopig niet plaatsvinden. Natuur
lijk houden wij u ondertussen op 
de hoogte van onze activiteiten 
via onze website wvov.nl en dit 
najaar kunt u opnieuw een wijk
blad verwachten. Wij hopen u 
natuurlijk nog dit jaar te zien op 
een nader vast te stellen datum.

dat, weten wij allen, komt door de 
coronamaatregelen. Daardoor geen 
feestjes zoals 85 jaar Oranjevereni-
ging, lampionoptocht, Koningsdag, 
tentoonstellingen en muziekvereni-
gingen die optraden. Laten we hopen 
dat we nu alleen nog maar de goede 
kant opgaan. Wij wensen u een heer-
lijke zomer toe.

Anneloes Blok-de Jong, Diederik 
Visser, Marga Beute-van Soest,
Berthie de Zwart-Nijhof, Bram van 
Mannekes en Wilma Romeyn. 

Bedrijven in de Vlietzoom
Al snel bleek dat de bedrijven van 
bedrijventerrein Westvlietweg, tegen-
over Huygens’ Hofwijck, wel waren 
doorgegaan met plannen maken. Vol-
gens hun visie is er ruimte voor een 
industriële haven voor watergebon-
den bedrijven, precies zoals die uit 
de Binckhorst weg moeten. Toeval of 
niet?
Voor bewoners in Park Leeuwen-
bergh en Voorburg West, maar ook 
bij ons in Oud Voorburg, zou dit soort 

bedrijven wel eens een flinke aanslag 
op ons woongenot kunnen zijn. Het 
zou gaan om de ongezonde uitstoot en 
smerige geurhinder van asfalt, beton-
industrie en huisvuiloverslag. Naast 
stank en ongezonde lucht brengen die 
bedrijven veel zwaar vrachtverkeer 
met zich mee, dus ook geluidover-
last en uitlaatgassen. Wellicht ook 
verkeersonveiligheid.
In maart 2021 blijkt er plotseling 
een woon-werkakkoord voor de 
Haagse regio te zijn ondertekend 

door de bestuurders van de Provin-
cie, Leidschendam-Voorburg (LV), 
Rijswijk, Den Haag en Delft. Het 
bedrijventerrein Westvlietweg wordt 
genoemd als zoekgebied voor waterge-
bonden bedrijven in de Hogere Milieu 
Categorie (4/5)  Wethouder Floor Kist 
(LV) stelt zich desgevraagd op het 
standpunt dat op dit bedrijfsterrein 
geen bedrijvigheid met een hogere 
milieucategorie terecht komt en zal 
dit belang blijven behartigen.

Den Haag en de Vlietzoom
We zijn uitgenodigd door de Haagse 
wethouders Saskia Bruines en Anne 
Mulder voor een fietswerkbezoek op 

17 september 2021 waarbij ook input 
van bewoners en belangenorganisa-
ties wordt gevraagd. Daar zal de wijk-
vereniging aan deelnemen.

Provincie en de Vlietzoom
De ontwikkelingen begonnen zo 
hoop gevend voor de Vlietzone met 
een gedeputeerde die snel wilde han-
delen. Het is teleurstellend waar wij 
nu staan. De bestuurders van Pro-
vincie en regio-gemeenten laten ons 
weten de participatie zeer belangrijk 
te vinden en er zal een volledig parti-
cipatietraject gevolgd worden. 
Wij zullen de ontwikkelingen nauwge-
zet volgen uiteraard!

De groene Vlietzone: 
iets om zuinig op te zijn
In het vorige wijkblad (november 2020) schreven we over het 
besluit van de Provincie om een integrale visie voor de Vlietzone 
op te stellen. De Statenleden van Zuid- Holland hebben unaniem, 
een motie aangenomen voor een versnelde procedure voor de 
Vlietzoom. Tot een versnelde procedure is het nog niet gekomen. 
Zo weten we nog steeds niet op welke manier bewoners en 
andere belangstellenden inbreng zullen krijgen. Onderstaand 
een verslag van wat er wel gebeurde.
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Stichting Erfgoed Prinses Marianne

Nieuw:
Onze Energietransitie commissie van start

De wijkvereniging verwelkomt Stich-
ting Erfgoed Prinses Marianne die in 
augustus vorig jaar werd opgericht. 
Het doel van de Stichting is het verza-
melen, bewaren en verspreiden van 
kennis omtrent het leven en erfgoed 
van prinses Marianne der Nederlan-
den (1810-1883).  

Op haar verjaardag, 9 mei 1848, kwam 
prinses Marianne, jongste dochter 
van koning Willem I, naar Voorburg, 
waar zij de buitenplaats Rusthof had 
gekocht. De kranten spraken van een 
feestelijke intocht, waarbij inwoners 
uitbundig de vlag uitstaken. Het werd 
het begin van een spraakmakende 
periode voor Voorburg. Want al snel 
kwamen de geruchten over haar 
onconventionele levenswandel. Zo 
woonde zij na haar scheiding onge-
huwd samen met haar secretaris en 
wilde zij, tegen de toenmalige opvat-
tingen in, hun buitenechtelijke zoon 
zelf opvoeden. Zo kwam Marianne 
te boek te staan als het ‘het zwarte 
schaap van Oranje’. 

Veel wijkbewoners zijn bezig hun huis te isoleren of op 
een andere manier duurzamer te maken, bijvoorbeeld 
met zonnepanelen. Of ze maken daar plannen voor. Ter 
ondersteuning zijn er mogelijkheden om advies te krijgen 
en subsidie, of een goedkope lening. Hoe zit dat precies?

De cie. Van L naar R:
Tjaard Vermeulen, 

Bram van Mannekes,
Maarten de Groot (gehurkt), 

Anton de Bueger 
en Etienne Vollebregt.

Dit beeld wordt tegenwoordig alom 
als onterecht gezien. Steeds meer 
blijkt dat Marianne een bijzondere 
vrouw en moeder was met levensop-
vattingen waarmee zij haar tijd ver 
vooruit was. Met name haar kunst-
zinnigheid, haar grote collectie 
schilderijen en haar museum in 
Reinhartshausen (Duitsland), waren 
opmerkelijke kwaliteiten, naast haar 
maatschappelijke betrokkenheid en 
liefdadigheid. In Camenz (Polen) liet 
zij een neo-gotisch kasteel bouwen. 
In Voorburg financierde zij de bouw 
van het Raadhuis, de Oude Kerk 
schonk zij een bijzonder Bätz-orgel.
Tussen alle bedrijven door schreef 
Marianne trouw haar geliefden, fami-
lieleden en bekenden. De Stichting 
heeft inmiddels al zo’n 540 brieven 
getranscribeerd. Ze scheppen een 
bijzonder tijdsbeeld en geven een 
fascinerende inkijk in het dagelijkse 
leven van die tijd. Verder hoopt de 
Stichting een tv-documentaire over 
haar leven te maken, lesbrieven te 
schrijven en een nieuwe biografie. 

Dit is een vraag die de nieuwe ‘Ener-
gietransitie commissie’ van de wijk-
vereniging Oud Voorburg op gaat 
pakken. In de vorige uitgave van 
het wijkblad stond een oproep om 
actief met de transitie aan de slag 
te gaan. We zijn blij verrast dat Ton 
de Bueger, Maarten de Groot, Tjaard 
Vermeulen en Etienne Vollebregt 
daarop hebben gereageerd. Samen 
met bestuurslid Bram van Mannekes 
vormen zij nu die commissie.
Verduurzamen, isoleren en energie-
transitie…begrippen die veel vragen 
opleveren. Het aardgas moet over 
een tijd vervangen zijn door een 
duurzame warmtebron. Misschien 
komt er een warmtenet voor de hele 
wijk of krijgt ieder buurtje van bij-
voorbeeld 50 woningen een warmte-
net of krijgt iedere woning een eigen 
warmtepomp. Wie bepaalt wat? Wie 
moet dat organiseren? De gemeente 
of moet iedereen het zelf maar uit-
zoeken? Wanneer moet die transi-
tie in Oud Voorburg plaatsvinden? 
Over 10 jaar of pas over 30 jaar? De 
gemeente is druk bezig met het ont-
wikkelen van het transitiebeleid, bij-
voorbeeld met het opstellen van de 
Lokale Energie Strategie (LES) en de 
TransitieVisie Warmte (TVW). Maar 
wat doet de gemeente precies? Hoe 
kunnen bewoners van Oud Voorburg 
een en ander beïnvloeden? Is het 
handig en verstandig voor de bezit-
ter van een eigen woning om nu al 
zelf aan de slag te gaan? Hoe vertaal 
je het beleid naar jezelf?

Ook de commissie kan het niet 
alleen en wil graag met u overleggen 
over de beste koers en bieden zich 
namens onze wijkvereniging aan als 
gesprekspartner voor bijvoorbeeld de 
gemeente en andere betrokken orga-
nisaties. Wij wensen ze veel succes.

Om onze plannen te kunnen reali-
seren zijn uiteraard geldmiddelen 
onmisbaar. U kunt daaraan bijdragen 
door u via een mail aan secretariaat@
erfgoedprinsesmarianne.nl aan te 
melden als donateur voor (minimaal) 
€ 25,- per jaar. Zie ook onze website 
in wording: www.erfgoedprinsesma-
rianne.nl  
Kees van der Leer, secretaris

Energietransitie 
in Oud Voorburg
• Huis isoleren?
• Warmtepomp installeren?
• Leidingen in de ondergrond 

voor bodemwarmte?
• Met buren een warmtenetje 

aanleggen?
• Zonnepanelen?
• Met de gemeente praten?
• Heeft U een idee?
• Wilt U iets weten?
• Wilt U ervaringen delen?
• Misschien kunt u ons helpen 

of wij u.

Contact: Etienne Vollebregt 
(etiennevollebregt@hotmail.com)
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Lekker uitwaaien 
bij Nieuwe 
Driemanspolder

Een *Piekberging is een omdijkt stuk polder dat als tijdelijke uitlaatklep 
voor het boezemwater dient. Bij een flinke regenbui stijgt het water 
ongeveer anderhalve meter. Na circa vijf dagen wordt het water via de 
westzijde van het gebied afgevoerd naar de Stompwijkse Vaart. Het duurt 
ongeveer tien dagen voor de piekberging weer leeg is. De fietspaden 
op de kades blijven al die dagen toegankelijk. Aan de kade staat een 
informatiebord, waarop precies wordt uitgelegd hoe alles rond de berging 
van het water precies wordt geregeld. Vanuit huis kijkt u als voorbereiding 
op de website.

Heeft u die al ontdekt? Op slechts 
enkele kilometers afstand van 
onze wijk, ligt het nieuwe water-
rijke recreatie- en natuurgebied, 
de Nieuwe Driemanspolder. Speci-
fieker, u vindt het gebied tussen de 
gemeenten Leidschendam-Voorburg, 
Zoetermeer en Den Haag.

De Nieuwe Driemanspolder is niet 
alleen natuur- en recreatiegebied, 
maar ook een *piekberging. Tussen 
2017 en 2020 is dit gebied volledig 
op de schop gegaan voor het groot-
ste project dat hoogheemraadschap 
van Rijnland ooit heeft ondernomen. 
Het resultaat is een multifunctioneel 
gebied van ruim 300 hectare voor kli-
maatadaptatie, natuurdoelstellingen 
en recreatie.
Als recreant kunt u volop genieten 
van water, natuur en recrea tie mo ge- 

lijkheden als fietsen, skaten, wan-
delen, paardrijden, kanoën, vogels 
kijken, vissen en kamperen. De 
aangelegde paden sluiten aan op 
bestaande paden in de omgeving. Zo 
kunt u ook grotere fiets- of wandel-
tochten maken. 

Leuk en leerzaam is het om een 
wandeling te maken door de natuur 
onder de begeleiding van een ware 
kenner. Boswachter Arjan Postma 
heeft een digitale rondleiding opge-
nomen, in de vorm van een podcast. 
Hierin neemt hij u al wandelend mee 
door een deel van de polder. 

De polder is aan alle kanten toegan-
kelijk. Vanuit Oud Voorburg slechts 
enkele kilometers fietsen. 

Heerlijk om hier even uit te waaien.

Lightrail: 
nieuw onderzoek 
tracés Binckhorst 
via Voorburg naar 
Zoetermeer

Veel vragen gaan over nut en nood-
zaak, hoe de keuzes zijn gemaakt. 
Bijvoorbeeld het tracé van Binck-
horstlaan via de Jupiterkade, Broek-
sloot kade en Haagweg. Dit tracé is in 
2008 door de Haagse raad afgewe-
zen. Wethouder Astrid van Eekelen 
heeft met haar Rijswijkse collega, 
dit wederom onder de aandacht 
gebracht.

Begin juni hebben de bestuurders 
van de initiatiefnemers bekend 
gemaakt dat uit onderzoek in de 
afgelopen weken is gebleken dat de 
eerdere afweging van de verschil-
lende tracés onvoldoende is vast-
gelegd. De bestuurders vinden het 
belangrijk om zeer zorgvuldig om 
te gaan met de reacties en belangen 
van alle betrokkenen in dit gebied. 
Daarom is besloten dat de afwe-
ging van de verschillende tracés 
opnieuw moet plaatsvinden. Op die 
wijze kan voor ieder tracé worden 
vastgelegd waarom deze wel of 
niet verder wordt onderzocht. Niet 
alleen de verschillende tracés, maar 

ook de verschillende inpassingsva-
rianten (ondergronds, bovengronds 
of maaiveld) komen aan de orde.
Aanleiding voor het onderzoek 
waren de vele vragen van inwoners 
uit Den Haag, Leidschendam-Voor-
burg en Rijswijk over de nut en 
noodzaak van de HOV-verbinding 
en mogelijke alternatieve tracés. 
De bestuurders nemen deze signa-
len serieus en lieten onderzoek hoe 
er is gekomen tot de huidige drie 
tracés, en waarom andere tracés 
eerder zijn afgevallen. De uitkom-
sten van dit onderzoek leiden er nu 
toe dat de projectorganisatie start 

met het opnieuw afwegen van de 
verschillende tracés.
Bewoners, ondernemers en andere 
belanghebbende organisaties wordt 
gevraagd mee te denken over moge-
lijke tracés en de omgeving wordt 
geïnformeerd via online inloopses-
sies en de nieuwsbrief. Het streven 
is om voor de zomer te bepalen 
welke tracés meegenomen worden 
in het verdere onderzoek.

*Maarten stelt zich elders in het blad 
voor. Meer informatie:
Binckhorstbereikbaar.nl

Wij maken ons zorgen over de 
Haagse hoogbouwplannen voor de 
Binck horst en een nieuwe lightrail 
Op 13 oktober 2020 hebben wij onze 
‘zienswijze’ daarover ingediend. Wij 
vinden dat nieuwe ov-infrastruc-
tuur alleen ondergronds acceptabel 
is. In ons wijkblad van november 
2020 hebben we u er over verteld. 
Voor onze zienswijze en een uit-
gebreide stand van zaken verwij-
zen we u graag naar onze website 
www.wvov.nl.
In maart 2021 is de Nota van Ant-
woord gepubliceerd. 

De projectorganisatie Binckhorst 
Bereikbaar heeft een bewonersplat-
form van ruim 20 vertegenwoordi-
gers uit de omliggende wijken en 
relevante organisaties opgericht. 
Namens onze wijk hebben we Maar-
ten Drabbe* bereid gevonden in het 
platform zitting te nemen. Na elk 
overleg volgt een inloopsessie voor 
de vele belanghebbenden die niet 
zijn uitverkoren om in het platform 
zitting te nemen.
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Luchtkwaliteit 
veel beter tijdens 
lockdown

Een tijdje terug brachten alle media 
een positief bericht: Door de corona 
lockdown was de lucht aanzienlijk 
schoner. In de analyse van de lucht-
metingen door LV2 was duidelijk 
zichtbaar dat er ook in Leidschen-
dam-Voorburg minder uitstoot was 
van vervuilende stoffen.
Maar we zijn er nog niet. Sinds kort 
meet LV2 in Leidschendam-Voorburg 
de luchtvervuiling door NO2 (uit-
laatgassen) met Palmesbuisjes. Deze 

Jammer dat al weer zoveel mensen 130 km willen rijden in 
plaats van de afgesproken 100. Overigens geldt dit al heel 
lang voor de 100 km en gewenste 80 op de Utrechtsebaan.
(stad uit) Voor de lagere snelheid is er een hele goede 
geldende reden.

manier van meten is gestart in ver-
band met nieuwe ontwikkelingen 
in de Binckhorst en de opening van 
de Rotterdamsebaan. Uit de eerste 
resultaten blijkt de luchtkwaliteit 
in de omgeving van de Utrechtse-
baan slechter te zijn dan in Voor-
burg-West. Luchtkwaliteit hoort nog 
steeds op de politieke agenda. We 
weten nog niet wat de effecten zullen 
zijn als ‘corona’ weer voorbij is. Stop-
pen we met thuiswerken en gaan 

we weer massaal elke dag naar ons 
werk?
Leidschendam-Voorburg neemt 
sinds juli vorig jaar deel aan 
het Schone Lucht Akkoord. 
www.schoneluchtakkoord.nl Door 
samenwerking met gemeentes, over-
heden en bedrijfssectoren wordt 
gestreefd naar gezondheidswinst van 
minimaal 50% in 2030 ten opzichte 
van 2016. Veel kunnen we verbete-
ren. In Den Haag zijn bijvoorbeeld 
andere regels voor scooters en brom-
mers dan in onze gemeente. Emis-
sieloze koeriersdiensten kunnen 
ook bijdragen aan onze gezondheid. 
Rotterdam geeft het goede voorbeeld 
met een convenant met de logistieke 
sector om in 2025 zero emissie te 
hebben. Bovendien heeft Rotterdam 
al 80 km als snelheid op de omrin-
gende snelwegen. Waarom dan niet 
in Haaglanden? Ook een groene 
Vlietzone zonder industrie is voor 
luchtkwaliteit belangrijk. 

Maar wij kunnen ook zelf meehelpen 

de luchtkwaliteit te verbeteren. 
Denk bijvoorbeeld bij nevelig, wind-
stil weer aan je buren en raadpleeg 
www.stookwijzer.nu, voordat je 
de barbecue of de open haard aan-
steekt. Stap vaker op de fiets of pak 
een elektrische leenscooter. Het 
lijkt zo simpel maar dat brengt ons 
al schonere lucht dichtbij huis.  

1e Bouwsteen Groene 
woongemeente
Deze bouwsteen gaat over wonen 
en de plannen tot 2040 en ligt nu bij 
de gemeenteraad. Bijeenkomsten, 
wijkwandelingen en enquêtes zijn 
georganiseerd ter ondersteuning van 
de bewonersparticipatie.

In overleg met Provincie, Metropool-
regio Rotterdam-Den Haag en de 
betrokken gemeenten zijn afspra-
ken gemaakt voor woningbouw tot 
2040. Voor de regio Rotterdam-Den 
Haag ligt een bouwopgave van 
230.000 woningen. Voor LV is dat 
5.000 tot 2040. 
Voor ons herkenbaar in categorie 
‘planologische procedure doorlopen’ 
staat het complex Buytenhof aan de 
Raadhuisstraat, met 33 woningen 
waarvan 9 middelduur.
In de andere categorie waar nog 
van alles moet gebeuren, staan 
aantallen voor Voorburg West, 
Park Leeuwenbergh en Voor-
burg Oud bij elkaar. 500-600 in 
totaal, waarvan 100-200 sociaal en 
50-150 middelduur.
Benoemd in onze wijk de loca-
ties Einddorpstraat (stadsbeheer), 
Emmastraat (vervangende nieuw-
bouw of grootschalige renovatie), 
Parkweg 127 (RABO bank), Raadhuis, 

woningen, arbeidsplaatsen en (cul-
tuurhistorisch) groen.”
Stel u voor dat u door de Herenstraat 
loopt richting Voorburg West en dan 
al Huygens’ Hofwijck ziet liggen. U 
kunt dan al het Stationsplein zien en 
Tuincentrum Hofwijck. Of over Park-
weg naar de nieuwe Binckhorst rijdt , 
waar links de ecologische zone van de 
Broeksloot opdoemt en Opa’s veldje.
“We mogen daar best trots op zijn. 
In onze zienswijze over de lightrail 
hebben wij geschreven dat alleen een 
ondergrondse variant voor de lightrail 
acceptabel is en dat in de toekomst 

Op weg naar visie
‘Omgevingsvisie’, ‘bouwstenen’, u heeft er vast wel eens iets over gehoord of gelezen. Het 
College van Burgemeester en Wethouders moet dit jaar 4 bouwstenen voorleggen aan de 
gemeenteraad om te komen tot een Omgevingsvisie voor de drie kernen Leidschendam, 
Voorburg en Stompwijk (LV) Na de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar (16-3-2022) 
zal een nieuwe gemeenteraad de Omgevingsvisie gaan vormgeven en afronden.

Herenstraat/Raadhuisstraat (plan 
Hoogvliet met ondergrondse par-
keergarage) en de kerk aan de Laan 
van Nieuw Oosteinde: Onze Lieve 
Vrouw Ten Hemelopnemingkerk.

2e Bouwsteen Mobiliteit & 
Bereikbaarheid
Daarin lezen we: “In regionaal ver-
band wordt bezien in hoeverre kan 
worden verkend of de infrastruc-
tuurbundel A12/spoorlijn, al dan 
niet in verbeterde vorm, onder-
gronds kan worden gebracht. Dit in 
combinatie met de ontwikkeling van 

zowel de Utrechtsebaan als het spoor 
ook ondergronds moeten worden 
gebracht. Ook de Stichting Mooi Voor-
burg omarmt het tunnelplan en gaf 
het al een naam: Huygenstunnel. Een 
tunnel en het herstel van de Tuin van 
Hofwijck. Een goede samenwerking en 
het is mooi om in deze bouwsteen te 
lezen dat verkend zal worden in hoe-
verre de infrabundel ondergronds kan 
worden gebracht.”

Voor de politieke partijen een 
belangrijk punt om op te nemen in 
de verkiezingsprogramma’s.
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Huygenskwartier
Dat uw wijkvereniging deelneemt aan 
de vergaderingen van de stuurgroep 
Huygenskwartier heeft u misschien 
al eerder gelezen. Eenmaal in de twee 
maanden bespreken we samen met 
wethouder Astrid Van Eekelen en 
afgevaardigden van de ondernemers, 
Mooi Voorburg, museum, gemeente 
en eigenaren van panden wat er zoal 
gebeurt en eventueel verbeterd kan 
worden in het sfeervolle Huygens-
kwartier. In deze moeilijke tijden met 
steeds wisselende corona regels is dit 
overleg nuttiger dan ooit. Regelmatig 
vernemen wij van bewoners ‘verbe-
terpuntjes’ zoals bijvoorbeeld zwer-
fafval op het Stationsplein, te snel 
fietsverkeer of te weinig fietsparkeer-
plekken, hangjongeren bij de avond-
winkel etc. En wij blijven aangesloten 
op de plannen van de gemeente en 
de ondernemers. Kortom als er zich 
wat voordoet rondom het Huygens-
kwartier dan horen wij dat graag! 
Uw opmerkingen nemen wij dan mee 
voor bespreking in de stuurgroep. 

Een korte update*: de terrassen mogen 
tot 22.00 uur openblijven, vanuit de 
gemeente zijn in het kader van de 
promotie van oud Voorburg, contac-
ten gelegd met The Hague Marketing 
en zal via de website denhaag.com 
Leidschendam-Voorburg onder de 
aandacht van toeristen brengen. 
Mogelijk kunnen de Vlietdagen op 
kleinschalige wijze en verspreid over 
de wijken doorgaan. De ondernemers 
laten een marketingonderzoek doen 
naar het merk ‘Huygenskwartier’. En 
Huygens Hofwijck hoopt snel weer 
veel bezoekers te ontvangen! 

De plantenbakken hangen, de win-
kels zijn weer open, de terrassen 
staan er weer om u te ontvangen. Het 
is wel duidelijk dat u welkom bent. 
Wij wensen u een heerlijke zomer 
toe. 

*onder voorbehoud van gewijzigde 
regelgeving

Rubriek(nieuw): Hoera, er is er een jarig...
diverse woningen 100 jaar(!)
Misschien kwam het door project Emma dat wij ons realiseerden dat vele huizen in onze wijk, dit jaar (of wat eerder of 
later) 100 jaar geleden zijn gebouwd.* 100 jaar is lang genoeg om een geschiedenis te hebben. Wij nodigen u uit om het 
verhaal over uw huis, straat of wijk te vertellen. De aftrap is aan onze voorzitter Anneloes Blok. 

Dubbel Landhuisje in 
Park Vronesteyn
Op verzoek van onze redacteur Wilma 
trap ik af met ons exact 101 jaar oude 
huis in Park Vronesteyn, gebouwd als 
één van ‘twee kleine landhuisjes’. 
Wat leuk om onderzoek te doen naar 
de geschiedenis van je eigen huis. Wie 
was de eerste bewoner en hoe zag 
het hier rond 1900 uit? Wij zijn hier 
veertien jaar geleden komen wonen 
en genieten nog elke dag van ons huis 
met prachtig glas-in-lood ramen en 
omringd door groen. Vanuit de slaap-
kamer zien we bij aankomst Sinter-
klaas langsvaren. 
Dankzij de lokale architect Ernst 
Manger hoor ik dat de twee huizen 
onder één kap zijn ontworpen door de 
Rotterdamse architect A. Millenaar. 
In 1921 bouwt Millenaar nog een blok 
huizen aan de overkant met de huis-
nummers 130-140. Over Van Mille-
naar is mij niet veel bekend, maar hij 
werkte ooit samen met de in Voorburg 
bekende architect H. van der Kloot 
Meyburg.

In ‘Lusthoven en Oude Huizen langs 
de Vliet’ beschrijft C.H. Voorhoeve dat 
de grond van het landgoed Vronesteyn 

rond 1900 vanaf de Hofpleindijk tot 
aan de grens van de buitenplaats Eem-
wijk liep. Aan de zuidkant de Vliet en 
aan de noordkant de Parkweg. Hier 
stond ooit de buitenplaats Maison de 
Buytenrust, het latere Vronesteyn. 
Deze buitenplaats had een fraai park 
met een koepel en een vijver. Het huis 
werd rond 1930 afgebroken. De twee 
prachtige beuken in Park Vronesteyn 
hoorden bij dit landgoed en hebben 
het overleefd. Gelukkig staat ons huis 
niet op de voormalige vijver, maar 
op een oude strandwal. Een kleine 
bewaarde foto van Vronesteyn maakt 
duidelijk dat ons huis schuin achter 
de buitenplaats werd gebouwd. De 
eerste eigenaar was ook architect 
en liet de huizen wat hoger bouwen. 
Het uitzicht was vast heel mooi. De 
komende jaren gaan we proberen het 
huis duurzamer te maken. Het glas-in-
lood is inmiddels in dubbel glas gezet.

*Als bron gebruiken wij https://bit.
ly/3ztss3b. Hoe betrouwbaar deze 
database is niet bekend, we zijn wel 
wat foutjes tegengekomen. Uw verhaal 
met foto plaatsen we op de website. Het 
beste verhaal publiceren wij in het vol-
gende wijkblad. Collectie Ernst Manger 
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Het kan u bijna niet ontgaan 
zijn, de verkeerschaos rond de 
Mall of the Netherlands. Het 
zet het onderwerp ‘verkeer’ 
weer hoog op de agenda. 
Iedereen spreekt er schande 
van en er is zelfs een extra 
gemeenteraadsvergadering 
aan gewijd. Als u dit leest zijn 
we hopelijk al dichterbij een 
oplossing.

De wijkvereniging praat over dit 
onderwerp mee via het Platform 
Lokale Democratie en Verkeer&Ver-
voer, die regelmatig met de gemeente 
overleggen over o.a. de te verwachte 
verkeerssituatie bij de Mall. Er is veel 
voorbereidend werk gedaan, veel 
overleg met de Mall en Rijkswater-
staat (RWS), simulaties voorbereid 
enz. Belangrijk onderdeel van deze 
plannen was het werken met het 

Achter aansluiten
om te winkelen

Project Emma, nog steeds een groot dilemma

OMC, het Operationeel Mobiliteits 
Centrum. Hierin zijn alle betrokke-
nen vertegenwoordigd. 

De gemeente, de Mall en RWS werden 
in mei toch compleet verrast door de 
enorme toeloop van bezoekers met 
auto’s op een aantal (feest)dagen. Er 
was sprake van een samenloop van 
omstandigheden, o.a. door (corona) 
verlichting van de beperkingen van 
het aantal bezoekers aan de Mall en 
slecht weer, waardoor er plotseling 
veel meer bezoekers naar de Mall 
kwamen. Het oefenen met het OMC 
om allerlei simulaties uit te voeren 
was voor een later tijdstip gepland!  
Heel veel verliep daardoor chaotisch. 
Bovendien gingen de parkeergarages 
bij 75% bezetting dicht om de toeloop 
naar de Mall te beperken, wat tot veel 
‘onbegrip’ leidde.
Hoe nu verder? Stap voor stap moeten 
nog heel veel acties uitgevoerd 

worden: simulaties, hoe tekstborden 
goed in te zetten om de weg te wijzen, 
overleg met Google voor eenduidige 
routeaanwijzingen naar de Mall, 
Intelligente stoplichten beter afstel-
len, etc. Dit gaat de komende maan-
den gebeuren. Uitgangspunt van de 
Mall is dat zo veel mogelijk auto’s de 
weg naar de Mall vinden zonder ver-
keerschaos en overlast in de omlig-
gende wijken te creëren. Betere OV 

mogelijkheden zijn wel besproken, 
maar zijn niet op de korte termijn te 
realiseren.

Gaan de problemen opgelost worden? 
Dat is nu nog niet te zeggen. Er moet 
eerst nog veel werk verzet worden. 
Via het wijkblad zullen we u zo goed 
mogelijk op de hoogte houden. Geluk-
kig kunnen velen van u lekker op de 
fiets naar de Mall.

Vorig jaar schreven wij over het pro-
ject Emma onderdeel van het Oran-
jekwartier. De woningcorporatie en 
de bewoners twijfelen enorm of de 
woningen moeten worden afgebro-
ken of grondig gerenoveerd. WoonIn-
vest, eigenaar van de woningen, 
probeert zorgvuldig tot een besluit te 
komen en betrekt daarvoor de bewo-
ners die in de betreffende huizen 

wonen. Maar daardoor duurt het wel 
lang. Als de bewoners nu mochten 
kiezen dan heeft een vergelijkbaar 
complex aan de Larensestraat in Den 
Haag de voorkeur. Renovatie dus.

Sommige bewoners wonen al 30 of 
40 jaar in deze wijk. Dat maakt het 
ook begrijpelijk dat de bewoners 
moeite hebben met een eventueel 

vertrek. Voorlopig blijft het nog wel 
even spannend voordat men iets 
hoort. Met regelmaat krijgt men een 
nieuwsbrief. Daarin staat vermeldt  
waarmee WoonInvest bezig is. (zie 
hieronder een recente update) In 
juli houdt de bewonerscommissie 
een aantal inloopmomenten om de 
ontwikkelingen te kunnen bespre-
ken. Een onderzoek moet eind juli 

uitwijzen hoe het gesteld is met de 
vochtproblemen en of grootonder-
houd met verbeterpunten voldoende 
toekomstbestendig zal zijn.

Reactie WoonInvest:
De afgelopen maanden zijn de stu-
dies van de varianten (groot onder-
houd met verbeteringen, hoog niveau 
renovatie en sloop-nieuwbouw) op 
een aantal punten verdiept. Denk 
aan inzicht in de funderingssterkte 
en een aanvulling op de plattegrond-
studies. Op dit moment worden de 
bouw- en investeringskosten geac-
tualiseerd en binnenkort wordt op 
initiatief van de bewonerscommissie 
een vochtonderzoek aan de fundering 
uitgevoerd. De bewonerscommissie 
heeft inzicht in de onderzoeksresulta-
ten en brengt een advies uit over het 
voorkeursscenario.

In de maand juli worden alle gegevens 
samengevoegd en op basis hiervan 
wordt een besluit geschreven. Deze 
staat op de agenda van bestuur en RvC 
in september 2021.

WoonInvest brengt periodiek een 
nieuwsbrief uit. Alle informa-
tie over het project is te vinden op 
https://emma.wooninvest.nl/.

Mirjam Ott
Projectontwikkelaar Vastgoed
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Constantijn Huygens & zijn tuin
Deze zomer zet Huygens’ Hofwijck de 
tuin van de buitenplaats in de schijn-
werpers. Constantijn Huygens’ tuin 
mag één van de meest bijzondere 
van Nederland worden genoemd. De 
beplanting is nog geheel naar de oor-
spronkelijke selectie. 
Ter gelegenheid van ‘Hofwijck Buiten’ 
is de wandeling door de tuin uitge-
breid met tal van verhalen en kleine 
presentaties. De bezoeker leert er van 
alles. Constantijns eigen tuinbaas en 
zijn huidige collega nemen u via een 
audioguide of uw mobiele telefoon 
mee in hun dagelijkse werk. In het 
huis kunt u uw bezoek afsluiten met 
enkele korte filmpjes over het onder-
houd van de tuin en eten uit uw eigen 
tuin.

‘Hofwijck Buiten’ is te beleven van 
1 juli tot 1 november 2021. Het groot-
ste deel van uw bezoek speelt zich af 
in de openlucht, en is coronaproof. 

Leuke dingen
Wandel- en fietsroutes 
Leidschendam-Voorburg is rijk aan 
erfgoed. Zichtbaar erfgoed in de vorm 
van monumenten, parken en onder 
meer de Vliet. Maar ook ‘onzichtbaar’ 
erfgoed, in de vorm van geschiede-
nis en verhalen. Er zijn al een aantal 
bestaande recreatieve routes langs 
al dit moois. Het Erfgoedpodium 
Leidschendam-Voorburg gaat die 
bundelen, uitbreiden en digitalise-
ren in een wandel- en fietsroute door 
Voorburg, Leidschendam én Stomp-
wijk. Dit in de vorm van een brochure 
en app die in de zomer gereed is.
www.swaensteyn.nl/erfgoedpodium
en dan kiezen voor wandel- en 
fietsroutes

Zuid-Holland is rijk aan landgoede-
ren. Beleef ze allemaal. Volop cul-
tuur en historie en prachtige parken. 
Op fietsafstand. Of een meerdaagse 
route van 44 km. Mooie website is 
https://landgoedwandelen.nl

De Nieuwe DrieManspolder 
(zie artikel) Spannende nieuwe, 
ruige, waterrijke omgeving. Web-
site https://www.n3mp.nl

Buitenplaats Molenwei Nieuwe 
aanwinst in Stompwijk. Deze 
natuur- en recreatieboerderij in 
Stompwijk werkt aan een toekom-
stigbestendig platteland waar 
iedereen welkom is. Met behoud 
van het agrarisch erfgoed biedt 
Molenwei sfeervolle groepsac-
commodatie en overnachtings-
mogelijkheden aan. Regelmatig 
staan kunst, cultuur en sportieve 
programma’s voor jong en oud 
op de agenda.

Stompwijkseweg 27,
2266GC Leidschendam
https://buitenplaatsmolenwei.nl

Babbelaars en de babbeltruc
Je leest er steeds vaker over. Oplich-
ters die proberen bij bewoners 
binnen te komen, op zoek naar geld 
en waardevolle spullen. In sommige 
gevallen gebeurt dit onder bedrei-
ging en zelfs met geweld. De bood-
schap van onze wijkagent is dan 
ook ‘wees op uw hoede en laat niet 
zomaar iemand binnen’. Als u wilt 
weten hoe u kunt voorkomen slacht-
offer te worden, neem een kijkje op 
de website van de politie met veel 
tips. Of vraag om de folder ‘Babbel-
trucs met info’. Ter voorkoming, 

maar ook wat te doen als het u is 
overkomen. Staat er iemand voor de 
deur en vertrouw je het niet, bel dan 
0900-8844 (geen spoed, wel politie). 
Probeerde iemand je op te lichten 
of ben je bedreigd dan bel je 112. Let 
goed op het signalement en geef dat 
door, evenals de richting die hij of zij 
heeft genomen.

Wanneer bel je politie op 112?
Altijd bij ‘spoed’! 

Bij andere zaken, zoals geen spoed, 

wel politie 0900 – 8844 bijvoor-
beeld als u aangifte wilt doen of 
nadere informatie. Bij twijfel kiest u 
altijd 112 en laat u de keuze aan de 
centrale.

Voor meer informatie kijkt u op
www.politie.nl

Zodra er weer een locatie is voor 
Coffee with a Cup,  zal de wijk-
agent dit laten weten via : Twitter 
@WagVoorburgOud en Instagram 
pol_wagvoorburgoud

Mijn naam is Maarten Drabbe
Sinds kort uw contactpersoon in 
deelwijk 1, begrensd door Parkweg, 
Rozenboomlaan, Veenkade en Laan 
van Nieuw Oosteinde. Zie het kaartje 
op wvov.nl Ik ken Voorburg goed, ik 
ben hier geboren en heb op verschil-
lende plaatsen in Voorburg gewoond. 
Je mag wel zeggen dat ik zeer ver-
knocht ben aan Voorburg. Net zoals 
velen van u woon ik nu met veel ple-
zier in Oud Voorburg in de Laan van 
Oostenburg.
Ik vind de kwaliteit van de omge-
ving erg belangrijk. Daarom lever ik 
graag een bijdrage aan het behoud 
van die omgeving. Op verzoek van het 
bestuur zit ik namens Oud Voorburg 
in het bewonersplatform Binckhorst 

Bereikbaar, onderdeel van de pro-
jectorganisatie. Het Platform wordt 
geïnformeerd en geraadpleegd, maar 
geeft geen advies.

Fijn dat in de buurt al regelmatig 
leuke initiatieven zoals het wormen-
hotel in de Laan van Haagvliet zijn 
genomen. Goed voor het milieu. Net 
zoals de tuintjes rond de straatbomen 
en de jeu de boules baan op het Da 
Costaplein. Niet alleen goed voor de 
leefomgeving, maar zeker ook goed 
voor de sociale contacten. Op deze 
manier houden we de wijk leefbaar. 
Mocht u een goed idee voor de wijk 
hebben dan kunt u me altijd even 
bellen…. 070-3878945. 

( foto Remon Sewberath Misser)
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Leden Berthie de Zwart-Nijhof
 Eemwijkstraat 8 
 Tel: 386 25 59
 berthiedezwart@casema.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 
 www.politie.nl (mijn buurt/
 wijkagenten) en algemeen 
 telnr. 0900-8844

Contactpersonen Deelwijken
www.wvov.nl/bestuur-en-contactpersonen/ 

I Maarten Drabbe
 Laan van Oostenburg 36
 tel. 070-3878945
 mjdrabbe@xamprojects.nl

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

III Oscar van Hemel
 Parkweg 131
 Tel: 06 22733151
 ovanhemel@gmail.com

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
 berthiedezwart@casema.nl

VIII vacature

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

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

Colofon
Wijkblad Oud Voorburg is een 
uitgave van wijkvereniging Oud 
Voorburg en bestrijkt het gebied 
tussen de Vliet en de Broeksloot, 
station Voorburg en station 
Leidschendam-Voorburg. De 
vereniging vertegenwoordigt en 
behartigt de belangen van alle 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 uw 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: 

Ruud de Zwart, Anneloes 
Blok, Berthie de Zwart,  Bram 
van Mannekes, fietsersbond, 
Buitenplaats “Hofwijck”, Remco 
de Graaf, Vlietnieuws, en Wilma 
Romeyn 

Opmaak en druk: 

Verloop drukkerij Alblasserdam

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
 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

Ineke Verbeek-Kremer, 17 jaar voorzitter van onze wijk, 
is op 6 mei 2021 overleden. In juli zou zij 90 jaar zijn 
geworden. Vele jaren was zij het prominente gezicht van 
wijkvereniging Oud Voorburg. Als voorzitter maakte zij 
zich sterk om het cultureel erfgoed te behouden dat zo 
beeldbepalend is in onze wijk. Met evenveel inzet maakte 
zij zich sterk voor natuur en milieu. 

IM Ineke Verbeek, 
voorzitter van 1998-2014

Onder haar leiding was het bestuur 
met de bewoners actief bezig met 
zaken die nu vanzelfsprekend lijken. 
Zoals actievoeren tegen de bouw van 
een vuilverbrandingsinstallatie in 
de oksel van het Prins Clausplein. 
Tegelijkertijd actievoeren vóór het 
verminderen en het scheiden van 
huishoudelijk afval. Oud Voorburg 
werd proefwijk voor het gescheiden 
inzamelen van GFT.
Haar belangstelling voor histori-
sche en culturele zaken kwam goed 
van pas. Monumentale parken, be-
schermde dorpsgezichten, ophaal - 
brug gen, bomen en een begraaf-
plaats. Ineke was één van de eersten 
die opriep tot behoud van de cultuur- 
historisch waarde van de begraaf-
plaats. Deze liep gevaar volledig op 
de schop te gaan. De waardige, maar 
vasthoudende wijze waarop Ineke 
betrokkenen tot bezinning opriep, 

dwong bij alle partijen bewondering 
en aandacht af.
Verkeersveiligheid vond ze erg 
belangrijk. In de tijd dat 30km in 
woonstraten nog bevochten moest 
worden werden straatspeeldagen 
georganiseerd, de wethouder uitge-
nodigd en een petitie aangeboden 
voor veilige woonstraten in Oud Voor-
burg. Na 2 fietsongevallen met dode-
lijke afloop, werd er gelobbyd voor de 
aanleg van de huidige rotonde.

In 2000 ontving Ineke een konink-
lijke onderscheiding, lid in de orde 
van Oranje-Nassau, vanwege haar 
grote verdienste als vrijwilliger in 
het cultuurmaatschappelijke leven 
in Voorburg, met als specialiteit “het 
behoud van groen in onze gemeente”. 
In december bezochten we Ineke en 
was ze nog altijd zo geïnteresseerd en 
betrokken. 


