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geeft het verleden toekomst

NIEUWSBRIEF
Voorburg, november 2020

Beste donateurs van de stichting “Mooi Voorburg”,

Hierbij ontvangt u de (digitale) Nieuwsbrief van november 2020, waarin we u graag informeren over de
activiteiten van het bestuur die, wegens de coronamaatregelen, meer dan anders achter de schermen
plaatsvinden.
VAN DE VOORZITTER
Aan het begin van het jaar is in het bijzonder door de bestuursleden Marie‐Thérèse Ford‐Claasen, Joost
Heuvelink en Anneke de Widt‐Nieuwenhuizen, heel hard gewerkt aan de totstandkoming van de
tentoonstelling over huis en park Vreugd en Rust, in samenwerking met Museum Swaensteyn. En
daarnaast aan het uitbrengen van het, door de Historische Vereniging Voorburg uitgegeven, boek over
Vreugd en Rust en het Zocherpark. Op 27 maart zou de Commissaris van de Koning de tentoonstelling
openen en het boek in ontvangst nemen. Dat kon begrijpelijkerwijs geen doorgang vinden. Maar wat
prijzen we ons gelukkig dat door de inzet van de partners en de medewerking van velen, onder wie de
bruikleengevers, de tentoonstelling kon “opschuiven” en alsnog door Jaap Smit op 19 juni geopend kon
worden.
Gedurende de zo stille zomermaanden tot eind augustus hebben telkens groepjes van 7 belangstellenden
de tentoonstelling kunnen bezoeken, desgewenst met een toelichting van medewerkers van Museum
Swaensteyn of bestuursleden van “Mooi Voorburg”.
Met de “Amuse‐wandelingen” hebben we in juli en augustus ook onze donateurs op een plezierige en
corona‐verantwoorde wijze een “dankjewel” voor hun financiële bijdrage kunnen bieden. Het was goed te
ervaren dat de belangstelling zo groot was, dat meteen een extra “Amuse‐wandeling” kon worden
gepland, zodat een kleine 100 donateurs het, hun vaak zo bekende, Park Vreugd en Rust met andere ogen
konden bekijken.
Dat brengt me op een ander aspect van “het gebruik” van het openbare groen. Hoewel parken vooral zijn
bedoeld om erin te wandelen, te spelen en te zitten, zijn enkele paden in de Voorburgse parken ook voor
fietsen toegankelijk.
Alleen was tot voor kort soms niet duidelijk waar je wel en waar je niet mocht fietsen. Dat leidde tot
geschrokken voetgangers, die ternauwernood een fiets konden ontwijken en gevaarlijke situaties voor
mensen die slecht ter been zijn en kleine kinderen. Met een medewerker van de gemeente hebben enkele
bestuursleden van Mooi Voorburg een fietstocht langs de parken Vreugd en Rust en ‘t Loo gemaakt om te
inventariseren waar verbetering in de aanduiding van fiets‐ en voetpaden nodig zou zijn. Vervolgens heeft
de gemeente een adviesbureau een gemeente breed onderzoek laten doen en dat heeft er in geresulteerd
dat nu aan het begin van alle paden blauwe bordjes “voetpad” of “fietspad” zijn geplaatst. Daarmee
voorkom je niet dat een enkeling op een voetpad zal fietsen, maar die kan zich niet meer op
onduidelijkheid beroepen. Daarmee heeft Mooi Voorburg eraan bijgedragen dat de parken voor de
gebruiker ook veiliger zijn geworden.
SPINOZAHOF
In Spinozahof in Voorburg staat sinds kort een Dunea watertappunt. Op 16 september werd dit officieel in
gebruik genomen. Nadine Stemerdink, wethouder openbare ruimte: “Spelende kinderen, voorbijkomende
sporters, wandelaars; iedereen kan hier op elk moment van de dag vers drinkwater tappen. Een gezonde
en duurzame keuze!”
Het watertappunt is een initiatief van de vrijwilligers van Spinozahof en voor een groot deel gefinancierd
door Stichting “Mooi Voorburg”. Voorzitter Frouwke de Boer: “Mooi Voorburg heeft dit initiatief graag
Stichting “Mooi Voorburg”, secretariaat: Postbus 57, 2270 AB Voorburg, telefoon 070 3873166, e-mail: secretaris@mooivoorburg.nl,
website: www.mooivoorburg.nl, IBAN NL52 INGB 0000 005777

2
financieel ondersteund in 2019 ter gelegenheid van haar 60 jarig bestaan. De uitvoering was nog best
lastig, want er moest een aparte waterleiding worden aangelegd vanaf de Prinses Beatrixlaan. Met dit
initiatief is Park ’t Loo nog aantrekkelijker geworden, en dat sluit aan bij de doelstellingen van Stichting
Mooi Voorburg om geheel Voorburg mooier te maken. Daarom hebben we ook hier verderop het
informatiebord over de narcissenroute gesponsord”. Met dit initiatief is Park ’t Loo nog aantrekkelijker
geworden, en dat sluit aan bij de doelstellingen van stichting “Mooi Voorburg” om geheel Voorburg
mooier te maken. Daarom hebben we ook het hier verderop in het park geplaatste informatiebord over de
Oude Veenwegh en de narcissenroute gesponsord”.
Nadine Stemerdink: “Met het watertappunt hopen we meer mensen te stimuleren om kraanwater te
drinken. Het is een gezonde vervanger voor suikerhoudende frisdrank. Tevens is een watertappunt goed
voor het milieu; mensen kunnen hun eigen herbruikbare flesje of bidon makkelijk en snel vullen. Daarmee
beperken we de hoeveelheid plastic afval.” Het tappunt in Spinozahof is het tiende tappunt dat in de
gemeente geplaatst is.

foto Ot Douwes

MOOI VOORBURG IN CORONATIJD
In de Goede Doelenkrant van 18 oktober 2020 in Het Krantje presenteerde Mooi Voorburg zich ook:
“Na het 60‐jarig jubileum van de stichting “Mooi Voorburg” in 2019 met vele interessante activiteiten had
het bestuur voor 2020 weer vele inspirerende onderwerpen op de agenda gezet.
We zetten ze nog even op een rijtje:
De tentoonstelling over Park Vreugd en Rust in Museum Swaensteyn werd geopend door Jaap Smit, de
Commissaris van de Koning in Zuid‐Holland. Op initiatief van Mooi Voorburg is met de Historische
Vereniging Voorburg het boek “Vreugd en Rust, gastvrije buitenplaats met een park van Zocher”
uitgegeven.
Ook “Mooi Voorburg” moest zich beperken in grotere bijeenkomsten. Daarom werden er voor donateurs
en andere belangstellenden in kleine groepjes wandelingen in het park en rondleidingen in het museum
georganiseerd met toelichting door de bestuursleden Marie‐Thérèse Ford‐Claasen en Joost Heuvelink.
Voor de donateurs werden in samenwerking met de uitbaters van het Tennispaviljoen, De Koepel en
Central Park “Amuse‐wandelingen” gemaakt, die zeer werden gewaardeerd. Zonder publiek werd de pomp
nabij de Oude Kerk weer in werking gesteld. Een verbeterde versie van het monumentenbordje bij De
Koepel werd tijdens de extra gehouden “Amuse‐wandeling” geplaatst. In Park Middenburg wordt het
wapen van Voorburg door vrijwilligers regelmatig onderhouden. In het Spinozahof in Park ’t Loo werd het
tiende watertappunt, voor een groot deel door MV gefinancierd, door wethouder Stemerdink in gebruik
genomen.
2020 en 2021 staan voor Mooi Voorburg in het teken van de rehabilitatie van het Zocher‐ Park Vreugd en
Rust, waarvoor ook door de Provincie Zuid‐Holland een financiële bijdrage is gegeven.
Eén van de doelstellingen is, om met steun van nog meer donateurs, verdere initiatieven te nemen om in
samenwerking met de gemeente de openbare ruimte (parken, waterpartijen en groenvoorzieningen) te
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beschermen en te verbeteren. Als partner neemt “Mooi Voorburg” deel aan verschillende overleggen met
de gemeente en verwante zusterorganisaties uit Voorburg en Leidschendam, zoals in het Erfgoedpodium
en de Stuurgroep Huygenskwartier. Op die manier kan de stichting vooraf meedenken en meebeslissen
over nieuwe ontwikkelingen en haar doelstellingen realiseren”.

MEER OVER VREUGD EN RUST DEZE HERFST

foto: Ronald Meekes

Het landgoed Vreugd en Rust aan het Oosteinde 14 in Voorburg heeft in de meer dan drie eeuwen van
haar bestaan diverse bestemmingen gekend. Het hoofdgebouw fungeerde als buitenhuis, later als school
en hotel‐restaurant. De bijgebouwen die van oorsprong als plantenkas en oranjerie waren gebouwd, zijn
respectievelijk tot clubhuis voor de tennisvereniging en tot theeschenkerij, vergaderruimte en restaurant
omgebouwd.
Op initiatief van “Mooi Voorburg” is door de Historische Vereniging Voorburg het boek ‘Vreugd en Rust,
gastvrije buitenplaats met een park van Zocher’ gepubliceerd in een luxe uitgave, met een omvang van 208
pagina’s. Verkrijgbaar voor de speciale MV‐donateursprijs van € 20,‐ in plaats van € 25,‐ in de vrije
verkoop. U kunt dit boek bij de stichting Mooi Voorburg bestellen op de website of bij het secretariaat:
secretaris@mooivoorburg.nl, met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en mailadres en door
overmaking van € 20,‐ onder vermelding van Boek V&R.
In samenspraak met de gemeente werkt “Mooi Voorburg” verder aan de uitwerking van een
veelomvattend project om, waar mogelijk, het park in de oude Zocher‐luister te herstellen. Daarbij hebben
we er oog voor dat Park Vreugd en Rust, als “lustoord” en “gebruiksgroen” voor de dagelijkse bezoekers,
niet alleen mooi, maar ook praktisch en bruikbaar moet zijn ingericht.
Het project bestaat uit een 28‐tal deelprojecten, die in het subsidiejargon “Prestaties” heten. Voor het
komende jaar komen in uitvoering: bloemperken bij Central Park, Brasserie de Koepel en het
tennispaviljoen. Ook wordt de tuin rondom Central Park meer bij het park betrokken. Op het eiland in de
huisvijver worden de voortwoekerende bamboestruiken verwijderd. De hekken op en rond de
hertenweide worden vervangen. Met de gemeente en Middin zijn er gesprekken om de weide op meer
tijden openbaar te maken door het inpassen van een picknickweide.
De vijver krijgt weer een brug op de smalste plek, zoals dat ook in het verleden geweest is. De vijver wordt
ook weer verbonden met de Vliet, waardoor er in het pad langs de Vliet een bruggetje komt. Ook is een
aanlegsteiger aan de Vliet aangevraagd. Tenslotte worden de paden opgeknapt en voorzien van een witte
parelgrindlaag. Op dit moment werkt de gemeente aan de voorbereiding van de stukken die aannemers
ontvangen om er hun prijzen op te baseren.
Na een lange behandelingstijd is nu de eerste fase subsidie van de erfgoedlijn landgoederen
tweehonderdduizend Euro ontvangen van de provincie Zuid‐Holland. In behandeling zijn een aantal
prestaties uit de tweede fase en een paar in het kader van de erfgoedlijn trekvaarten.
Met de gemeente wordt een informatiefolder gemaakt over alle prestaties. Die wordt opgesteld voor het
College en de raadsleden. Ook is deze beschikbaar voor inwoners en belangstellenden.
Naast Vreugd en Rust zijn er andere fraaie buitenplaatsen in onze omgeving. Denk aan Duivenvoorde, ook
een Zocherpark. Meer landgoederen vindt u op de site van Hollands Buiten zie www.hollandsbuiten.nl.
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NIEUWE (FIETS)BEELDENROUTE IN VOORBURG
Er komt weer een nieuwe door ‘Mooi Voorburg’ uitgegeven route langs bezienswaardigheden in Voorburg.
Dit keer een fietsroute van ongeveer 12,5 km langs 33 beelden door Voorburg. Het wordt een handzaam
boekje van 24 bladzijden dat iedereen makkelijk mee kan nemen op de fiets.
De route start bij Museum Swaensteyn/VVV en gaat langs de Vliet naar de Oude Tolbrug en de
Fonteynenburghlaan (Agora), over het Westeinde naar Hofwijck (Huygensmonument) en door naar de
Prins Bernhardlaan (Corbulo). Daarna gaat het oostwaarts langs onder meer het Essepad naar het
Sijtwendepark, de Sijtwenderotonde (In de hemel gevlogen) om te eindigen op het Oosteinde bij de
Wimpel bij Wijk‐ en dienstencentrum Oranjehoek. Zo geeft de route een aardig overzicht van de
beeldenrijkdom van Voorburg. De route volgt niet per se de kortste weg tussen de beelden, maar de
aantrekkelijkste, zodat de fietser onderweg ook kan genieten van het mooie dat Voorburg biedt. Overal
langs de route zijn horecagelegenheden om even bij te tanken; die plaatsen zijn ook op het bijbehorende
routekaartje aangegeven.
Voor € 2,‐ zal de fietsroute verkrijgbaar zijn bij de VVV in Museum Swaensteyn. Ook kan deze bij “Mooi
Voorburg” zelf worden besteld. Zodra deze beschikbaar is, wordt dit op onze website gepubliceerd en
wordt aangegeven hoe u deze kunt bestellen.
Misschien een leuk cadeautje om uzelf of een ander te verwennen met de feestdagen voor de deur?
OPENBAAR VERVOERTRACÉ VOORBURG WEST
Naar aanleiding van de Notitie Reikwijdte en Detaillering van onder meer de gemeenten Den Haag en
Leidschendam‐Voorburg over de te onderzoeken aspecten van het aanleggen van een openbaar vervoer
verbinding van Den Haag CS naar Voorburg Station heeft ook de stichting “Mooi Voorburg” een zienswijze
ingediend.
Daarin dringt het bestuur van “Mooi Voorburg” er bij het College op aan om (opnieuw) uit te spreken dat
het gebied rondom Huygens’ Hofwijck van cultuurhistorische waarde is en de ecologische zone langs de
Broeksloot en het groengebied tussen de spoorlijn Den Haag – Utrecht en de Tuinluststraat aan te wijzen
als zeer waardevol.
“Mooi Voorburg” acht het van belang dat de gemeente Leidschendam‐Voorburg een eigen openbaar
vervoerplan voor de komende 10‐20 jaar ontwikkelt, als deelplan binnen de vervoerregio van de
Metropoolregio. Op basis daarvan kan een duidelijke keuze worden gemaakt voor de tracés.
ORANGE THE WORLD
Mooi Voorburg werkt mee aan het in de kleur oranje aanlichten van het poortgebouw van de Algemene
begraafplaats aan de Parkweg. Van 25 november tot 10 december wordt in het kader van “Orange the
World” een statement gemaakt van geweld tegen vrouwen. In Leidschendam‐Voorburg wordt onder
andere de Sluis in Leidschendam en het Poortgebouw in Voorburg aangelicht.
25 JAAR DONATEUR
Deze maand ontvingen drie donateurs het erkenningsinsigne, omdat zij dit jaar de stichting al 25 jaar
steunen:
mevrouw H. Van Mourik, mevrouw Hulsker‐Van der Togt en de heer K.H. van Hout.
Vermeldenswaard is dat de heer C.J.M. Buskens, oud bestuurslid van onze stichting, dit jaar 50 jaar
donateur is.
OVERIGE BERICHTEN
De vrijwilligers van Mooi Voorburg hebben samen met hovenier Alex Woltjer het plantvak met het wapen
van Voorburg in Park Middenburg winterklaar gemaakt. Meer vrijwilligers zijn welkom om gedurende het
gehele jaar af en toe het onkruid weg te halen zodat het wapen zichtbaar blijft. Opgave bij de secretaris.
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AGENDA MOOI VOORBURG 2020
In verband met de Corona‐maatregelen is er dit jaar geen Donateursmiddag. Zodra het weer mogelijk
wordt om activiteiten te kunnen ondernemen, zullen we u daarvan per e‐mail, nieuwsbrief, website of in
de lokale pers op de hoogte stellen.

Namens het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg”,
Met vriendelijke groet,

Lodewijk van Vliet (secretaris)

Reageren? e‐mail: secretaris@mooivoorburg.nl
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