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Beste leden en donateurs,  
  
Hierbij ontvangt u onze nieuwe nieuwsbrief. U heeft er lang op moeten wachten door het Covid-19 virus. Voor 
ons was het lastig om met elkaar te overleggen. Via deze nieuwbrief willen wij u graag weer op de hoogte 
brengen van de recente ontwikkelingen in Teylingen en onze rol daarin.  
   
VOORHOUT   
Groencompensatie door aanbouw  
In het sport- en recreatiepark is ook  'De Kleine Agnes' gevestigd, waavan de leden biljarten en buiten jeu de boules 
kunnen spelen. De biljartvereniging heeft een vergunning gekregen om uit te breiden. Naast meer biljarttafels is er 
een koersbalbaan aangelegd en ruimte voor de schutterij Sint Hubertus.   

Wethouder Volten heeft de biljart- en schietvereniging verzocht hierover in gesprek te gaan met de Betrokken 
Voorhouters. Wij hebben samen met de groenbeheerder van de gemeente een compensatieplan gemaakt, waarbij 
wij de plekken en soorten van zes grote, nieuwe bomen bepaald hebben. Ze zullen geplant worden in Elsgeest. Van 
die nieuwe bomen komen er o.a. twee eiken, en het bosplantsoen wordt hersteld. Dit is nu slechts ten dele 
uitgevoerd.  

 

Plukbos Componistenlaan 
Het Plukbos ziet er kleurig uit. De pruimen en kersen hebben de 
late vorst overleefd, dat geldt helaas niet voor de appels. Qua 
bloeiend groen kunnen  bijen en andere insecten hun hartjes 
ophalen aan de overvloed aan wilde bloemen. De bloeiende 
slootkanten en de bloemenweide worden niet gemaaid. 
 
 

 

Herinrichting Sport- en recreatiepark Elsgeest 
De vergunning voor het herinrichten is afgegeven, na goedkeuring van het plan door Provinciale Staten. Deze maand 
starten de werkzaamheden. Voor het groenplan hebben wij, samen met andere ‘groenbelanghebbenden’,  
tweemaal digitaal en constructief overlegd met het projectbureau. De suggesties vanuit deze vergaderingen werden 
positief ontvangen. De insteek is, wat ons betreft, het opwaarderen van de biodiversiteit. Zo is er voorzien in 
plas/drasgebied, het planten van duurzame bomen en het situeren van wandelpaden, zodanig dat de natuur niet 
onnodig verstoord wordt. Er komt een afgesloten groengebied waar dieren kunnen nestelen en ongestoord kunnen 
leven. 
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WARMOND  
 
In Warmond stond de afgelopen tijd alles in het teken van het majeure project Groot Seminarie. Een complex dat 
terecht gerekend wordt tot de parels van Warmond en om die reden dan ook onderdeel uitmaakt van het 
Beschermd Dorpsgezicht. Al direct vanaf de start stonden vele seinen op rood. Vanaf het begin was het parkeren 
een probleem, dreigde de kapel te worden ontdaan van haar pracht en praal en door het vele verkeer dreigde er 
onveilige verkeerssituaties te ontstaan. Daarbij leek de gemeente door haar medewerking te zeer de kant van de 
projectontwikkelaar te kiezen.  
 

Het was dan ook niet verwonderlijk, dat de Vereniging 
samen met andere organisaties, zoals Warmelda, de 
media zochten, een petitie aanbood en een oproep 
deed om zoveel mogelijk een tegengeluid te laten 
horen. Vanaf het begin is het parkeren op de laan het 
hete hangijzer geweest. De twee mooiste lanen van 
Warmond dreigden tot een groot geasfalteerd 
parkeerdek te worden omgevormd, waarbij het  
aanzicht in één keer wordt te niet gedaan. De 

problematiek werd nog verergerd, doordat er niet begonnen werd met eerst het grootste probleem op te lossen:  
parkeerprobleem. Helaas werden er ook in de gemeenteraad te weinig kritische geluiden gehoord. 
 
De Vereniging Betrokken Teylingers drong er tijdens de gesprekken met gemeente en projectontwikkelaar op aan 
om zoveel mogelijk parkeervarianten te onderzoeken, die de minste schade zouden berokkenen voor het aanzicht 
van beide lanen. Daarbij hebben we veelvuldig gepleit voor de, in onze ogen, enige duurzame oplossing: namelijk 
het ondergronds parkeren. Iets wat indertijd ook is opgelegd aan de bewoners van het achter het Groot Seminarie 
gelegen Park Klinkenberg. Ook wilden we de kapel, die ons inziens een rol zou moeten gaan spelen in het culturele 
leven in Warmond zoveel mogelijk in stand houden.   
 

Wat hebben we bereikt? 
Nu het project een volgende fase ingaat, is het natuurlijk de vraag wat we hebben bereikt. Het complex is en wordt 
nog meer in oude luister hersteld, zowel wat betreft de cultuurhistorie als het groen. De kapel blijft in oude glorie, 
dus met altaar, bestaan en de verkeersveiligheid lijkt gewaarborgd.  Helaas is er niet gekozen voor onze 
parkeeroplossing en wordt er voor een deel tussen beide lanen geparkeerd. Wel komen er minder parkeerplaatsen 
en blijft de hoeveelheid verharding gelijk. Ook wordt het geheel in het groen gezet, waardoor de beleving van beide 
lanen zoveel blijft. Kortom, hier geldt waarschijnlijk: tel je zegeningen!! 
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