
www.wvov.nl Jaargang 41 – Nummer 2 – december 2022

Wijkblad Oud Voorburg
Een uitgave van de wijkvereniging Oud Voorburg

Beste leden van wijkvereniging Oud Voorburg,

Allereerst weer bijzonder om het voorwoord 
voor Kerst te schrijven. 
Deze foto is gemaakt, nadat wij onze secreta-
ris Diederik hebben geholpen vuil te prikken 
in het Huygenskwartier. Diederik doet dit elke 
zondag en het is echt nodig! Ons mooie groene 
oud Voorburg fleurt hiervan op! 

Misschien bereikt ons wijkblad u vóór het 
aansteken van de lichtjes van de kerstboom 
bij de Oude Kerk op 16 december om 17.00 uur 
door wethouder Astrid van Eekelen. Iedereen 
is natuurlijk van harte welkom! Frits Koppe 
heeft het stokje overgenomen van Frans van 
Veen. De kerstboom versieren en natuurlijk 
met alle lichtjes. Het Charles Dickens orkest 
van Muziekvereniging Forum Hadriani treedt 

op en uw bestuur schenkt vanaf 16.30 uur 
choco en glühwein. Een enorm gezellige bij-
eenkomst in de aanloop naar Kerst middenin 
ons fraai versierde oud Voorburg. Een gratis 
Concert Huygensfestival start om 17.45 uur in 
Huygens’ Swaensteyn. Kijk voor meer infor-
matie op www.huygenskwartier.nl
Gezellige kerstlichtjes maar toch gaan we 
duurzaam het nieuwe jaar in. De kachel staat 
bij u ook vast lager. Mocht u advies willen 
hebben over duurzaamheid kijk dan op onze 
pagina https://wvov.nl/energietransitie/

Het bestuur van wijkvereniging Oud Voorburg 
wenst u allen een gezellige Kerst en een 
voorspoedig 2023 toe! Berthie de Zwart, 
Bram van Mannekes, Diederik Visser, Marga 
Beute-van Soest, Wilma Romeyn, Jeff van Zijl, 
Anneloes Blok.

Dit is het verhaal van Betty.
In september 1999 verhuisde ik met 
mijn twee dochters van Rotterdam 
naar de Vondelstraat te Voorburg. 
Dat deed ik omdat ik dichterbij mijn 
moeder wilde wonen, zij woonde 
in Leidschendam. De verhuurder 
WoonInvest wilde bovendien graag 
een jong gezin in de straat, et voilà,…
wij voldeden. Mijn woning is een een-
gezinswoning met een ruime tuin 
aan de achterkant. De woningen aan 
de overkant hebben ook een tuintje 
maar dan aan de voorkant. Uit infor-
matie van de gemeente blijkt dat de 
woningen in 1921 gebouwd waren 
voor spoorwegpersoneel in opdracht 
van Woningbouw Vereeniging “Hui-
selijk Geluk”. In die tijd kwam het wel 
vaker voor dat grote bedrijven huizen 
bouwden voor hun medewerkers. De 
kamers boven zijn niet allemaal even 
groot, maar waren ruim genoeg voor 

mijn kinderen en mij destijds. Nu 
woon ik alweer een tijdje alleen in 
de woning en dat bevalt prima. Veel 
wetenswaardigheden zijn er niet te 
melden. Behalve misschien dat ik van 
een buurvrouw hoorde, dat een opa 
van haar tijdens de tweede wereld-
oorlog in een jurk rondliep om niet 
opgepakt te worden. We hebben een 
renovatie meegemaakt in 2007. We 
konden een nieuw toilet, nieuwe 
keuken en douchetegels krijgen. De 
huur ging gelukkig niet omhoog. We 
moesten alleen enige tijd douchen in 
een andere leegstaande woning. Een 
beetje kamperen dus.

Wij wonen dicht bij de Rembrandt-
rotonde. Hier zijn een aantal leuke 
kwalitatief goede winkels gesitueerd, 
zoals een bakker, een slager, een kaas-
winkel annex slijterij met veel krui-
deniersartikelen, een groentewinkel 

Aan de Vondelstraat zijn een aantal 
huizen jarig… Diverse woningen zijn de
honderd al gepasseerd  (deel 4)

en een kapper. Ook is er 
een huisartsen- en een 
fysiotherapeutpraktijk. 
Het pleintje is een leuke 
en gezellige ontmoetings-
plaats voor jong en oud 
met prachtige bloemen in 
grote bakken.

Dit is alweer het 4e huis op onze 100-verjaardagskalender. 
Het mogen er best wel meer worden. Bij het schrijven over 
uw eigen huis, ontdekt u snel hoe leuk dat is. Dit keer een 
huurhuis.

Allereerst
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De Bank komt aan de rand van het 
kruispunt van de Rozenboomlaan 
met de Parkweg. In de dagen waarin 
corona volop heerste, huisde er een 
testlocatie en daarvoor een filiaal 
van de Rabobank. Sinds het bank-
verkeer digitaal verloopt, kwamen er 
nauwelijks nog klanten, reden voor 
Rabo om de boel te verkopen. Samen 
met de gemeente werden herbe-
stemmingsmogelijkheden bekeken 
met als resultaat: appartementen. 
Nederland worstelt immers met een 
tekort aan woningen en bouwgrond, 
vooral in de buurt van ‘voorzienin-
gen’ als winkelcentra. In de omge-
ving van De Bank zijn die er, zoals de 
Julianabaan en de Herenstraat. 

De Bank
Waaijer Projectrealisatie kocht het 
pand in 2019 en liet zijn creativi-
teit met een team van ontwerpers 
en ingenieurs de vrije loop. Maikel 
Ruhl, partner in het bedrijf: “Wij 
hebben de ambitie om de allure 
van het kruispunt Rozenboom-
laan-Parkweg een impuls te geven. 
Wie deze belangrijke route naar 
Oud-Voorburg neemt, moet kunnen 
zeggen: ‘ik rijd een mooi gebied 
binnen’. De Bank krijgt op de hoek 
bij het kruispunt een fraaie ronding 
en sluit qua bouwhoogte aan op de 
omliggende en tegenover liggende 
panden. Er komt dus geen wolken-
krabber. Waaijer hecht waarde aan 
gebouwen die bijdragen aan een 
sociale structuur en het comfort van 

de bewoners. Die van ons faciliteren 
ontmoetingen, de appartementen 
zijn standaard voorzien van riante 
buitenruimten.”

Snel verkocht 
Er komen zestien appartementen 
in, vier sociale huurwoningen, twee 
‘middel dure’ koopwoningen en tien 
‘vrije sector’-appartementen. “Het 
gebouw voldoet in alle opzichten aan 
de eisen van deze tijd. Het is goed 
geïsoleerd, voorzien van een warm-
tepomp en het balkon kan worden 
afgesloten met geluidwerende 
schuifpuien van glas.” 

In de aanloop naar de bouw van De 
Bank belegde Waaijer voor de omwo-
nenden informatiebijeenkomsten, 
in jargon ‘participatietraject’. Een 
persoon tekende beroep aan tegen 
de omgevingsvergunning. “We wach-
ten de uitspraak af ”, zegt Ruhl. Zoals 
het er nu uitziet is De Bank begin of 
medio 2024 klaar, afhankelijk van 
genoemde beroepsprocedure. Dat 
de bouw waarschijnlijk ‘slechts’ een 
jaar duurt, komt onder meer doordat 
er al een parkeerplaats is waardoor 

de aanleg van een ondergrondse 
garage niet nodig is.

Herentuyn 
Een parkeergarage (circa honderd 
auto’s) komt er wel onder project 
nummer twee, de Herentuyn. Dat 
wordt gerealiseerd in het Huygens-
kwartier, tussen de Huygens Apo-
theek aan de Herenstraat en de 
Sionsstraat. 

Bouw nieuwe wooncomplexen,
komend jaar van start

Als onderdeel van het project wordt 
de huidige Hoogvliet-supermarkt 
vernieuwd en vergroot. Overigens 
ziet het ernaar uit dat die gedurende 
de aanleg van de Herentuyn tijdelijk 
gevestigd wordt op het parkeerter-
rein van Max Health Club aan de 
Westvlietweg. 
Het Herentuynproject kenmerkt 
zich door een bouwstijl die aan-
sluit op de bouw van de omliggende, 
vaak monumentale panden. Ruhl: 
“Het Huygenskwartier is de hui-
dige bebouwing eigenlijk niet waar-
dig. De uitstraling van bijvoorbeeld 
het gemeentelijk servicecentrum 
en Hoogvliet aan de zijde van de 
Herenstraat komt armoedig over. 
Dat moet beter en wij geven daar-
aan een impuls. Ook komt er meer 
groen.” 

Grotere tuin of dakterras
Ook bij het project Herentuyn 
konden de omwonenden hun 
mening ventileren in onder meer 
een klankbordgroep. “Vrijwel alle 
betrokkenen zien in dat het plan een 
impuls geeft aan het centrum van 
Oud Voorburg. Daarnaast proberen 
wij de bewoners van de belendende 
panden de hand te reiken door voor 
hen bijvoorbeeld een grotere tuin 
of dakterras te realiseren”, vertelt 
Ruhl. 

De verkoop van de appartemen-
ten begint wanneer er voldoende 
zekerheid is over de vergunning 
van de tijdelijke Hoogvliet-locatie. 
De start van de bouw staat gepland 
voor het tweede kwartaal van 2023. 
Twee jaar later zou de klus geklaard 
moeten zijn.

Meer weten? Kijk op www.wpr.nl. 

Als alles volgens plan blijft verlopen, start in 2023 in Oud 
Voorburg de bouw van twee nieuwe wooncomplexen. De 
Bank en de Herentuyn worden geen eentonige betonnen 
kolossen, maar versterken de architectonische kwaliteit 
van het centrum. “Je moet kunnen zeggen: ‘ik rijd een mooi 
gebied binnen’,” aldus Maikel Ruhl.

Impressie van het toekomstige wooncomplex De Bank op het kruispunt  
van de Rozenboomlaan met de Parkweg.

De Vlietstraat tussen de Raadhuisstraat en de Herenstraat ziet er na het project 
Herentuyn zo uit.

Blik op de daktuinen die deel uitmaken van het nieuwe complex de Herentuyn. 
Foto: Waaijer 
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Na jarenlang knokken, 
konden de bewoners 
onlangs een feestje vieren. 
Eindelijk aangewezen als 
gemeentelijk monument. 
Geen sloop/nieuwbouw, 
maar renovatie! 

Sloop en nieuwbouw geven helaas 
geen garantie dat bewoners terug 

kunnen komen in eigen huis. Na een 
renovatie kan dat wel. Dit tuindorp in 
Oud Voorburg is uniek door de saam-
horigheid en groene uitstraling. 

Woningcorporatie Wooninvest heeft 
de bewoners inmiddels daarover 
geÏnformeerd. en laten weten de 
bewonerscommissie niet meer te 
erkennen. Deze actieve en betrokken 
bewonerscommissie heeft recent een 
enquete gehouden onder de 68 vaste 
huurders, 29 huishoudens zijn ver-
huisd, 61 huishoudens steunen de 

huidige bewonerscommissie en 
willen dat hun belangen worden 
behartigd door de huidige commissie.
Helaas heeft Wooninvest de bewo-
ners net voor Kerst via een nieuws-
brief laten weten, dat het niet 
vanzelfsprekend is dat een renovatie 
wordt uitgevoerd. Het bestuur van 
uw wijkvereniging heeft regelma-
tig contact hierover met wethouder 
Bianca Bremer. Laten we hopen, dat 
de bewoners niet lang meer in onze-
kerheid zijn over hun huis. We blijven 
ons inspannen voor de bewoners.

Je hoort mensen nog wel eens over dat food court bij de 
buren in de Mall. Maar het is opvallend hoeveel kwalitatief 
hoogstand aanbod er is in Oud Voorburg. 

Voor goed eten hoef je niet in de file 
te gaan staan. In dit wijkblad hebben 
we al eerder aandacht besteed aan 
de goede bierenwinkel, een groente-
man en een wijnhandel. De afgelopen 
tien jaar is er behoorlijk wat nieuwe 

aanwas, waar we erg blij mee zijn. 
Naast de overbekende bakkers zoals 
Klink, hebben we bijvoorbeeld sinds 
een jaartje ook de Franse bakker en 
specialiteitenwinkel aan het begin 
van de Herenstraat. Om de hoek in 

de Wielemakersslop sinds een klein 
jaar Sweet Sofia’s atelier met heer-
lijke vegan lunchgerechten. Even 
omlopen en dan na elkaar de koffie 
en zoete happen van Coffee Works, 
de prachtige kazen en wijnen van het 
Proefhuys, en daarnaast de slager 
met zijn winkel van Ginkel. Die laat-
ste twee zitten er toch al weer zo’n 
acht of negen jaar. En dan recht de 
Herenstraat in nog een wijnhuis, een 
prima Nederlandse bakker en flink 
wat restaurants. We hoeven voorlopig 
niet te verhongeren in Oud Voorburg. 

Jammer dat er geen viswinkel meer 
is, hoorden wij tijdens onze inter-
views vaak, want op dit moment 
moet je voor vis de wijk uit. Tenzij je 
natuurlijk op zaterdag op de markt 
toeslaat. Op zaterdag is daar nog veel 
meer aan groente, fruit, kaas, Turkse 
specialiteiten, noten en stroopwa-
fels te koop. Maar we zoemen hier 
nu even in op vier unieke winkels in 
Oud-Voorburg, waarbij als rode draad 
opvalt: heel veel aandacht voor duur-
zame, locale producten.

Projekt Emmastraat

Food Court Oud Voorburg

De eigenaar van het Proefhuys aan 
de Van Schagenstraat, Jochem, is 
geboren en getogen Voorburger. 
Eigenlijk is hij vinoloog, dus wat 
mensen over het algemeen een 
kaaswinkel of een wijnhandel en 
trouwens ook warme bakker. Op die 
manier beschikt hij over een volle-
dig kaasfondue pakket. Jochem 
verkoopt uitsluitend kwalitatief 
goede, liefst unieke producten waar 
hij specifiek naar op zoek gaat en 
helemaal achter staat. Het meeste 
is dus ook biologisch. Hij haalt zijn 
spullen bovendien graag uit de 
omgeving, zoals van kaasboerde-
rij Vierhuizen (Stompwijk) en de 
bakker BRO (Voorburg). Zo bindt hij 
graag de omgeving aan zich.

De traiteur en Franse 
bakker, Sucré Salé, ten-
slotte wordt gerund door 
twee ‘echte’ Fransen. 
Jean-Marc en Jean-Paul 
komen achtereenvolgens 
uit de Vendée en Norman-
dië. Zo’n 80 procent van 
het aanbod (paté, brood, 
taart) maken ze zelf. Van 
zoet tot hartig en dus van 
ontbijt t/m diner, met zelfs 
de wijn uit Frankrijk die daarbij past. Alle producten zijn en smaken echt 
Frans, ook als daar de bloem vooruit Frankrijk moet worden gehaald. Ook 
hier alles duurzaam, alleen goede kwaliteit en zo kleinschalig en ambach-
telijk mogelijk geproduceerd. De twee Jean’s hechten eraan jullie te laten 
weten dat ze ook op de kerstdagen zelf ’s ochtends open zijn, met voor de 
liefhebbers een ‘menu de Noël. Pas op 1 januari rusten ze uit.

Sweet Sofia’s ate-
lier, genoemd  naar 
dochter Sofia, wordt 
gerund door een 
kunstenares, die niet 
alleen gespeciali-
seerd is in mode en 
keramiek, maar ook in 
heerlijke vegan, vaak 
glutenvrije of suiker-
vrije, taarten, soepen, 
en van de zomer was 
er zelfs vegan ijs. Dus 
ook als je je aan een 

dieet moet houden, kun je hier terecht. De moeder van Sofia is heel blij 
dat ze in de Wielemakersslop zit, omdat dit zo’n sfeervolle, exclusieve plek 
is. En omdat ze een terrasvergunning heeft, gaat ze er zelf voor zorgen dat 
het daar nog gezelliger wordt.

Aan de Van Schagenstraat 
slagerij: de winkel van 
Ginkel. Alweer de vijfde 
opeenvolgende slager in 
het pand dat beschikbaar 
kwam toen voorganger 
Leo Baardmans over-
leed. Gespecialiseerd in 
vleeswaren en patés. Ook 
hier veel aandacht voor 
hoogwaardige kwaliteit, 
en dus duurzaam en bio-
logisch. Volgens eigenaar 
Van Ginkel betekent dat 
zoveel mogelijk lokaal en diervriendelijk:  dat proef, voel en zie je meteen. 
Het vlees krijgt een mooiere structuur en is ook gewoon smakelijker. Inte-
ressant weetje is dat een biologisch certificaat daar juist afbreuk aan 
doet, want dan moet je buitenlands diervoer gaan importeren. Wat is daar 
nou duurzaam aan?
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Op naar Voorburg

Mijn naam is Jeff van Zijl en ik was 
tot voor kort als gynaecoloog werk-
zaam in het Amphia te Breda. Sinds 

juni van dit jaar ben ik met pensioen 
en verhuisd van Breda naar Voorburg. 
Deze stap is ingegeven door het feit 
dat onze drie zonen en onze kleinkin-
deren in deze regio wonen.

Wij hebben van 1990 tot 2010 ook al in 
de Haagse regio gewoond en kenden 
Voorburg vanzelfsprekend wel, maar 
kwamen er echter zelden. Geheel ten 
onrechte blijkt nu, want wat is Voor-
burg een prachtige plek om te wonen. 
De ligging is perfect, dat hoef ik u niet 
te vertellen, dicht bij de uitvalswe-
gen, maar ook vlak bij strand en duin 
en het centrum van Den Haag, maar 
vooral rustig, groen en bijna dorps.
De eerste avonden hebben wij, mede 
dankzij het vele mooie weer, menig 
wandeling in onze nieuwe buurt 

gemaakt en genoten van de mooie 
lanen en straten met de vele bomen 
en parken en het gezellige Huygens 
kwartier. Opvallend is hoe netjes en 
goed onderhouden de buurt er uit 
ziet. 

Ik vind het belangrijk dat je als bewo-
ner zelf ook verantwoordelijkheid 
neemt voor het welzijn van de buurt. 
Niet per se door lid te worden van 
verenigingen, alhoewel dat natuurlijk 
wel belangrijk is, maar met name door 
gewoon op te letten wat er gebeurt in 
jouw directe omgeving; deze schoon 
te houden, te onderhouden en mee 
te denken hoe zaken mogelijk beter 
kunnen. Dit hoeft lang niet altijd veel 
tijd te kosten, maar heeft wel veel 
effect.

Nu ik zelf meer vrije tijd heb wil 
ik graag actief participeren in het 

welzijn van mijn buurt en de vaca-
ture voor het bestuur van de WVOV 
kwam voor mij op precies het juiste 
moment. Een ideale manier om de 
buurt en haar bewoners beter te 
leren kennen.

Ik heb inmiddels mogen ervaren 
dat dit bestuur actief participeert 
in zaken als nieuw- en verbouw, ver-
keersveiligheid, energietransitie en 
het behouden van karakteristieke 
objecten in deze wijk. Er wordt inten-
sief overlegd met de gemeente, maar 
ook met de provincie of projecont-
wikkelaars. En het bestuur wordt ook 
gehoord. Ik heb inmiddels al ervaren 
dat burgerparticipatie in Voorburg 
beslist geen loze kreet is.

Ik hoop hier nog vele jaren te mogen 
wonen en wil graag mijn bijdrage 
leveren aan het welzijn van Voorburg.

Een bijzonder leuke nieuwe loot 
aan deze stam is het boekenhuis 
Marianne, geopend op 21 april jl. 
Genoemd naar prinses Marianne, 
maar het is ook zo dat een van de ini-
tiatiefneemsters Marianne heet. Dit 
winkeltje in de Franse Kerkstraat is 
niet alleen origineel omdat we verder 
geen boekenwinkel meer hebben in 
Oud Voorburg. Het aanbod is boven-
dien enorm gevarieerd, veel romans, 
maar ook kunst- en kookboeken, 
we zagen prachtige antiquarische 
stukken en cd’s met moderne en 
klassieke muziek. Ook de kinderboe-
ken lopen erg goed en zo helpen ze 
kinderen aan het lezen. Een breed 
aanbod dus, maar dat wordt wel heel 

overzichtelijk gepresenteerd. 
Wat de winkel helemaal bijzonder 
maakt is dat de opbrengst naar goede 
doelen gaat. Dus je krijgt geen geld 
als je je boek inlevert, maar je levert 
een bijdrage aan een betere wereld. 
Met een voorkeur voor lokale en in 
ieder geval Nederlandse initiatieven. 
Zo zijn het Huygens Festival en Stich-
ting Jarige Job al geholpen. En op dit 
moment gaat de opbrengst naar de 
Ronald McDonald huiskamer voor 
kinderen met gecompliceerde ziek-
tes in het Reinier de Graaf Gasthuis. 
De winkel is gevestigd in de Franse 
Kerkstraat 5a en draait op 25 enthou-
siaste vrijwilligers en boekenlief-
hebbers, waarvan wij er een paar 

Tweedehands boeken
voor het goede doel
Voorburg kent een aantal tweedehands winkels. Van 
oudsher zijn het vooral winkeltjes waar mensen met een 
kleinere beurs kleding kunnen halen. 

spraken. En het draait als een trein. 
Toen wij er waren liepen zowel klan-
ten als leveranciers de deur plat. Wat 
ook heel goed draait is de webshop, 
Boekenwebshop Marianne, aange-
sloten op boekwinkeltjes.nl. Dus je 
hoeft er de deur niet voor uit, ook al 
is het erg leuk om tussen de boeken 
en enthousiaste vrijwilligers rond te 
snuffelen. 

De boekhandel levert trouwens ook 
nog een bijdrage, samen met het 
Huygensmuseum (zie elders in deze 
uitgave), aan de debatcultuur in Oud 
Voorburg door lezingen te organi-
seren. De meest recente met Inge 
Duijsens over haar ‘Vogelgids voor 
beginners’ was goed bezocht. 

Het laatste nieuws is dat overbuur-
man Frits Wester een groot deel van 
zijn collectie politieke boeken ter 
beschikking heeft gesteld. In januari 
liggen die in de etalage en de winkel. 
Ook de voorraad muziekboeken en 
cd’s wordt binnenkort uitgebreid 
door de schenking van een collectie 
van een overleden vriend van een van 
de initiatiefnemers.

mail: info@boekenhuismarianne.nl; 
www.boekenhuismarianne.nl

Sint 
Maarten
Op vrijdagavond 11 november 
startte deze beroemde Oud-Voor-
burger  vanaf de Sint-Martinus-
kerk aan het Oosteinde de 
jaarlijkse traditionele lampionop-
tocht door de wijk .  
Voor de kinderen van de wijk was 
het na een jaar corona-uitstel ein-
delijk weer eens mogelijk om met 
lampionnetjes door de straten te 
lopen en Sint Maartensliedjes te 
zingen voor een lekkere traktatie 
bij de voordeuren waar een lichtje 
brandde. 
De na 71 jaren een wijktraditie 
geworden optocht met veel door 
de kinderen zelfgemaakte lam-
pionnetjes werd door de  woon-
straten tussen Weverslaan  en 
Rembrandtlaan feestelijk bege-
leid door de muziekkorpsen 
Forum Hadriani uit Voorburg en 
de Scoutingband uit Den Haag.
Terug bij het bordes van de  
Sint-Martinuskerk werden de kin-
deren begroet door Sint Maarten 
zelf en locoburgemeester Astrid 
van Eekelen.  Aan de kinderen  
met de mooiste lampionnen 
werden prijzen uitgereikt. Alle kin-
deren mochten met Sint Maarten 
op de foto en kregen van hem een 
appel.     
Mede dank zij de gemeentelijke 
commissie “Vlietwensen” kan 
ook volgend jaar op 11 november 
dit cultureel evenement weer 
plaatsvinden.

Zie ook: 
www.sintmaarten
lampionoptocht.nl
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De installateurs staan nog 
steeds voor u klaar  

U kunt zich nog steeds melden bij een of meer van de geselecteerde 
installateurs en een vrijblijvend offerte aanvragen. Kijk daarvoor op 
oud-voorburg.buurkracht-online.nl

Verduurzamen in Oud-Voorburg loont 
Waarom en hoe verduurzamen? 
Verduurzamen moet, dus ook 
Oud-Voorburg is aan zet! Maar hoe 
dan? Het is nogal een uitdaging bij 
huizen van bijna honderd jaar oud, 
zonder spouwmuren. Met deze uit-
daging is de commissie Energietran-
sitie van de wijkvereniging aan de 
slag gegaan. De commissie, bemand 
door uw wijkgenoten, koos ervoor 
om in twee buurten te beginnen. Als 
de aanpak daar zou aanslaan, zou die 
in de rest van de wijk Oud-Voorburg 
kunnen worden uitgerold. 

De drie informatiebijeenkomsten 
zijn druk bezocht 
In oktober en november heeft de wijk-
vereniging voor de buurten rond de 
Vijverhof en het Van Deventerplein 
drie informatieavonden gehouden 
over de verduurzaming van woningen. 
Dit gebeurde in samenwerking met 
het Regionaal Energieloket REL (voor 
onafhankelijke technische expertise) 
en de stichting Buurkracht, en met 
steun van de gemeente. De eerste 
avond ging het over isolatie, de tweede 
over zonnepanelen en de derde over 
warmtepompen. De belangstel-
ling was telkens bijzonder groot. De 
opkomst varieerde van 80 tot maar 
liefst 140 personen per avond. Ver-
duurzaming leeft in Oud-Voorburg, 
dat is wel duidelijk. 

Veel buurtgenoten hebben een 
vrijblijvend offerte aangevraagd 
Tijdens de informatiebijeenkomsten 
werd niet alleen technische informa-
tie gegeven over hoe oude woningen 
het best geïsoleerd kunnen worden, 
wat zonnepanelen zullen kosten en 

hoe warmtepompen eigenlijk werken. 
De aanwezige buurtbewoners stelden 
ook veel vragen en wisselden onder-
ling ervaringen uit. Ook waren door 
de buurtteams geselecteerde instal-
lateurs aanwezig aan wie vragen 
konden worden gesteld. Ten slotte 
was er gelegenheid om offertes aan te 
vragen, wat tientallen buurtgenoten 
daadwerkelijk deden. De komende 
tijd zullen de duurzaamheidseffecten 
zichtbaar worden, bijvoorbeeld door 
de groei van het aantal zonnepanelen 
in de twee buurten. 

Vijf representatieve woningen 
zijn onderzocht om te helpen met 
keuzes maken
Vóór de drie avonden heeft het Regi-
onaal Energieloket vijf woningen, 
samen representatief voor de twee 
buurten, technisch onderzocht. 
In iedere woning is er gekeken hoe 
de energie consumptie omlaag kan 
worden gebracht door te isoleren 
(vloer, glas, dak), zonnepanelen te 
plaatsen en zelfs een warmtepomp te 
installeren. Zo zijn er verschillende 
technieken in kaart gebracht, met de 
overeenkomende kosten en een bere-
kening van de terugverdientijd. In veel 
van dit soort huizen zijn nog maar 
weinig isolatiemaatregelen getroffen, 
wat resulteert in lage energielabels 
(veelal F en G). Met de huidige prijzen 
voor gas en elektriciteit ontvangen 
de bewoners dan ook hoge rekenin-
gen van hun energieleveranciers. Het 
onderzoek van het Regionaal Ener-
gieloket laat zien dat het energiever-
bruik ook in deze huizen flink omlaag 
kan met een aantal niet al te ingrij-
pende technieken. 

Het is heel aantrekkelijk om nu 
te investeren 
Uit de presentaties op de drie avon-
den bleek dat het nemen van ver-
duurzamingsmaatregelen loont. 
Vaak verdienen de investeringen 
zich terug in minder dan tien jaar 
en mogelijk zelfs in minder dan vijf 
jaar. Dit laatste is wel afhankelijk 
van de prijsontwikkeling van gas en 
elektriciteit. En als buurtbewoners 
het benodigde geld niet voorhan-
den hebben, kan onder bepaalde 
voorwaarden een renteloze lening 
worden aangevraagd bij het Warm-
tefonds. Sowieso zijn er zowel lokale 
als nationale subsidiemogelijkheden 
voor verduurzamingsmaatregelen. 
Onlangs is de gemeentelijke subsi-
diepot extra bijgevuld, zodat meer 
mensen financieel geholpen kunnen 
worden met verduurzamen.

Wilt u ook helpen? 
Het doel van de Energietransitie 
commissie van de wijkvereniging 
is om de bewoners van Oud-Voor-
burg zoveel mogelijk te helpen 
met het verduurzamen van hun 
woning, en ze te stimuleren om zo 
snel mogelijk energie reducerende 
maatregelen te nemen. Dit kan 
alleen met de inzet van vrijwilli-
gers uit de buurt (de zogenaamde 
buurtteams), die zoveel moge-
lijk uitzoeken om de lasten van 
buurtbewoners weg te nemen en 

de drempel te verlagen om te ver-
duurzamen. Dit onafhankelijk van 
leveranciers en gemeente. Om de 
succesvolle aanpak naar de andere 
buurten van de wijk Oud-Voorburg 
uit te rollen, is veel hulp nodig. We 
zoeken voor de volgende fase met 
name versterking uit de deelwijken 
I, VII en VIII (zie kaartje). Woont u in 
een van deze buurten en zou u een 
bijdrage willen leveren? Meld u zich 
dan via energiecommissieoudvoor-
burg@gmail.com. Ook voor vragen 
kunt u hier terecht. 

Er was veel belangstelling tijdens de 3 bijeenkomsten

Veel is er al voor u uitgezocht 
De informatieavonden zijn voorbe-
reid door drie buurtteams, samen-
gesteld uit vrijwilligers uit de twee 
betrokken buurten (van circa 
600 woningen) rond de Vijverhof 
(deelwijk VI) en het Van Deventer-
plein (deelwijk V). De buurtteams 
zijn begin mei begonnen en werden 
begeleid door de stichting Buur-
kracht, die in veel gemeenten lokale 
initiatieven procesmatig en organi-
satorisch ondersteunt. Op oud-voor-
burg.buurkracht-online.nl is er veel 
meer informatie over de drie projec-
ten te vinden, zoals de samenstelling 
van de buurtteams, de presentaties 
tijdens de informatieavonden, de 
contact gegevens van de installateurs 
en de rapporten van de vijf woning-
opnames die door het REL zijn 
opgesteld. 

mailto:energiecommissieoudvoorburg@gmail.com
mailto:energiecommissieoudvoorburg@gmail.com
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“Lea van de Musea”
In de vorige editie van deze wijkkrant hebben we 
aandacht besteed aan het vertrek van Peter van der Ploeg 
bij het Huygensmuseum en de opvolging door Lea van der 
Vinde. Zoals aangekondigd hebben we voor deze editie 
met Lea doorgepraat over haar visie en plannen voor de 
komende jaren.  

Lea vertelde ons dat ze heel blij is met 
de professionaliseringsslag die Peter 
heeft gemaakt met het museum, een 
samenwerkingsverband tussen de 
buitenplaats Hofwijck en Museum 
Swaensteyn. Desondanks staat ze 
voor een flinke uitdaging om er ook 
daadwerkelijk één museum van 
te maken en om – na de voor alle 
musea moeizame coronatijd – weer 
een groter en de eigen regio overstij-
gend - zelfs internationaal - publiek 
naar het museum te krijgen. Zoals 
Lea zei: met één ‘smoel’ naar de bui-
tenwereld. Volgend jaar komt er bij-
voorbeeld een website, maar wat veel 
belangrijker is ook een eerste geza-
menlijke tentoonstelling, namelijk 
“Met Christiaan Huygens aan tafel”. 
Gebaseerd op een 17e-eeuws kook-
boek, “de verstandige kok”. Wilt u 
niet weten wat Christiaan Huygens 
heeft gegeten? Zoals snoeken uit de 
eigen vijvers rondom zijn buiten-
plaats. Tegelijkertijd gaat in  Swaen-
steyn aandacht besteed worden aan 
de culinaire context in de 17e eeuw: 
hoe werden de zintuigen geprikkeld 
en welke invloed hadden de seizoe-
nen op het menu? Waar wij ons op 
verheugen (mooi bruggetjenaar het 

artikel over foodcourt Voorburg) is 
de wens van Lea om ook proeverijen 
te gaan organiseren met 17e-eeuws 
voedsel, bijvoorbeeld veel artisjok-
ken. (De historici onder u zullen 
zich herinneren dat Christiaan zich 
daarin nog eens akelig heeft verslikt).

De visie van Lea gaat veel verder 
vooruit in de tijd. Ze is al tentoon-
stellingen voor de komende vijf jaar 
aan het plannen. Over twee jaar gaat 
aandacht worden besteed aan de 
relatie tussen tijd- en stadsgenoten 
Christiaan Huygens en filosoof Spi-
noza (weer een mooi bruggetjenaar 
een ander artikel in deze wijkkrant, 
trouwens). In de vaste presentatie 
van Hofwijck zal ook de sociale func-
tie van de buitenplaats in die tijd 
meer aandacht krijgen. Lea hoopt dat 
ze voldoende kan investeren in het 
klimaat in het museum om ook meer 
17e -eeuwse schilderijen te kunnen 
laten zien.

Een onderwerp dat Lea duidelijk 
nauw aan het hart ligt, zijn de belang-
rijke vrouwen en hun bijdrage aan 
kunst en geschiedenis. Ze was een 
aantal jaren terug gastconservator van  

Wijkagent Naomi stelt zich voor
Het is een dinsdagmorgen, 6:30 uur. Ik loop het politiebureau binnen, trek 
mijn uniform aan en pak een kop koffie. De nachtdienst heeft het druk 
gehad dat is aan de overdracht te lezen. 

Ik ga achter de computer zitten en open mijn e-mail. De eerste terugbel-
verzoeken van de dag staan al klaar. Een jonge moeder wordt gestalkt 
door haar ex-man en wil graag de wijkagent spreken. Een bewoner heeft 
een langlopend conflict met de buren. Jeugdigen die hangen in een por-
tiek en een eenzame oudere die zorg nodig heeft. 
Ik open instagram. Ik ben uitgenodigd voor de opening van een winkel in 
de wijk. Alles samen is een kleine greep uit het werk van mij als wijkagent.  
Ik drink mijn koffie op, stap op de fiets en denk; ‘’Het wordt weer een mooie 
en betekenisvolle dag in mijn wijk’’.  

Mijn naam is Naomi Öz en ik ben uw nieuwe wijkagent in Voorburg-Oud, 
Voorburg-West en Park Leeuwenbergh. Voor mij zijn verbinden, vertrou-
wen en veiligheid belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat als het vertrouwen 
groeit, het verbinden sterker wordt en de veiligheid hierdoor verbetert. 
Door mijn ervaring en professionaliteit ben ik hiervan overtuigd. Ik kijk met 
veel plezier uit naar het werk als wijkagent in het mooie (Oud)Voorburg! 

Wilt u mij spreken? Bel 0900-8844 voor een terugbelverzoek. Dan probeer 
ik u zo snel mogelijk terug te bellen. Ik ben te volgen op instagram; wijk-
agentVoorburgOud. Ik ga een spreekuur houden op Landgoed Dorrepaal 
in het nieuwe jaar, elke laatste dinsdag van de maand om 14:00 uur. 

de tentoonstelling over de vrouwen in 
het leven van Constantijn Huygens. 
Over drie jaar wil ze graag een tentoon-
stelling organiseren over de onder-
tussen in de vergetelheid geraakte 
Voorburgse 19e-eeuwse Margaretha 
Roosenboom (een bekendheid in die 
tijd). Die prachtige stillevens heeft 
gemaakt. 

Waar wij heel blij van worden is dat 
Lea ervan overtuigd is dat er over 

Voorburg, met zijn rijke geschiedenis 
en inwoners, een prachtig verhaal te 
vertellen is. En dat ze dat ook in daden 
omzet. Waarbij er veel ruimte is om 
de eigen inwoners te betrekken en te 
boeien, maar ook een groot publiek 
naar Voorburg te krijgen. Het zou 
mooi zijn als het Lea ook lukt om – een 
hartenwens – een aparte kinderlaag 
aan te brengen in het museum, zodat 
het ook voor gezinnen aantrekkelijker 
wordt om er tijd door te brengen.Buitenplaats Hofwijck  fotograaf Ramon Sewberath
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“We hebben er over gedacht maar 
verven werd te duur en te bewerke-
lijk,” kerstboomverkoper Ronald (bij 
Forum Kwadraat) is begin december 
al aardig wat kerstbomen kwijt. De 
voorraad bestaat uit Nordman en 
zilverspar, de echte dennenboom 
verkopen ze (bijna) niet meer. Die 
vraag en dus de aanplant is klein en 
daarmee worden de bomen ook duur-
der. Op het dak van de caravan komt 
nog een verlichte Kerstman te staan 
maar daarvoor moet eerst de Goed-
heiligman weer terug naar Spanje. 
“Je ziet dat mensen afscheid nemen 
van Sinterklaas en voor de gezellig-
heid een boom vroeg in huis nemen, 
“aldus Ronald.
De bomen komen uit Duitsland, Fin-
land, Denemarken. Stevig in de naal-
den en mooi volgroeid vanwege het 
goede weer van de laatste twee jaar. 

Drie, vierhonderd bomen verkopen 
ze in die paar weken. Alle lengtes zijn 
te krijgen. De grootste bomen zijn 
3,5 meter hoog.
Beide bomenverkopers hebben 
inmid dels een behoorlijk vaste klan-
tenkring. “Ik kan bij heel wat adres-
sen in de wijk bij wijze van spreken 
een boom klaarzetten voor de deur,” 
zegt Xander (bij Oosteinde) die terug 
komt lopen van een vaste klant in 
Park Vronensteijn. “Er worden zelfs 
bomen van te voren al gereserveerd. 
Via facebook komen in november al 
de eerste gegadigden op het net.”
Al jaren is hun locatie de vaste plek 
waar ze staan. Xander heeft wel 
aardig wat ruimte moeten inleveren 
op zijn stekje. “Eerst stond er een 
glasbak, nu zes ondergrondse con-
tainer en twee elektrische laadpa-
len.” Het kan zijn pret niet drukken, 

Geen Oranje Kerstboom met Kerstmis

met enige regelmaat maakt hij een 
praatje met iemand die langs loopt. 
Nu nog even informeren naar prijs, 
even voelen aan de dikke naalden. 
Sinterklaas staat – het is nog geen 

5 december – nog te veel op het net-
vlies. De lol van het optuigen en de 
geur van naalden in huis, het moet 
nog even wachten.

LEUK!

MEUK!

Wanneer kan ik oversteken?

Groot onderhoud in 2023
Vanaf de zomer van 2023 voert de 
provincie groot onderhoud uit aan 
de 3 monumentale bruggen in Voor-
burg: de Kerkbrug, de Wijkerbrug 
en de Nieuwe Tolbrug. De Provincie 
heeft bewust gekozen voor deze peri-
ode, zodat scholieren geen overlast 
ervaren naar huis/school/sport. In 
juli-augustus zijn de werkzaamheden 
aan de Kerkbrug. Daarna volgen de 
Wijkerbrug (september-oktober) en 
de Nieuwe Tolbrug (november). Dit 

onderhoud bestaat uit het vernieu-
wen van de brugaandrijving, elektro-
technische installatie en bediening. 
Ook wordt de brug compleet geverfd.
Daarnaast worden de brugcamera’s 
en bedieningskasten vernieuwd en 
verplaatst. De kasten krijgen een 
minder zichtbare plek. 

De bruggen zijn om en om ongeveer 
9 weken buiten gebruik en het verkeer 
volgt tijdens deze periode een omlei-
dingsroute. Het scheepvaartverkeer 

wordt ook gehinderd omdat het 
metselwerk onder de bruggen moet 
worden hersteld. 

In het volgende wijkblad meer 
over de geschiedenis van deze bij-
zondere rijksmonumenten en de 
brug  wachtershuisjes.

Voor meer info 
https://www.zuid-holland.nl/
onderwerpen/verkeer-vervoer
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Naar het Spinozahuis in de 
Kerkstraat te Voorburg 
Kees van der Leer

Toen Spinoza in april 1663 met de trekschuit naar een huurkamer in de 
Kerkstraat te Voorburg verhuisde, wilde hij dit niet aan de grote klok 
hangen. Hij zocht hier afzondering om in alle rust verder te schrijven aan 
zijn omstreden filosofische geschriften, op een plek waar zijn tegenstan-
ders hem niet zo snel zouden vinden. Want die gingen zich steeds vijandi-
ger gedragen hetgeen een van zijn vrienden reeds het leven had gekost. 
Maar waar deze huurkamer zich precies bevond is eeuwenlang een van de 
best bewaarde geheimen van Voorburg gebleven. Een enkele geschied-
schrijver wist te vertellen dat deze kamer zich bevond in een pand aan ‘het 
Watertje’ in Voorburg. Waar dit Watertje lag en welk pand het betrof werd 
er niet bij gezegd. De recente speurtocht die leidde tot de ontdekking van 
het Spinozahuis in de Kerkstraat staat beschreven in Historisch Voorburg, 
jrg. 28, nr. 1 (2022).

Het is een historische plek. Hier schreef Spinoza zijn Theologisch-Politiek 
Traktaat over de vrijheid van meningsuiting en werkte hij verder aan zijn 
grote werk de Ethica. En hier sleep hij zijn befaamde lenzen voor brillen, 
microscopen en kijkers, waarmee hij een bescheiden inkomen wist te ver-
garen. Zijn filosofische geschriften brachten geen cent op. Het slijpen was 
voor Spinoza meer dan een inkomensbron, maar bovenal een methode 
om zich proefondervindelijk bezig te houden met de natuurwetenschap. 
Die belangstelling deelde hij met een befaamd geleerde als Christiaan 
Huygens. Spinoza trof het. Juist in die jaren heerste de pest in Den Haag 
en verbleven Christiaan en zijn broer Constantijn junior regelmatig op 
Hofwijck, op loopafstand van Spinoza’s huis in de Kerkstraat. Ook zij waren 
zeer bedreven lenzenslijpers. Uit een enkele brief weten we dat Spinoza 
Christiaan heeft bezocht en met hem heeft gediscussieerd over natuur-
kundige vraagstukken. 
Toen Christiaan naar Frankrijk verhuisde schreef hij zijn broer dat deze 
goed in de gaten moest houden wat Spinoza presteerde. Of Constantijn 
Spinoza in de Kerkstraat heeft bezocht, is niet bekend, maar gezien het 
verzoek van zijn broer is het niet onwaarschijnlijk. 

Het boek is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Historische Vereniging 
Voorburg en in Museum Swaensteyn.     

Dwars op het einde van het Watertje, ofwel het in 1914 gedempte haventje 
van Voorburg in de Kerkstraat, staat het pand waar Spinoza enkele jaren 
heeft gewoond (nu Kerkstraat 37-39). Foto, circa 1900. Collectie Kees van 
der Leer

Alle straten schoon in 
Oud-Voorburg, daar helpt 
u toch ook aan mee?!

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. Wilt u 
meehelpen, 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, Jack 
Oosthoek, Wim Jansen, Jeff van 
Zijl, en Wilma Romeyn. Met veel 
dank aan de geïnterviewden.

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

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

 Jeff van Zijl
 Jeffvanzijl@gmail.com   

Wijkblad & Wilma Romeyn
Communicatie info@wvov.nl

Naomi Öz (wijkagent) via www.politie.nl (mijn buurt/
wijkagenten) en algemeen telnr. 0900-8844
06-10318275
Gebiedsregisseur: Anne Hans
        300 90 77
        ahans@lv.nl

Contactpersonen Deelwijkenwww.wvov.nl/ 
bestuur-en-contactpersonen/

I Maarten Drabbe
 Laan van Oostenburg 36
 2271 AP Voorburg
 Tel: 387 89 45
 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 en tot slot


