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VOORHOUT 

 

GROENGROEP BETROKKEN VOORHOUTERS 

 

Bestemmingsplan uitbreiding Milieustraat 

De gemeente blijkt in strijd te hebben gehandeld met de eigen vergunning door de 

begroeiing op Het Eiland al te kappen, voordat er daadwerkelijk met de bouw is begonnen. 

Daarnaast heeft men ook gekapt in een periode dat de fauna in winterrust is (in strijd met 

Flora en Faunawet). De Groengroep heeft daarop een brief gestuurd naar de Griffie, die 

antwoordde dat deze situatie buiten de bevoegdheid van de Raad valt en overgedragen is 

aan het College ter beantwoording. De brief is wel opgenomen bij de ingekomen stukken 

voor de Raadsvergadering op 30 mei. We beraden ons op verdere stappen. 

 

Huismussenproject 

Het project loopt goed. Er zijn zelfs aanvragen voor de mussenvides uit Lisse en Hillegom. 

Helaas vallen deze bewoners niet onder ons Teylingse project, maar zij hebben uitgebreid 

advies van ons gekregen om zelf een project voor de huismus op te zetten. 

Er zijn nog vier pakketten beschikbaar. Ook onze leverancier Peter van Schooten is een 

tevreden mens. Op de site staat een verhaal over de mussen. 

 

Jeu de Boulesbaan (Kleine Agnes) 

In samenwerking met Ivo van der Lee van de gemeente, heeft de Groengroep overlegd met 

het bestuur van de Kleine Agnes over de beplanting rond de nieuwe Jeu de Boulesbaan. Het 

advies van de Groengroep is bij de aanleg slechts gedeeltelijk opgevolgd. In plaats van 

bosplantsoen is het vooral ‘tuintje’ geworden aan de parkeerzijde van het terrein. Jammer, 

maar we maken er geen halszaak van. De Groengroep heeft wel besloten afspraken voortaan 

op papier te zetten en voortaan foto’s te maken en afspraken schriftelijk te laten bevestigen. 

 

Ruïne van Teylingen 

Over het beheer van de Ruïne liggen problemen tussen de omwonenden van de ruïne en de 

nieuw te vormen beheerstichting (van Gerard Rutgerink, de huidige beheerder). Binnenkort 

wordt het beheer overgedragen. Jacques en Hubert zullen binnenkort een gesprek hebben met 

Gerard om na te gaan wat de BV/VBT voor de nieuwe stichting kan betekenen.  
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Ontwikkelingen Maritiem Teylingen (MT) 

Piet en Hubert hebben op 9 april jl., op hun verzoek een overleg gehad met Geek vd Zalm en 

collega over de voortgang van dit jachthavenproject dat aan de Leidsevaart moet komen op het 

land van de Gebroeders Van Steyn. De provincie staat, volgens MT, positief ten opzichte van 

het plan. Ook de gemeente heeft, bij monde van een wethouder medewerking toegezegd.  
 

Tijdens het overleg hebben Piet en Hubert duidelijk gemaakt dat er binnen de BV genuanceerd 

wordt gedacht over hun plannen voor een jachthaven in de Elsgeesterpolder. Waarschijnlijk zal 

er, als dat aan de BV wordt gevraagd, geen unanieme mening naar voren komen. Er worden 

opmerkingen gemaakt over de ledenlijst. De meeste leden van MT komen buiten Teylingen 

vandaan en het kost ons een stuk polder. Ook is er de angst dat als er een jachthaven (voor 200 

boten) komt, de polder steeds meer verrommeld zal worden. Daar tegenover staat dat het 

bestuur van MT er alles aan wil doen, om de jachthaven zo onopvallend mogelijk in te passen in 

de omgeving. Zij beschouwen zichzelf ook als natuurliefhebbers. We blijven de ontwikkelingen 

echter met scepsis volgen en verdere informatie en contacten leggen.  

Vliegveld Voorhout 

Er wordt al wordt gevlogen, terwijl het broedseizoen nog volop aan de gang is. Inger zal 

nazoeken wat er in de vergunning staat en contact opnemen met de gemeente (handhaving). 
 

Windmolens AKZO 

Carla geeft aan dat de AKZO een goed energiecontract heeft en dat de windmolens vooral 

zijn bedoeld om de AKZO een groen imago te geven. AKZO is nog steeds van plan om 

windmolens te plaatsen en dat ze in goed overleg zijn met de gemeente. Ze willen t.z.t. een 

vergunning aanvragen, dan kunnen er indien gewenst bezwaren worden ingediend. 
 

 

WARMOND 

 

Betrokken Warmonders blij met successen 

Kort na de ondertekening van het Convenant over Koudenhoorn hebben de Betrokken 

Warmonders op 24 april in een ledenvergadering teruggeblikt op de behaalde successen, 

waarvan melding was gemaakt in VBT Nieuwsbrief nr. 3. Het was een zeer geanimeerde en 

geslaagde bijeenkomst, met 19 aanwezigen. Alle "lopende zaken" waren geagendeerd en ze 

zijn allemaal vóór half elf aan bod gekomen. Hier een korte samenvatting van de meest 

interessante punten. 
 

Herinrichting De Krogt t.b.v. Brede School.  

Vanwege de voorgenomen nieuwbouw voor de drie Warmondse scholen -  te realiseren 

achter het Trefpunt  - wil de gemeente een nieuwe weg aanleggen op het 

volkstuintjescomplex De Krogt (dat ligt tussen Het Trefpunt  vóór Mariënstaete, naast 

landgoed Oostergeest).  
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De projectleider wil rekening houden met de mening van de Betrokken Warmonders en 

heeft ons gevraagd een programma van landschappelijke eisen op te stellen. De leden 

hebben hiervoor een groot aantal punten aangedragen. Het resultaat daarvan zal 

beschikbaar komen op de website van de vereniging. 

 

Fort Marina.  

In 2008 en 2009 is door de vereniging en omwonenden een grote, succesvolle actie gevoerd 

tegen de indertijd megalomane plannen. Projectontwikkelaar Kuijpers heeft nu een kleiner 

plan ingediend; de vereniging zal haar zienswijze hierover bij de gemeente kenbaar maken. 

 

Boerderij De Burcht.  

De ideeën die Kitty van der Voort naar voren heeft gebracht om dit familiebezit als 

vaarboerderij te behouden, hadden al uitgebreid de kranten gehaald. De Betrokken 

Warmonders staan hier vierkant achter. 

 

Natuurcentrum Koudenhoorn.  

Eén van de zaken die zijn vastgelegd in het Convenant Koudenhoorn is een plan voor de 

opzet van een natuureducatiecentrum in combinatie met een nieuw horecapaviljoen aan het 

Koudenhoornse strandje. De leden zijn het erover eens dat de Warmondse polders en 

weidevogels hiervoor geschikte thema’s zijn. Op initiatief van de VBT is onlangs een 

provinciale bijeenkomst gehouden waarin de noodklok is geluid over de weidevogels. Wij 

hebben ervoor gepleit dat het gebied rond De Kaag een beschermingsgebied voor 

weidevogels wordt. 

 

Thematische werkgroepen. Aan het eind van de ledenvergadering hebben veel Betrokken 

Warmonders belangstelling getoond voor een nieuwe wijze van werken, rond actuele 

thema's waaronder in elk geval: Koudenhoorn (natuurcentrum, herinrichting, natuurherstel); 

en Fort Marina – De Burcht. Rond de herinrichting van de Gemeentehaven (bij de brug naar 

Koudenhoorn) loopt een apart traject begeleid door de gemeente. 

  

Leuk bezoek aan de scheepstimmerwerf! 

Op zaterdag 11 mei bracht een kleine groep Betrokken 

Teylingers een bezoek aan scheepstimmerwerf "Klaas 

Hennepoel" in de Warmondse Polders Poelgeest. 

Werfbaas Alexander de Vos en zijn zoon zorgden op 

deze frisse en buiige dag voor een warm ontvangst. 

We kregen uitleg over de korte maar bewogen 

geschiedenis van dit initiatief en van de 

toekomstplannen.  
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Onze voorzitter Hans Goudsmit benadrukte dat er vanuit de vereniging altijd positief naar 

de scheepstimmerwerf is gekeken; het is jammer dat de reserves tegen de Koudenhoornse 

werfplannen de indruk hebben gewekt als zou de VBT tegen historische werven zou zijn! 

We maakten ook kennis met enkele actieve mensen van het Milieu Educatie Centrum 

Oegstgeest en van het regionale IVN. Die contacten zijn van groot belang bij de opzet van 

een natuureducatief centrum op Koudenhoorn.  

 

"Graag een wandelpad naar Polders Poelgeest!" 

Het bezoek werd afgesloten met aandacht voor de grote vogelrijkdom van de Polders 

Poelgeest. We hopen dat het al bijna 8 jaar geleden beloofde toegang vanuit Warmond er nu 

eindelijk eens gaat komen! Alle bezoekers van de polder vinden dat brommers beslist 

moeten worden geweerd. Gezien de problemen met handhaving hoeft er van de groep 

daarom ook niet per sé een fietspad uit Warmond te komen. Een hartenkreet van één van de 

deelnemers: “Begin maar eens gewoon met een eenvoudig wandelverbinding, desnoods een 

laarzenpad, dat scheelt voor alle Teylingers een heleboel omfietsen!” Hans Goudsmit 

beloofde om dit bij de wethouder te zullen aankaarten. 

 

 

Secretariaat 

Nieuwe leden 

Blij met nieuwe leden. We verwelkomen een groep nieuwe leden, die zich door projecten of 

anderszins aangemeld hebben. De afgelopen 3 maanden hebben 5 mensen zich aangemeld 

bij de vereniging. Namens het bestuur en kerngroepen heten we de onderstaande nieuwe 

leden van harte welkom bij de vereniging: Kees Ligtvoet, Maja Hanamaaijer, Wim Roffel en 

Kees Burger allen uit Voorhout en Aad Wolvers uit Warmond. 

 

Contributie 

De vereniging hoort per 1 juli van het lopende kalenderjaar in het bezit te zijn van alle 

contributies. Graag zouden we u vriendelijk willen verzoeken, indien u nog niet uw contributie 

heeft overgemaakt, minimaal € 10,00 over te maken naar bankrekening 14.90.26.951 ten name 

van Ver. Betrokken Teylingers, dit graag onder vermelding van postcode + huisnummer.   

 

Adres- en e-mailwijziging 

De laatste maanden is het een aantal keer voorgekomen, dat bij het aanbieden van een mail of 

brief, dit onbesteld weer terugkomt. Als u een nieuw e-mailadres heeft of gaat verhuizen, 

verzoeke dit door te geven aan het secretariaat, zodat u altijd op de hoogte blijft van de laatste 

nieuwtjes. 


