
gee# het verleden toekomst 
NIEUWSBRIEF 

                  Voorburg, februari 2021 
 Beste donateurs van “Mooi Voorburg”,                                                     

Hierbij ontvangt u de eerste Nieuwsbrief van 2021, waarin we terugblikken op het voor ons allen bijzondere jaar 2020, en 
vooruitkijken naar 2021. Separaat ontvangt u het verzoek tot betaling van uw donatie voor 2021. Een hogere bijdrage dan het 
minimum van € 15,00 is natuurlijk van harte welkom. 
Als bijlage treft u ook een folder aan over de projecten die in Park Vreugd en Rust worden uitgevoerd. 

BESPREKINGEN MET LEDEN VAN HET COLLEGE VAN B&W EN AMBTENAREN. 
Het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg” heeft het afgelopen jaar constructieve besprekingen gevoerd met leden van het 
College en de ambtelijke organisatie over onderwerpen die raakvlakken hebben met het werkterrein van Mooi Voorburg. Ook werd 
deelgenomen aan de Stuurgroep Huygens’ Kwartier en het Erfgoedpodium, allemaal via digitale bijeenkomsten. 

KORTE TERUGBLIK OP 2020  
Voor het jaar na ons 60 jarig jubileum in 2019, had het bestuur weer een programma gemaakt waarin vooral de vernieuwing van 
Park Vreugd en Rust centraal stond. Naast de andere vaste activiteiten als Erfgoeddag, Cultureel Zomerfestival en Open 
Monumentendag waren er ook donateursmiddagen voorbereid. 

Op 27 januari heeft “Mooi Voorburg” in museum Swaensteyn in aanwezigheid van onze erfgoedpartners en een afvaardiging van 
het College van B&W afscheid genomen van Kees Verbeek, die na 10 jaar zijn voorzitterschap heeft overgedragen aan Frouwke de 
Boer, die al in functie was als bestuurslid. Peter van der Ploeg, directeur van het museum en tevens van Huygens' Hofwijck, gaf 
een presentatie over het project Romeinen aan de Vliet en de Limes in Leidschendam-Voorburg. Daarna vertelde Joost Heuvelink 
over de plannen van Mooi Voorburg in 2020. In het bijzonder over de verbetering van het Zocherpark Vreugd en Rust.  

Door de afgekondigde lock down in maart werden de voorbereidingen voor de Erfgoeddag in april stil gelegd, maar werd de 
opening van de speciale tentoonstelling in Swaensteyn over Park Vreugd en Rust verder voorbereid. De opening op 27 maart kon 
geen doorgang vinden, maar op 19 juni was het wel zover dat de tentoonstelling over het Zocherpark Vreugd en Rust en het werk 
van schilder De Jonge kon worden geopend door de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, al was het onder 
beperkende omstandigheden. Er konden maar een paar mensen bij aanwezig zijn. Tijdens deze gelegenheid werd het boek over 
Vreugd en Rust, dat in samenwerking met de Historische Vereniging Voorburg tot stand kwam, gepresenteerd en ook overhandigd 
aan wethouder Van Eekelen. 

Door de coronamaatregelen heeft het bestuur in juli en augustus aangepaste donateursmiddagen georganiseerd. Naast de 
bezoeken aan de tentoonstelling konden de donateurs deelnemen aan amusewandelingen door Park Vreugd en Rust. Zo’n 100 
donateurs namen in kleine groepen deel aan de wandelingen met hapjes en drankjes, die verzorgd werden door Brasserie De 
Koepel, Tennispaviljoen Vreugd en Rust en Hotel Restaurant Central Park. Veel donateurs lieten weten het als een welkome 
afwisseling te ervaren om, verspreid over drie dagdelen, in deze bijzondere omstandigheden de jaarlijkse excursie te kunnen 
beleven, met dank aan de bestuursleden Niek Lamme, Marie-Thérèse Ford-Claasen en Joost Heuvelink voor de organisatie en 
begeleiding. 

Door vrijwilligers in het bestuur (Frits Koppe, Piet Visser en Lodewijk van Vliet) en hovenier Alex Woltjer is het wapen van Voorburg 
in Park Middenburg onderhouden. 

Het watertappunt Spinozahof werd op 16 september in werking gesteld door wethouder Stemerdink. Daarmee ging een wens van 
de vrijwilligers van de Spinozahof in vervulling.  

“Mooi Voorburg” heeft naar aanleiding van de ter visie legging van het tracé voor een railverbinding van de Binckhorst naar Station 
Voorburg een zienswijze ingediend. Daarop aansluitend is er een idee voorgelegd voor het herstel van de tuin van Hofwijck en het 
ondergronds brengen van de infrastructuur van de Utrechtse Baan en de NS en eventuele lightrailsporen: de Huygens Tunnel. Het 
idee wordt ruim verspreid onder meer bij de Colleges van Leidschendam-Voorburg en Den Haag, de Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de provincie Zuid-Holland en VNO-NCW regio Haaglanden en Leidschendam-Voorburg. 
Ook onze partners Wijkvereniging Oud Voorburg, de Historische Vereniging Voorburg en Huygens’ Hofwijck ontvingen onze 
voorstellen.  

In verband met de plannen voor de vernieuwing van de woningen in het Oranje Kwartier en de aandacht die donateurs uit deze 
buurt daarvoor aan ons vroegen is er contact met de gemeente en in het bijzonder de afdeling Monumenten. 
Datzelfde geldt voor de bouw van een aantal woningen en appartementen op het Pleunisterrein dat direct is gelegen achter een 
aantal monumenten aan het Westeinde. Ook daar dient zorgvuldig te worden omgegaan met ons cultureel erfgoed.  
De aandacht van Mooi Voorburg werd ook gevraagd voor de nieuwbouw van een woning in Park Vronesteijn. Ook daar is de 
stichting alert op de aantasting van de leefomgeving. 

 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 

mailto:secretaris@mooivoorburg.nl
http://www.mooivoorburg.nl


VOORUITBLIK OP 2021  

De nieuwe MV-fietsroute verschijnt binnenkort! 
Er is vanaf eind januari 2021 weer een nieuwe ‘Mooi Voorburg’ route langs bezienswaardigheden in Voorburg. Dit keer een 
fietsroute van ongeveer 12,5 km. langs 33 beelden door Voorburg. Het is 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 langs onder 
meer het Essepad naar het Sijtwendepark, de Sijtwenderotonde (In de hemel gevlogen) om te eindigen op het Oosteinde bij de 
Wimpel aan 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. Zeker zolang de musea nog gesloten zijn kan 
bestellen ook rechtstreeks bij MV via onze website www.mooivoorburg.nl.. Het fietsrouteboekje wordt dan bij u thuis bezorgd. 
Misschien een leuk cadeautje om uzelf of een ander tijdens deze lock down te verrassen? 
 I 
Folder projecten Park Vreugd en Rust 
De in 2018 gestarte opknapbeurt van het Voorburgse Park Vreugd en Rust krijgt komend jaar een vervolg. De oorspronkelijke 
ideeën van de befaamde landschapsarchitect J.D. Zocher junior gaan in de herkansing en diverse historische elementen worden in 
oude glorie hersteld. De verbluffende vergezichten van vroeger zijn straks beter te zien. Alle werkzaamheden passen binnen de 
erfgoedlijnen Landgoederen 2020-2021 en Trekvaarten 2021 van de provincie Zuid-Holland. 
De tuin rond het voormalige herenhuis, het huidige Central Park, wordt meer betrokken bij het park. De paden worden weer 
lichtgekleurde, gebogen wandelpaden. De huidige zwarte paden krijgen een instrooi laag van wit parelgrind. De toegang tot  de 
hertenkamp wordt weer een “Zwitsersche Brug”, de brug wordt voorzien van stijlvolle leuningen. Op het eiland in de huisvijver 
wordt de voortwoekerende bamboe gemaaid, zodat het eiland  weer zichtbaar wordt. Op diverse plekken komen de oorspronkelijke 
bloemperken terug en versterken ze zo de zichtlijnen. Rond het hertenkamp komen historische hekken. Het doel is om er een 
leukere verblijfsplek van te maken. De oorspronkelijke brug over de vijver komt weer terug. Meer variatie in wandelroutes is het 
resultaat. 
De narcissenroute, een van de eerste opknapbeurten vorig jaar, kan tussen februari en eind maart weer gelopen worden. Dertig 
verschillende soorten zijn in de loop van die tijd te bewonderen. In de bijgevoegde folder ziet u alle projecten. 

 
foto: Ronald Meekes 

Website Mooi Voorburg 
Van alle gebeurtenissen werd uitgebreid verslag gedaan op onze website: www.mooivoorburg.nl , die vakkundig en regelmatig 
wordt onderhouden door onze webmaster Wim Hasekamp. 
Op verzoek van Wim Hasekamp wordt het webmasterschap in januari 2021 van hem overgenomen. Om met een eenvoudiger 
programma te kunnen werken zal ook van provider worden gewisseld. Dat betekent dat de website een korte periode “uit de lucht” 
is geweest. Aan Barbara Koppe is opdracht gegeven de migratie en de opbouw van de nieuwe website te realiseren.  
We zijn Wim Hasekamp veel dank verschuldigd voor de vele jaren dat hij deze vrijwilligerstaak heeft vervuld. 

Samenstelling bestuur: 
In 2020 bestond het bestuur uit de volgende leden: 
Frouwke de Boer (voorzitter), Piet Visser (penningmeester), Lodewijk van Vliet (secretaris), , Marie-Thérèse Ford-Claasen, Joost 
Heuvelink, Frits Koppe, Niek Lamme en Anneke de Widt-Nieuwenhuizen. 

AGENDA  MOOI VOORBURG 2021  

Onder voorbehoud van de coronamaatregelen worden de volgende activiteiten ontplooid. 
Zaterdag 17 april In gebruik stellen dorpspomp en opening van de Erfgoeddag (thema Vrijheid aan de Vliet) en het vaarseizoen. 
Zaterdag 28 augustus Cultureel Zomerfestival op het Koningin Julianaplein 
Zaterdag 11 september Open Monumentendag  

Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg”, 
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Lodewijk van Vliet (secretaris)  Reageren?   e-mail: secretaris@mooivoorburg.nl  
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