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voorschoten - De veertien natuur- 
en milieuorganisaties die strijden 
tegen nieuwbouw in Roosenhorst 
in Voorschoten, zijn met hun bezwa-
ren op vrijwel alle fronten door het 
gemeentebestuur in het ongelijk 
gesteld. B en W stellen dat dat het 
gebied tussen Voorschoten en Leid-
schendam groener en meer open is 
geworden sinds er kassen zijn ver-
dwenen. Zij zien vooralsnog geen 
enkele belemmering niet te gaan 
bouwen in de Duivenvoordecorri-
dor, zoals het gebied ook wel wordt 
aangeduid.

De veertien organisaties die hun 
krachten bundelden willen graag 
dat het gebied tussen Voorscho-
ten en Leidschendam groen blijft. 
Volgens hen is het gebied nog de 
laatste open verbinding tussen 
het strand en het Groene Hart. 
Het plan om er een woonwijk 
te gaan bouwen, stuitte hen dan 
ook direct tegen de borst. Er zijn 
toch immers meer plekken voor 
woningbouw te bedenken in de 
buurt. Vorig jaar leverde een suc-
cesvolle handtekeningenactie 
nog 1.200 handtekeningen op van 
medestanders met de veertien 
organisaties.

Details
Maar het protest bleek tegen dove-
mansoren gericht. B en W is bereid 

slechts op enkele details mee te 
denken met de organisaties maar 
dat staat de bouw van 44 huizen 
niet in de weg. Op 6 juli zal er 
een definitieve beslissing worden 
genomen over de bouw. Dan moet 
blijken of de raad het voorstel van 
het college overneemt, maar dat 
lijkt wel in de lijn der verwachting 
te liggen. De coalitiepartijen VVD, 
CDA en ONS lieten eerder al tel-
kens weten achter het college te 
staan betreffende de huizenbouw 
in de Duivenvoordecorridor. Het 
gemeentebestuur stelt dat het 
gebied juist groener is geworden 
nu er veel kassen zijn gesloopt. Die 
oppervlakte was bijna 29.000 vier-
kante meter bij elkaar. In totaal 
is er voor 4.000 vierkante meter 
aan bebouwing toegestaan. Dat is 
echter wel exclusief tuinen, schu-
ren, wegen en parkeerplaatsen en 
dus stoot ook dat cijfer de veertien 
organisaties tegen de borst. 
Woordvoerder Stan Dessens heeft 
namens de organisaties laten 
weten het er niet bij te laten zitten 
en zeker in beroep te gaan mocht 
de gemeenteraad bij zijn keuze 
blijven om de Duivenvoordecor-
ridor te gaan bebouwen. De aan-
nemer van dienst is Vink Bouw 
uit Nieuwkoop. De huizen zou-
den medio 2019 af moeten zijn, 
als alles volgens plan verloopt 
tenminste.

Zorgvuldig
D66 roept de Raad en de nieuwe 
wethouder Rasch in een reactie op 
om toch nog eens heel zorgvuldig naar het dossier Duivenvoorde-

corridor te kijken voordat het 
nieuwe bestemmingsplan Roo-
senhorst definitief wordt vastge-
steld. Roosenhorst is het grasland 
aan de Veurseweg ter hoogte van 
de Kniplaan en de bollenschuur, 
waar tot een paar jaar geleden 
tuincentrum de Gieters stond. De 
sloop van de kassen heeft een fraai 
weids beeld naar de Vliet opgele-
verd, waar iedereen van geniet. 
Het bestemmingsplan waarover 
de Raad over drie weken beslist, 
staat toe dat dit grasland volge-
bouwd wordt.
Veertien samenwerkende organi-
saties hebben samen met oud-wet-
houders als gememoreerd alter-
natieve oplossingen aangedragen 
om de openheid zoveel mogelijk 
te behouden. Die zijn onvoldoen-
de serieus onderzocht vindt D66 
evenals GroenLinks en de SP. Het 
college heeft 1.200 handtekenin-
gen in ontvangst genomen. Menig-
maal zijn fractieleden in het dorp 
gecomplimenteerd met hun strijd 
voor een open Duivenvoordecor-
ridor. Voorschoten heeft nu een 
compleet nieuw college. Nieuwe 
ogen kijken fris. De ingediende 
zienswijzen op het bestemmings-
plan tonen een enorme betrok-
kenheid en deskundigheid van 
onze inwoners. D66 verwacht dat 
die tomeloze, belangeloze inzet 

hier niet stopt en waarschuwt het 
college voor een juridische strijd, 
met alle financiële consequenties 
van dien. Het siert nieuw aange-
treden wethouder Rasch om nog 
eens objectief naar het hele pro-
ces te kijken inclusief de aange-
dragen alternatieven. We hebben 
nu nog de mogelijkheid om de 
Duivenvoordecorridor open hou-
den en te redden voor de genera-
ties na ons. x

College wil niet stoppen in Roosenhorst
Organisaties blijven stug doorstrijden tegen nieuwbouw in Duivenvoordecorridor

Roosenhorst zoals het er nu nog uitziet, de nieuwbouwplannen moeten hier 
uitgerold gaan worden als het aan de coalitie ligt (Foto: pr/Jolien Schroot).

voorschoten - Aankomend weekend is 
recreatiegebied Vlietland het strijd-
toneel voor de landelijke kampioen-
schappen Eventing voor paarden. Bijna 
200 ruiters gaan met elkaar de strijd 
aan om één van de felbegeerde titels 
te bemachtigen. Van vrijdag 23 tot en 
met zondag 25 juni staat het schitte-
rende recreatiegebied in het teken van 
de paardensport.

Naast het landelijk kampioenschap 
dat op vrijdag en zaterdag wordt ver-
reden, staan op zaterdag en zondag 
de regiokampioenschappen voor 
Zuid-Holland op het programma. De 
ruiters starten met de dressuur. Ver-
volgens moeten zij eerst een spring-
parcours succesvol afleggen, voordat 
zij de hindernissen in de cross coun-

try mogen trotseren.
In totaal trekken rond de 400 ruiters 
en amazones naar SGW Vlietland. 
Deze wedstrijd wordt dit jaar voor de 
dertiende keer georganiseerd door 
Stichting Eventing Zuid-Holland, 
in samenwerking met rijverenigin-
gen de Blesruiters uit Stompwijk en 
Koningin Emma uit Wassenaar. Met 
ongeveer 200 vrijwilligers zorgen 
zij ervoor dat alles op rolletjes ver-
loopt.

Programma
Voor bezoekers is de wedstrijd goed 
te volgen vanuit het strodorp. Deze 
plek biedt uitzicht op de springring, 

het cross countryparcours en de los-
rijterreinen voor de ruiters. Even ver-
derop hebben de parcoursbouwers de 
waterhindernis gebouwd, waardoor 
alles binnen een steenworp afstand 
te zien is. Het strodorp is natuurlijk 
gevuld met diverse winkeltjes en eet-
gelegenheden. Het KNHS kampioen-
schap wordt op vrijdag 23 en zater-
dag 24 juni verreden. Op vrijdag start 
de dressuur rond 12.00 uur. Zaterdag 
en zondag begint het programma 
om ongeveer 9.00 uur. De toegang 
en het parkeren zijn het hele week-
end gratis. Meer informatie en een 
routebeschrijving zijn te vinden op: 
www.eventingzuidholland.nl x

Eventingkampioenschap bij
Recreatiegebied Vlietland

Aankomend weekend is recreatiegebied Vlietland het strijdtoneel voor de lan-
delijke kampioenschappen Eventing voor paarden (Foto: pr).

voorschoten - Vaak zijn er voor 
gebruiksvoorwerpen in het huis-
houden hele goede milieuvrien-
delijke, duurzame alternatieven. 
De drempel om ze aan te schaffen 
is alleen vrij hoog; ze zijn prijzig, 
niet in offline winkels te bekij-
ken of je moet zo'n speciale party 
houden om ze te verkrijgen. En 
daarom: duurzame donderdag. 
Op donderdag 13 juni van 16.00 
tot 18.00 uur gat men in de bibli-
otheek aan de Wijngaardenlaan 
4 aan de slag met het maken van 
een alternatief voor plastic zak-
jes/vershoudfolie, namelijk een 
bijenwasdoek. Leden betalen € 8,-
-, niet-leden € 10,--. Kaarten zijn te 
reserveren via www.obvw.nl. x

Duurzame dag
in bibliotheek


