
Voor u de zomereditie van de wijk-
krant samengesteld door de leden 
van het bestuur wijkvereniging Oud 
Voorburg. Twee soms drie keer per 
jaar bezorgen we de wijkkrant huis 
aan huis. Meer dan drieduizend 
huishoudens in Oud Voorburg ont-
vangen de wijkkrant. Zo blijft u op 
de hoogte van de ‘nice en need to 
know’ onderwerpen, die spelen in 
onze mooie wijk. 

Wilma, onze redacteur, kiest met 
zorg de onderwerpen. Deze keer o.a. 
een update van ons energieteam, 
project Emma, de Vijverhofschool 
en de Binckhorst. Er speelt veel in 

Allereerst

Van L naar R: Bram, Berthie, Anneloes, Marga en Wilma (afw. Diederik).

Vacatures 
wijkvereniging
Het bestuur van uw wijkvereni-
ging is op zoek naar vrijwilligers. 
We zoeken een opvolger voor 
onze penningmeester Marga 
Beute- van Soest. Marga is nu 
ruim 8 jaar penningmeester en 
vindt het tijd dit over te dragen, 
zodat ze nog meer kan genieten 
van haar kleindochter. Anneloes 
Blok hoopt op versterking van 
een vice-voorzitter. Haar drukke 
werkzaamheden zijn soms lastig 
te combineren met de activi-
teiten van de wijkvereniging. 
Daarnaast zoeken we naar leden 
voor een nieuwe commissie 
Omgevingsvisie. Werken voor 
wijkvereniging Oud Voorburg is 
een mooie manier om de wijk 
en de gemeente (nog) beter te 
leren kennen en een bijdrage 
te leveren aan het behoud van 
onze mooie groene leefomge-
ving. Heeft u interesse, stuur een 
e-mail aan info@wvov.nl.

en rond Oud Voorburg en we probe-
ren alles zo goed mogelijk te volgen. 
Gelukkig weten onze leden ons ook 
te vinden met vragen of problemen. 
Op dit moment hebben we ongeveer 
550 leden, maar hoe meer hoe beter 

natuurlijk. Voor slechts € 10 per jaar 
bent u lid. Ook zoeken we leden die 
een actieve rol binnen ons bestuur 
willen vervullen. Mede namens het 
bestuur: wij wensen u een mooie 
zomer toe en veel leesplezier.  

‘Geen sloop Emma’
De Welstands- en Monumentencommissie* adviseert het 
College van B&W het slopen van het Emmastraatcomplex 
te voorkomen en het complex aan te wijzen als gemeen-
telijk monument. Het besluit daarover wordt eind juni 
genomen door het College van B&W.

Op 2 december 2021 heeft Woon-
invest de bewoners laten weten defi-
nitief de keuze te hebben gemaakt 
voor sloop en nieuwbouw. 
De eerste dagen waren veel bewo-
ners vooral blij eindelijk te weten 

waar ze aan toe waren. Toch sloeg 
al snel de stemming om in teleur-
stelling en boosheid. De grote meer-
derheid van de bewoners wil nog 
steeds renoveren.
Daarna gebeurt er veel. De Stichting 

Cuypersgenootschap en de Bond 
Heemschut verzoeken B&W het 
complex aan te wijzen als gemeente-
lijk monument.

Wijkvereniging Oud Voorburg en 
stichting Mooi Voorburg hebben 
vanaf 2014 regelmatig bij B&W aan-
gedrongen op onderzoek of dit Voor-
burgse tuindorp tot gemeentelijk 
monument kan worden aangewezen. 
Annet Weijermars, oprichter van 
de BurgerKrachtCentrale, start een 
succesvolle petitie “Behoud Oranje-
wartier”. Zij neemt ook het initia-
tief om een Platform op te richten 
“Geen sloop Emma”, om de bewo-
ners te ondersteunen. Deelnemers 
zijn Oud Voorburg, Mooi Voorburg, 
BurgerKrachtCentrale, Historische 
Vereniging, Stichting Open Monu-
mentendag, Kees van der Leer lokale 
historicus, alsook Cuypersgenoot-
schap en Bond Heemschut. De deel-
nemers aan het Platform sturen een 
open brief aan het College van B&W, 
de gemeenteraad en aan Woonin-
vest. Met een uitgebreide onderbou-
wing om de woningen te renoveren. 
De open brief wordt ook nog onder-
tekend door Woej, de Woonbond, 
huisartsenpraktijk Claessen.

Op 19 april 2022 wordt het advies 
van de Welstands- en Monumen-
tencommissie openbaar gemaakt. 
Daarin constateert de Commissie 

dat het complex niet alleen van een 
hoog monumentale kwaliteit is, 
maar dat de sociale cohesie van de 
bewoners ook behoudenswaardig 
is. De Commissie ziet de noodzaak 
voor verduurzamen en geeft graag 
een verduurzamingsperspectief. De 
meest duurzame keuze is allereerst 
het voorkomen van de sloop van 
het complex.

Gezien dit advies is het overdui-
delijk: het complex aanwijzen als 
monument en renoveren is het juiste 
besluit. Voor de bewoners, voor Voor-
burg en voor Wooninvest een buurt 
om trots op te zijn.

*Welstands- en monumentencommis-
sie is een commissie van advies en 
bijstand voor burgemeester en wet-
houders en bestaat uit onafhankelijke 
externe deskundigen. De wettelijke 
taak is het adviseren over o.a.  aanwij-
zing van gemeentelijke monumenten. 
Het advies is zwaarwegend. Het col-
lege kan het advies gemotiveerd naast 
zich neerleggen.  
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Contactpersoon in deelwijk 1 
Tussen de Vliet en de Broeksloot, 
stations Voorburg en Leidschen-
dam-Voorburg ligt het werkgebied 
van de wijkvereniging Oud Voorburg. 
Het is een groot gebied met veel 
bewoners. De zes leden van het 
bestuur redden dat niet zonder assis-
tentie. Om de communicatie met de 
bewoners makkelijker te maken, is de 
wijk ingedeeld in 8 delen. In iedere uit-
gave van het wijkblad maken we nader 
kennis met de deelwijken. In het vorige 
wijkblad was dat deelwijk 4. Maarten 
Drabbe, bewoner van de Laan van 
Oostenburg, is de contactpersoon 
voor de bewoners van deelwijk 1, zie 
hiervoor het kaartje op onze website. 

Deelwijk 1 wordt begrensd door Parkweg, Veenkade, Rozenboomlaan en 
Laan van NO-einde maar niet elk deel vraagt gelijke aandacht. Voor deelwijk 

1 geldt grote oplettendheid vanwege de ontwikkelingen en plannen in de 
Binckhorst. Namens het bestuur volgt Maarten de ontwikkelingen in de 
Binckhorst. Hij neemt deel aan het bewonersplatform waarin regelmatig 
overleg wordt over de alternatieven voor openbaar vervoer door de Binck-
horst naar Station Voorburg. Maarten is ook medeoprichter van de initia-
tiefgroep ‘Huygenstunnel’ (IGH). IGH is een burgerinitiatief en heeft als 
doel betrokkenen te inspireren en te verbinden om een prachtig gebied 
te ontwikkelen dat ontstaat door de realisatie van de Huygenstunnel. De 
A12 en het spoor erlangs kunnen daardoor ondergronds. De tuin van de bui-
tenplaats Huygens’ Hofwijck kan vervolgens in de originele staat hersteld 
worden. Door de gemeenteraadsverkiezingen in maart ligt het proces stil 
en is het wachten op het nieuwe bestuur. De stand van zaken in de Binck-
horst en over de Huygenstunnel leest u in bijgaande artikelen. Contactper-
soon Maarten heeft het er maar druk mee. Typerend voor deelwijk 1 zijn een 
aantal creatieve bewoners. Los van de organisatie van het Oranjefeest op 
5 mei zijn er nog de voorbeelden ‘wormenhotel’ en wilgentenen vlechten, 
typisch duurzame ontwikkelingen in het klein. Spelenderwijs worden de 
bewoners wijzer op het gebied van duurzaam wonen. Vaak betreft het een 
initiatief van Judith Geelen, een zeer enthousiast en actieve bewoner, zie 
andere artikelen.

Een kluswoning is een woonruimte 
die casco wordt opgeleverd waarna 
de eigenaar de boel zelf, volgens 
eigen smaak en inzichten, afbouwt. 
Hij wordt daarbij geholpen door een 
deskundige, in dit geval de initia-
tiefnemer tot het megaproject in de 
OLVTH Kerk, ‘zelfbouwontwikkelaar’ 
Steenvlinder. 

De aan het Oosteinde gevestigde 
firma maakt zich sterk voor zelf-
bouw voor iederéén met welk budget 
dan ook, een min of meer nieuwig-
heid op de woningmarkt. “Wij stap-
pen risicodragend in projecten en 
transformeren bestaande panden 
tot kluswoningen, en percelen tot 
zelfbouwkavels voor de individuele 
koper. Die is zelf de baas over bouw-
stijl, materiaalkeuze, afwerking en 
budget”, aldus Steenvlinder. 

Moeilijk
Met de kluswoningen in de OLVTH 
Kerk laat Steenvlinder het verleden 
herleven waarin zelfbouwtechniek 
de mode was. Directeur en initiatief-
nemer Marnix Norder: “De kern van 
bijvoorbeeld  Oud Voorburg, zoals de 
Herenstraat, is grotendeels gebouwd 
volgens de zelfbouwmethode, alleen 
weet niemand dat. Steenvlinder wil 
die terugbrengen, hoe moeilijk dat 
ook is in een kerk. We willen bijvoor-
beeld de glas in lood-ramen behou-
den, terwijl de toekomstige bewoners 
juist naar buiten willen kijken…. Bij 
de uitvoering van het werk zal Steen-
vlinder het rijksmonument Onze 
Lieve Vrouwenkerk zoveel mogelijk 
respecteren.”

Enquête
Het project startte in 2020 met een 

Kluswoningen in OLVTH Kerk 
Nederland herbergt creativiteit als het gaat om het hete 
hangijzer nieuwbouw. In de leegstaande OLVTH Kerk aan 
de Laan van Nieuw Oosteinde, Godshuis met uitzicht op de 
Utrechtsebaan, komen kluswoningen. 

Maarten Drabbe

Concept van de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming (OLVTH) 
Kerk ‘nieuwe stijl’. Bron: Braaksma en Roos Architecten. 

Steenvlinder stelt alles in het werk om het historische karakter van de 
OLV Kerk te behouden. Foto: Steenvlinder.

brainstormsessie, gevolgd door een 
enquête over onder meer woonwen-
sen en duurzaamheid. In september 
van hetzelfde jaar werd Steenvlinder 
eigenaar van de kerk. In november 
volgde samen met de plannen voor de 
kerk een presentatie van de enquête-
resultaten. Daaruit bleek onder meer 
dat 85 procent van de respondenten 
de ingang wil behouden. Dat is name-
lijk een markant onderdeel. Eind 
2021 kwam het voorbereidend ont-
werp voor de kluswoningen op tafel. 

Ook dit jaar is er veel gebeurd. Het 
ontwerp is klaar, de noodzakelijke 
diend. Als alles volgens plan verloopt, 
zijn de eerste kluswoningen eind 
dit jaar te koop. Hoeveel er komen 
is evenals de prijzen nog onbekend. 
Directeur Norder: “Alles hangt af van 
het overleg met de gemeente.” 

In de komende weken houdt Steen-
vlinder een informatiebijeenkomst in 
de OLVTH. Datum is nog onbekend.
Meer hierover op www.steenvlinder.nl.

De Onze Lieve Vrouwe Kerk in vervlogen tijden. Foto: Steenvlinder.
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Toch even aan eigenaar en eenpit-
ter René Ginder gevraagd of hij ook 
vindt dat zijn kwaliteitsbier essen-
tieel is. Zijn antwoord is volmondig 
ja, want een goed biertje brengt ook 
in zware tijden zoals de lockdown 
een beetje licht in duisternis. Moet je 
natuurlijk wel drinken om te genie-
ten, zoals hij zelf doet.

René heeft het biervak ontdekt als 
liefhebber, die zelf ook wel eens wat 
brouwde en geïnteresseerd raakte 
in smaken, soorten, eigenschappen 
en dergelijke.  Want eigenlijk is hij 

poelier en tuinman. Toen alweer 
zeven jaar geleden dit leuke pand in 
de Wielemakersslop beschikbaar 
kwam, kon hij het niet laten om van 
zijn hobby zijn beroep te maken. Met 
vooral veel kleinschalig Nederlands 
bier, heel wat Vlaams, maar ook ver-
rassende koopwaar uit veel andere 
landen zoals Ierland en Scandinavië.

Op de vraag waarom hij (bijna) geen 
0% bier heeft staan, zei René netjes 
dat anderen daar beter in zijn. 
Maar je zag hem denken: ik zei toch 
‘genieten’?

“Een biertje drinken 
moet wel een 
feestje zijn”
Schrijver dezes was heel blij - toen de lockdown uitbrak - 
dat een van zijn favoriete winkels, de Voorburgse Bier-
winkel, openbleef. Want het zijn tenslotte essentiële 
producten. 

Verrassend  dan toch die nieuwe 
winkel in Voorburg waar ze overigens 
al 26 jaar woont. Haar loopbaan ver-
loopt via Spanje en Nederland. Vanaf 
haar 18e is ze met mode bezig. Door bij 
diverse soorten werkgevers te werken, 
leerde ze het vak in de praktijk. Eerst 
bij de groothandel, daarna bij enkele 
kledingwinkels en ook nog een bedrijf 
in sample service. Met de eigen winkel 
startte zij in 2020, in het voormalig 
winkelpandje van Teun(bloemen en 
planten) in de Herenstraat. Vervol-
gens heeft ze de omgeving verkend 
om de juiste plek te vinden waar zij 
zich langdurig kan vestigen. De keuze 
viel tenslotte op  het gezellige (Oud) 
Voorburg. De kleding die zij verkoopt 
zijn voor kinderen van 6 tot en met 
16 jaar, mannen en vrouwenkleding 

in de goedkope en middenklasse. De 
praktijk zal uitwijzen welk marktseg-
ment het beste bij haar assortiment 
past. Naast de kleding kan je Bijbri 
ook terecht voor mooie kussens en 
vazen. Op de vraag of het aanbod in 
de Herenstraat te Voorburg niet te 
eenzijdig is met al die winkels voor 
dameskleding? Ze antwoordt daarop 
er niet bang voor te zijn. Zij denkt 
juist dat deze winkels in het Huygens-
kwartier elkaar versterken en elkaar 
wat gunnen. Gelooft de klant in het 
product dan is het een goede mar-
ketingtool, want dat leidt tot mond 
op mond reclame. Ook de inzet van 
sociale media ondersteunt de mond 
op mond reclame. Haar kinderen van 
21 en 19 jaar helpen haar daarbij. Trek-
pleisters voor de winkel zijn de DHL 
service en haar grote collectie leren 
kleding. Brigitte werkt alleen en doet 
alles zelf.  De naam van de winkel is 
dan ook Bijbri, Herenstraat 132A.

Wees welkom Brigitte en heel veel  
succes.

Meer informatie op Instagram: 
Bijbrivoorburg

“In het Huygenskwartier 
gunnen wij elkaar wat”
De maanden van de coronamaatregelen lijken voorbij. 
Voor Brigitte Hartwijk het signaal om met iets nieuws te 
beginnen.  Zij omschrijft zichzelf als een ‘selfmade woman’ 
en een rasechte Amsterdamse.

Een mooi plan van de bewoners 
van deelwijk I c.q. de Oranjelust, 
het aanleggen van boomtuintjes 
door omwonenden. In mei zijn 
er ‘opsluitbandjes’ aangebracht, 
zodat de stoeptegels niet meer 
kunnen wegzakken. De boomwor-
tels krijgen nu genoeg water en 
de wortels kunnen niet meer in 
de knel komen en tegels omhoog 

drukken. De bewoners hebben 
naar eigen smaak de boomspiegels 
beplant. Ervaring van deelwijk I zal 
de wijkvereniging bespreken met 
de nieuwe gebiedsregisseur Anne 
Hans. De bewoners moeten ruim 
van tevoren per brief geïnformeerd 
worden en ook een voorstel voor 
verbetering van de straat kunnen 
inbrengen. 

Boomtuintjes 

Zomers  
Huygenskwartier 
Inmiddels heeft het Huygenskwar-
tier weer een fleurige zomerse 
uitstraling met de plantenbakken 
aan de lantaarns. Laat de zomer 
maar komen liefst met gezellig 
volle terrassen! Recreanten met 
boot worden gefaciliteerd door 
de nieuwe aanlegplaats bij Park 
Vreugd en Rust. 
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Een nieuwe gemeenteraad 
In maart kozen we een nieuwe gemeenteraad voor de periode 2022-2026. 
De gemeenteraad bestaat uit 35 leden. Daarnaast is er het College van Bur-
gemeester en wethouder. Op het moment dat deze krant naar de drukker 
ging waren de coalitieonderhandelingen tussen VVD, Gemeentebelangen 
(GBLV) en D66 net afgerond. Op 8 juni presenteren de drie partijen hun 
coalitieakkoord en hoorden we de namen van de nieuwe wethouders die 
vervolgens in de extra raadsvergadering van 16 juni worden geïnstalleerd.

Uit Voorburg komen 21 van de 35 raadsleden, 13 raadsleden wonen in 
Leidschendam en 1 in Stompwijk. De gemeenteraad heeft ook commissie-
leden (raadsleden zonder stemrecht) dat zijn er op dit moment 8. Daarvan 
komen er 4 uit Voorburg, 3 uit Leidschendam en 1 uit Stompwijk.  
In Oud Voorburg wonen vijf raadsleden. 3 van de VVD, 1 van D66 en 1 van 
het CDA. 

‘Huygenstunnel’

Beslissing na de zomer
De Vijverhofschool, ontworpen door de bekende architect 
Albert van Essen, is stijlicoon in onze wijk. De omliggende 
huizen, vijver en straten zijn in samenhang met de 
school ontworpen en sluiten aan bij de karakteristieke 
architectuur.  Een ingrijpend plan ligt op tafel om de 
school te moderniseren, dat voorziet in sloop van het 
overgrote deel van het gebouw. 

Slechts de voorgevel blijft behouden. 
Daarachter komt een hoger en groter 
gebouw, dat de buurtarchitectuur uit 
zijn verband rukt en waarbij wegen 
deels worden afgesloten ten behoeve 
van een schoolplein. Het plan veroor-
zaakt bovendien veel overlast   meer 

geluid, meer verkeersproblemen en 
muren die veel te dichtbij de omwo-
nenden komen.

Onder druk van bezwaren van 
bewoners bekijken het school-
bestuur en gemeente aanvullend 

andere alternatieven.  De gymzaal, 
die later aan de school is toegevoegd, 
speelt daarbij een sleutelrol. Als deze 
ruimte is te benutten voor nieuwe 
lokalen biedt het bestaande gebouw 
voldoende ruimte voor het aantal 
leerlingen, en is sloop van dit karak-
teristieke pand niet nodig. Dan vol-
staat renovatie van de binnenkant. 
Daarom wordt nu ook bekeken of de 
gymzaal ondergronds is te bouwen, 
of op een andere locatie. Een andere 
oplossing is dat de leerlingen in 
een reeds bestaande gymzaal gaan 
gymmen. 

De gemeenteraad beslist na de zomer 
over het definitieve ontwerp. Het is 
nog geen gelopen race. Om de belan-
gen van bewoners in te brengen is een 
vereniging opgericht die streeft naar 
een plek voor school en buurt samen: 
VijverhofSamen. Het doel is om tot 
een oplossing te komen die voor 
bewoners acceptabel is. Alle bewo-
ners van de wijk rondom de school 
kunnen lid worden. 

Voor meer informatie: 
www.vijverhofsamen.nl. 

De aandacht voor de ‘aanslag’ op 
Opa’s veldje en Hofwijck door een 
lightrail op ‘1 hoog’ zorgde voor een 
reactie in vormen van moties in de 
gemeenteraad en activiteiten van 
de gemeentelijke beleidsafdeling, 
een burgerinitiatief en hopelijk ook 
opname van de ‘Huygenstunnel’ 
in het aanstaande coalitieakkoord 
22-26. De discussie loopt nu over 
twee trajecten. Waar komt de ligh-
trail te liggen en is het mogelijk om 
ook een project van de grond te krij-
gen om Oud Voorburg en Voorburg 

West te bevrijden van het lelijke litte-
ken Marianneviaduct. Via het project 
‘Huygenstunnel’ geven we daar een 
eerste aanzet toe. Dat is een ‘strijd’ 
van lange adem. Het zal jaren duren 
voor er zoiets als een echt besluit 
is. Belangrijk is het om de tunnel op 
de agenda te krijgen. In Leidschen-
dam-Voorburg is dat het geval, Den 
Haag wordt bewerkt en de lobby naar 
de MRDH, de provincie komt op gang. 
Dus de eerste stappen zijn gezet. 

Wordt vervolgd.
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Colofon
De Commissie EnergieTransitie heeft als doel de medebewoners van de 
wijk ‘Oud Voorburg’ te helpen met de energie transitie. 

Contact: Etienne Vollebregt (etiennevollebregt@hotmail.com)

De bewoners werd gevraagd wat zij al 
gedaan hebben aan verduurzaming 
van hun woning en of zij plannen 
hadden voor (verdere) verduurza-
ming . Niet minder dan 258 mensen 
hebben de enquête ingevuld. Die 
hoge respons was een positieve ver-
rassing voor Floris Baggerman van 
Buurkracht die al veel buurtteams in 
andere gemeenten heeft opgezet. 

Enkele interessante resultaten zijn 
weergegeven in bijgaande figuur. Bij 
de isolatiemaatregelen valt op dat 
veel mensen al bezig zijn geweest met 
dakisolatie, vloerisolatie en dubbel 
glas en dat er daarom relatief weinig 
interesse is voor die vormen van iso-
latie. Precies het omgekeerde geldt 
voor muurisolatie. Dat is niet vreemd 
omdat de muren van veel huizen in 

deze buurten geen spouw hebben 
of een veel te smalle spouw om er 
voldoende isolatiemateriaal in te 
spuiten. 

Opvallend is ook de grote belang-
stelling voor warmtepompen, terwijl 
slechts drie van de geënquêteerden 
een warmtepomp hebben laten 
installeren. Ook voor zonnepanelen 
is best veel interesse, al hebben velen 
ook al zonnepanelen op hun dak. 
Meer resultaten zijn te vinden op de 
website (colofon).

Bij de enquête is ook gevraagd naar 
de bereidheid van buurtbewoners om 
de handen uit de mouwen te steken. 
Die bereidheid blijkt erg groot: ruim 
40 mensen hebben aangegeven actief 
te willen worden in een buurtteam. 

Verduurzaming: buurtteams rond van 
Deventerlaan en Vijverhof
Begin dit jaar heeft de Energietransitie Commissie 
een enquête gehouden onder de bewoners van alle 
600 woningen rond de van Deventerlaan en de Vijverhof. 
Dat kon de commissie doen dankzij ‘Buurkracht’,  
die procesmatige steun mag verlenen op kosten van  
de gemeente. 

Wie hebben interesse om meer te doen?

ISOLATIE ZONNEPANELEN WARMTEPOMP

DAK MUUR VLOER GLAS

ENIGE ENQUÊTE RESULTATEN         

Wie hebben al wat gedaan?

Velen van hen zijn op 25 april bijeen 
geweest in Dekkers Hoeve. Het 
was een geanimeerde bijeenkomst 
waarop het de medewerkers van 
Buurkracht lukte om buurtteams 
te vormen voor elk van de volgende 
drie onderwerpen:
- Isolatie
- Zonnepanelen
- Warmtepompen 
Elk team is in mei gestart. Waar-
schijnlijk zal elk team technische 
ondersteuning krijgen van het 

Regionaal Energieloket. Ook die 
organisatie wordt betaald door 
de gemeente. 
Hierbij een impressie  uit het buurt-
team Isolatie. Van de andere teams  
krijgt u vast meer te lezen via de web-
site of in de volgende uitgave van het 
Wijkblad. De verwachting is dat de 
buurtteams na de zomer de resulta-
ten van hun project bekend zullen 
maken, zodat de hele buurt ervan kan 
leren en de mogelijkheid krijgt om 
zich bij de initiatieven aan te sluiten.

Bericht uit het buurtteam ‘Isolatie’
Een duurzamer Voorburg begint met de isolatie van onze huizen

Normaal is de response op een 
oproep van de Wijkvereniging een 
paar procent. Maar de oproep om 
mee te denken over het verduurza-
men van Oud Voorburg, werd door 
ruim 40% beantwoord. De interesse 
in verduurzamen blijkt enorm. 

Ik vind dat niet zo gek. Want we zijn 
allemaal wel met verduurzamen 
bezig. Maar velen – althans ik – zien 
door de bomen het bos niet meer. 
En het verduurzamen van jaren 
dertig huizen wijkt vast af van 
andere typen huizen. Dus een alge-
meen advies, bijvoorbeeld vanuit 
een kantoortoren in Den Haag, 
leidt niet tot actie in Oud Voorburg.
Het idee van de wijkvereniging is 
om met een aantal buurtbewoners 
tot goede en in onze buurt praktisch 
uitvoerbare adviezen te komen. 
Dat wordt uiteraard begeleid door 
neutrale professionals. In dit geval 
die van het Regionaal Energieloket 

Leidschendam-Voorburg. 
Ik zat op 16 mei in gesprek met 
buurtgenoten, over isolatie van 
jaren dertig woningen. En ik 
leerde dat isolatie in alle gevallen 
stap 1 van verduurzamen is. Je 
kan dat altijd doen, want het heeft 
altijd nut. En het staat los van de 
grote discussies over “van het gas”, 
warmtenet of waterstof.

We gaan een paar verschillende 
huizen in de buurt selecteren, waar 
we een expert een onderzoek laten 
doen. Die doet voorstellen om te 
isoleren, die als het goed is herken-
baar en toepasbaar zijn voor vele 
anderen in de wijk. 
Die voorstellen willen we na de 
zomer presenteren op een bij-
eenkomst. Uiteraard in de wijk. 
We mikken op de eerste helft van 
oktober. 

Jan-Willem de Koning

Heeft u al gedacht aan het beter isoleren van uw woning? Daarmee 
bespaart u nu niet alleen geld omdat de gasprijzen hoog zijn, maar het 

geeft u ook veel meer wooncomfort. Waarom zou u ermee wachten? Als u 
dat doet, bent u klaar voor volgende verduurzaming stappen. Bovendien 
draagt u bij aan het verminderen van de CO2 uitstoot, wat beter is voor  

het klimaat.

Enthousiaste buurtbewoners hebben 
onder leiding van Piet-Hein Spie-
ringhs van de Vlechterij een poort 
gevlochten van wilgentenen. De poort 
vormt de kroon op de renovatie van 
de speelplek.
Samen met het wormenhotel aan de 
overkant van de straat aan de Laan 
van Haagvliet, vormt het een steeds 
mooier plekje voor de buurt.

De workshop wilgentenen vlech-
ten en onderhouden is mogelijk 
gemaakt door het Platform ‘zelfdoen 
in Erfgoed en Groen’ van de Provincie 
Zuid-Holland. 
Ben je geïnteresseerd in erfgoed en/of 
groen neem dan een kijkje op de web-
site www.zelfdoeninzh.nl, vol info en 
tips om zelf bij aan te sluiten of inspi-
ratie op te doen. 

Zelfgebouwde poort van wilgentenen

De speelplek bij het Da Costaplein is duurzaam uitgebreid 
met natuurlijke speeltoestellen.
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In een periode van 100 jaar wordt er 
nogal eens in- en uit verhuisd. In ons 
huis aan de Parkweg, weten we dat 
2 families ons voorgingen. Het rijtje 
waar wij bij horen bevat 5 huizen, 
en wij zijn de middelste. Wij denken 
dat de eerste koper van het huis nog 
wat te kiezen had. Van de 5 hebben 
er twee een balkon aan de achter-
zijde over de gehele breedte van het 
huis. Daardoor is de achterkamer op 
begane grond een meter langer dan 
die huizen met een klein balkon. Het 
huis naast ons had tot voor kort een 
soort doorgeefkast in de voorgevel, 
die nog maar pas is dichtgemetseld 
in opdracht van de nieuwe bewoners. 
Eerdere bewoners hebben bij komst 
de schuifdeuren verwijderd en de 
deuren ingekort voor hergebruik. 
Zij hadden daarentegen de granito-
vloer in goede staat gehandhaafd die 
later door nieuwe bewoners weer 

betegeld is en door ons weer zijn ver-
wijderd. De keukens zijn naar ieders 
eigen wens vernieuwd, waarbij wij 
de bestaande keuken te klein vonden 
en deze 3 meter hebben uitgebouwd. 
Zo zijn we de afgelopen 100 jaren 
lekker bezig met z’n allen. Motivatie 
om de wijk in goede staat te houden 
is volop aanwezig. De bewoners 
lijken bewust gekozen te hebben 
voor oude kenmerken van onze wijk. 
De strijd in het Emma kwartier bij-
voorbeeld gaat over meer dan alleen 
het handhaven van het eigen huis. In 
de tijd na de Tweede Wereldoorlog 
was er sprake van woningnood en 
werden huizen gesplitst. Huisnum-
mer 244 was zo’n huis en bood een 
dak aan Armeniërs.

Inmiddels ligt de focus vooral op iso-
latie. In het kader van de energietran-
sitie, proberen we het met andere 

De eerste generatie ‘Verloop’ begon 
in een schuurtje van 3 bij 3 meter als 
drukker van de lokale krant in Alblas-
serdam. Inmiddels zijn ze uitgegroeid 
tot een bedrijf met 50 medewerkers 
en met de 3e generatie ‘Verloop’ aan 
het roer.  Hun ervaring blinkt uit in 
magazines, boeken en natuurlijk ook 
ons wijkblad. 

Sinds maart 2014 drukt Verloop 
drukkerij het wijkblad. Maar liefst al 
16 keer hebben ze onze uitgave vorm-
gegeven en gedrukt, editie 17 heeft u 
nu in uw handen.

Het drukproces
Twee maanden voor verschijning 
stuurt de redactie een planning 

Hoera, …diverse woningen (bijna) 100 jaar 
aan de Parkweg (deel 3)

Verloop, drukker van ons  
wijkblad, drukt al 100 jaar

energiebronnen en door isolatie zo 
min mogelijk te gebruiken. Om daar-
voor de goede dingen te doen en de 
juiste keuzes te maken zijn we blij 
met de commissie energietransitie. 
Lees hun pagina 5 en volg hun activi-
teiten. Laatst stond onze cv monteur 
voor de deur, hij wilde een nieuwe 
cv-ketel plaatsen, volgens zijn ver-
haal was het die investering nog wel 

waard.  Help commissie, wat is uw 
advies? Wij wonen inmiddels 21 jaar 
in ons huis met een heerlijke tuin, 
veel ruimte en gezellige buren. Ik ben 
benieuwd naar uw 100-jaar verhaal. 
Bijna of al lang 100 jaar, uw aanmel-
ding naar info@wvov.nl is welkom.

Dank Noor en Diana voor de  
medewerking.

Hoewel we net als velen met ons in een 100 jaar oud huis 
wonen, zijn de inschrijvingen om er over te vertellen 
tot nu toe zeer bescheiden. Misschien omdat we er 
‘gewoon’ in wonen, zoals mensen zich nu ook inschrijven 
voor nieuwbouwprojectplan. Toch is over een “gewoon” 
rijtjeshuis best wat te vertellen.

Verloop Drukkerij, een echt familiebedrijf, vierde 21 december 2021 
het 100-jarig bestaan en ontving het predicaat hofleverancier. 

met de vraag of het tijdschema 
haalbaar is. Vervolgens sturen wij 
zoals afgesproken de kopij naar Ver-
loop, waarna de vormgeving gestart 
wordt. De ontwerpstudio mailt een 
proefversie die vaak twee keer heen 
en weer gaat.

Na een definitief akkoord starten bij 
Verloop de persen en rolt het wijk-
blad uit de machine in een oplage 
van 4000 stuks. In de begin jaren 
nog in zwart/wit en het decem-
ber nummer in zwart/groen. Vanaf 
december 2017 drukt Verloop de 
wijkkrant geheel in full colour en 
dat is goed voor het leesplezier! 
Kinderen uit de deelwijken stoppen 
vervolgens de krant huis aan huis in 
de brievenbus.

We hopen op prettige voortzetting 
van onze samenwerking in de jaren 
die komen. Een mooi blad met leuke 
verhalen, die op papier altijd nog het 
fijnste leest. 

Leuke dingen 
doen
Op Hofwijck loopt de tentoon-
stelling van Constantijn Huygens. 
Geuren en Beelden tot 3 juli. 
In de zomer focus op de tuin, 
met de route Hofwijck Buiten 
die vorig jaar2021 is opgezet en 
uitgebreid.
Vanaf 31 augustus 2022 start de 
grote tentoonstelling Constan-
tijn Huygens. Een leven in brie-
ven op de agenda op Hofwijck én 
Swaensteyn.
In Museum Swaensteyn, (sinds 
1 januari Huygens’ Swaensteyn) 
hebben we nu de tentoonstelling 
Frans Kokshoorn. Een leven, een 
oeuvre, die te zien zal zijn t/m 
14 augustus 2022.

Op 19-22 augustus gaat het hele 
Huygenskwartier op in feestge-
druis want dan wordt A Walk 
Downtown georganiseerd. Dit 
festival is voor iedereen en start 
met een concert op vrijdagavond 
19 augustus op het Stationsplein 
(koop tijdig een entreekaart).

Cultureel Zomerfestival zaterdag 
27 augustus 2022 op het Konin-
gin Julianalaan te Voorburg 
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Algemene 
Ledenvergadering 
18 mei 2022

Meestal zijn er 20 tot 30 leden van 
ons totale ledenbestand van ruim 
550 leden. Na een kopje koffie 
werd het eerste uur besteed aan de 
lopende agenda. Er kwamen vragen 
over diverse belangrijke vraagstuk-
ken binnen Oud Voorburg. Verkeers- 
problematiek, de Vlietzone, Project 
Emma en de Vijverhofschool. 

Het bestuur van een vereniging heeft 
van de leden een décharge nodig 
voor het financieel beleid over het 
voorgaande jaar. Het zijn drukke 
tijden geweest, onder andere door 
de manier van communiceren. Veel 
zienswijzen hebben we op diverse 
onderwerpen ingediend.  Overleg 
gebeurde meestal via de digitale weg. 
Gelukkig waren de aanwezige leden 
heel positief en complimenteus. 

Hierna gaf voorzitter Anneloes Blok 
een vooruitblik op 2022, waarin weer 
veel belangrijke ontwikkelingen 
rondom onze mooie wijk gaan spelen. 
Het tweede uur was het aan de ener-
gietransitiecommissie, een actieve 

Na de coronastilte een verademing om onze leden weer 
te zien en te spreken. De ledenvergadering vond plaats in 
wijkcentrum Oranjehoek. 

Coffee with a Cop bij Coffee 
Works aan de Parkweg. 14 juli 
en 4 augustus, van 15 tot 16 uur.

Fietsseizoen 
trekt diefstal 
aan
Het aantal fietsendiefstallen 
neemt weer toe helaas. Mijn 
collega’s en ik proberen de par-
kerende fietser tijdig te waar-
schuwen, zodat hij of zij zijn fiets 
goed kan vastsjorren. In onze 
wijk zijn een aantal voor de hand 
liggende stallingen populair bij 
de dieven. Station Voorburg en 
station Randstadrail/Park Vrone-
steyn, en het Huygenskwartier. 
Deze locaties zijn niet verras-
send. Wel verrassend is dat de 
laatste tijd ook fietsen uit voor-
tuinen verdwijnen.  Het vermoe-
den bestaat dat de fietsen door 
dieven in bedrijfsbusjes worden 
geladen en dat zij er dan mee 
vandoor gaan.

Op onze website vind je heel veel 
tips om te voorkomen dat uw 
fiets wordt gestolen. Bovendien 
vindt u er tips hoe u uw fiets kunt 
beveiligen. We kennen die tips 
misschien al lang, we zijn ten-
slotte een fietsend volkje. Maar ik 
raad u aan om er toch weer eens 
naar te kijken. Ik adviseer u om 
uw fiets ook bij u in de schuur of 
kelder op slot te zetten en zeker 
niet te lang in uw voortuin. Als 
uw schuur op slot kan, zou ik dat 
ook zeker doen. Meer informatie 
stopfietsdiefstal.nu 

Ziet u mensen fietsen in een 
busje laden, bel direct 112 Ook 
als u een verdacht persoon ziet 
rondhangen bij een stalling, 
direct 112 bellen. Ga er nooit zelf 
op af, maar probeer een signale-
ment door te geven en geef door 
welke loop- of rijrichting de per-
soon is vertrokken

subcommissie van de wijkvereniging. 
Maarten de Groot, lid van deze cie. gaf 
een verhelderende toelichting op de 
enquête en andere activiteiten die zij 
tot nu toe hebben ondernomen (zie 
de pagina van de transitie cie. in dit 
wijkblad of wvov.nl/commissies).

Het bestuur zou graag ook een der-
gelijke commissie instellen voor de 
aanpak van de omgevingsvisie. Mocht 
u interesse hebben dan vernemen wij 
dit heel graag. Na afloop van de ALV 
werd er een drankje geschonken en 
nog even gezellig nagepraat. 

We hopen ook u volgend jaar op 
onze algemene ledenvergadering te  
ontmoeten!

Museaal Voorburg groeit en bloeit

De afgelopen decennia waren die 
helaas allebei een beetje in de ver-
sukkeling geraakt. Sinds 2011 is Peter 
van der Ploeg – voormalig conser-
vator van het Mauritshuis – aan de 

slag gegaan om daar verandering 
in te brengen. Afgelopen mei is 
hij met pensioen gegaan, en laat 
hij één Huygensmuseum achter, 
waarin Hofwijck en Swaensteyn zijn 

Voorburg is, zoals u ongetwijfeld weet, een prachtige 
plaats met een interessante geschiedenis. En daar horen al 
jaren musea bij die de historie in beeld brengen, namelijk 
Hofwijck en Swaensteyn. 

samengegaan.Onder leiding van zijn 
opvolger, alweer een voormalig con-
servator van het Mauritshuis, Lea 
van der Vinde. Zij kan het werk van 
Peter, die wij trouwens ook langs 
deze weg hartelijk willen danken 
voor zijn inzet en feliciteren met de 
door hem bereikte resultaten. Of 
het nou gaat om de Romeinse tijd, 
bijvoorbeeld de Limes, of de Gouden 
Leeuw, met de familie Huygens 
maar ook Spinoza als representan-
ten. De tentoonstellingen worden 
steeds beter bezocht en niet alleen 
door onze eigen inwoners en steeds 
hoger gewaardeerd. We gaan Lea 
vragen voor de volgende editie van 
dit blad om haar visie en plannen te 
presenteren. 

Wat ons tenslotte in zijn afscheidsin-
terview (op de site van Vlietnieuws) 
opviel is dat Peter tevreden is over de 
steun die hij kreeg van de gemeente. 
En dat is wel eens anders geweest. 
En uiteraard kan het nog beter, bij-
voorbeeld een beetje doorpakken 
met de verhuizing naar huize Swaen-
steyn. Ook in de corona tijd voelde 
de musea zich gesteund. De grootste 
bedreigingen ziet hij nu in de light-
rail vanuit de Binckhorst naar Zoe-
termeer en de verhuizing van een 
aantal fabrieken van de Binckhorst 
naar Westvliet, het bedrijventerrein 
aan de Westvlietweg. 

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

Wijkblad & Wilma Romeyn
Communi- info@wvov.nl
catie 

Vacatures 2 alg. bestuursleden met 
doel overnemen voorzitterschap en 
penningmeester

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
 2271 AP Voorburg
 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

Gebiedsregisseur
Anne Hans
070-3009077
ahans@lv.nl

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 € 10,- 
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, Diederik Visser, 
Bram van Mannekes, Wim Jansen, 
Jack Oosthoek, Huygens’ Hofwijck, 
Mooi Voorburg, Wilma Romeyn en 
Titia Kalker.    

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
 E-mail: voorzitter@wvov.nl

Secretaris Diederik Visser
 E-mail: 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
 berthiedezwart@casema.nl

Spinoza
Door de Stichting Spinoza Den 
Haag wordt succesvol geprobeerd 
om van Spinoza, Nederlands groot-
ste filosoof, een icoon te maken 
van de stad Den Haag. Met een 
Spinoza Kwartier rond zijn woon-
huis aan de Paviljoensgracht, 
een Spinoza Foyer in cultuurcen-
trum Amare en daarbij ook nog 
zijn gedenkmonument achter de 
Nieuwe Kerk. 
Maar Spinoza heeft zeker zo lang in Voorburg gewoond. Hij heeft er 
Christiaan Huygens ontmoet en aan zijn beroemdste boeken gewerkt: 
de Tractatus Theologico Politicus en de Ethica. Toepasselijk dat de His-
torische Vereniging Voorburg op donderdag 19 mei een gedenkwaardige 
bijeenkomst organiseerde in de Oude Kerk, met een presentatie van hun 
nieuwe boek ‘Spinoza in Voorburg’, ingeleid door Prof. Dr. Wiep van Bunge. 
Het boek bestaat uit drie delen. Het derde deel van de hand van Kees van 
der Leer is misschien wel het spannendst. Dat gaat over de zoektocht 
naar waar in Voorburg Spinoza nou precies woonde. Klopt die tegel in de 
Huygens apotheek wel? De zoektocht leidt naar de woning van schilder 
Tijdeman in de huidige Kerkstraat, toen Kercklaen. Welk huis het precies 
is gaan we hier niet verklappen, want dan moet u het boek maar lezen. Dat 
leest als een thriller. De boekpresentatie in de Oude Kerk werd vervolgd 
met de voorstelling ‘Spinoza geeft een lezing’, uitgevoerd door auteur Piet 
Bogaards, bestuurslid Vrienden Monumentaal Erfgoed Den Haag. Dus 
toch weer een Haags tintje… En begeleid door concertvioliste Janneke 
van Prooijen, waarmee hij op Sefardische melodieën teksten zong waarin 
Spinoza zich zou herkennen.  

Opknapbeurt Zocherpark Vreugd en Rust
In het vorige wijkblad noemde Rob Gussekloo, bij zijn 
afscheidsinterview, de opknapbeurt van park Vreugd en 
Rust ‘het leukste project’ op zijn lijstje. 

Het park moet weer helemaal terug 
in de stijl van de tuinarchitect 
Zocher. Als we iets geleerd hebben 
van de afgelopen corona-periode is 
het wel hoe belangrijk het is om naar 
buiten te gaan. Als alle plannen zijn 
uitgevoerd, hebben Voorburgers een 
goed onderhouden historisch park 
vol recreatie-en speelvoorzieningen. 

Met een nieuwe steiger aan de Vliet 
voor vaarplezier en een nieuwe pick-
nickweide voor gezinnen waar het 
ook voor de vele hondenbezitters 
nog aantrekkelijker wordt er met de 
hond te wandelen. Er komt heel wat 
kijken bij zo’n grote renovatie van 
een park. Waar u aan moet denken? 
Het Zomerhuis (Central Park) is uit 

de struiken gehaald en herenigd met 
de tuin. Het eiland in de vijver is weer 
een eiland. 

Het park is straks voor iedereen toe-
gankelijk, ook voor mensen met een 
hulpmiddel. De paden worden ver-
beterd en dankzij financiering van 
de Stichting Mooi Voorburg komen 
er nieuwe brugleuningen. Er komen 
andere hekken rond de dieren- en 
speelweide waarmee  het romme-
lige beeld dat was ontstaan door het 
gebruik van verschillende soorten 
hekwerk verdwijnt. 

Zie voor meer informatie: 
mooivoorburg.nl 

Wie is Zocher ?
Johan David Zocher jr. (1791-1870) 
een beroemde telg uit het geslacht 
Zocher en evenals zijn vader, broer 
en zoon, was ook hij landschapsar-
chitect. Aan de ontwerpen werd 
vaak met meerdere personen tege-
lijk gewerkt. Daardoor is het soms 
moeilijk te zeggen wat door wie ont-
worpen is. Aangenomen wordt dat 
tussen 1835 en 1860 Johan David 
Zocher jr. op diverse momenten 
geadviseerd heeft over de aanleg 

van de parkachtige tuin rond het 
zomerhuis (Central Park)en diverse 
bouwwerken. De tuin rond het 
huis is ontworpen als een Engelse 
landschapstuin. Kenmerken hier-
van zijn bijvoorbeeld kronkelende 
paden, uitgekiende zichtlijnen die 
het uitzicht op verbluffende verge-
zichten bieden en een hertenkamp 
op een eiland, omgeven door een 
slingersloot.


