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PERSBERICHT 

 

 

“Geen vergunning voor nieuwe vijvers en lanen op Duivenvoorde” 

 

De Stichting Horst en Weide is mede namens de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland bij 

de rechtbank in Den Haag in beroep gegaan tegen de vergunning, die de gemeente Voorschoten aan 

Duivenvoorde heeft gegeven om nieuwe vijvers op de buitenplaats te graven en nieuwe lanen en paden aan 

te leggen in de nu nog stille delen van de buitenplaats. 

 

Het beroepschrift is ondertekend door het voormalig hoofd van de sectie Milieubiologie van de Universiteit 

Leiden en de voormalig directeur van de Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen. 

Beiden hebben jarenlang cultuurhistorisch en natuuronderzoek op Duivenvoorde en in het gebied 

daaromheen gedaan. 

 

Beide stichtingen vinden het onbegrijpelijk dat Voorschoten vergunning heeft verleend voor deze ingrepen. 

In de vergunning schrijft de gemeente namelijk zelf ook, dat Duivenvoorde en haar adviseurs onvoldoende 

duidelijk hebben gemaakt waarom die ingrepen zouden moeten plaatsvinden op de buitenplaats. De 

Commissie Welstand en Cultureel Erfgoed van de gemeente en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

zijn het daarmee eens. Vooral de nieuwe vijverpartijen en de laan dwars door het reigersbos langs de 

Veurseweg tasten het 19e-eeuwse landschappelijke karakter van de buitenplaats (een ontwerp van J.D. 

Zocher jr.) ernstig aan, terwijl Duivenvoorde daar jarenlang toch juist zo trots op was. 

 

Horst en Weide en Behoud Rijnland wijzen er ook op, dat er voor de nieuwe vijvers en voor de laan door het 

reigersbos bos gekapt moet worden en dat daar bomen voor gerooid moeten worden. De stille gedeelten van 

Duivenvoorde zullen drukker worden en dat dit zal volgens de stichtingen leiden tot verstoring van 

bijzondere broedvogels op Duivenvoorde, zoals Buizerd, Boomvalk en IJsvogel. Het natuuronderzoek dat 

Duivenvoorde heeft laten doen deugt volgens de stichtingen absoluut niet. Dat onderzoek maakt volgens hen 

vooral duidelijk, dat degenen die dat onderzoek hebben uitgevoerd Duivenvoorde helemaal niet kennen. 

 

Beide stichtingen vragen de rechtbank de verleende vergunning te vernietigen voor zover de vergunning het 

graven van de nieuwe vijvers op de buitenplaats en het aanleggen van de laan door het reigersbos mogelijk 

maakt. Tegen de andere lanen en paden hebben de stichtingen geen bezwaar als daar geen bos voor hoeft te 

worden gekapt en als die nieuwe paden van meet af aan in de broedtijd worden afgesloten. 

 

Noot voor de redactie: 

 Zonder kop telt het persbericht 366 woorden. 

 Nadere informatie bij Wim ter Keurs (tel. 071-5613043) en Hein Krantz (tel. 0871-5128844) 

 Meer informatie over de Stichting Horst en Weide kan gevonden worden op www.horstenweide.org; 

 meer informatie over de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland op www.behoudrijnland.nl. 
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