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Stichting Horst en Weide  
 

Smaragdhorst 324, 2592 RX DEN HAAG, 
tel. 070 – 3815906, e-mail: aremeeus@ziggo.nl 

 

 

Voorschoten, donderdag 5 december 2013. 

 

 

Persbericht 
 

 

Aanleg van nieuwe waterpartijen en nieuwe lanen op de buitenplaats Duivenvoorde? 

Twee natuur- en landschapsstichtingen maken bezwaar! 

 

 

De Stichting Horst en Weide en de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland hebben bezwaar 

gemaakt tegen de vergunning die de gemeente Voorschoten wil verlenen voor het graven van nieuwe 

waterpartijen en voor het aanleggen van nieuwe lanen in het bos van de buitenplaats Duivenvoorde. 

 

De beide stichtingen zijn het eens met de “zwaarwegende bedenkingen” die de Commissie Welstand en 

Cultureel Erfgoed (Commissie WCE) heeft tegen de aanleg van een extra waterpartij in het bos van 

Duivenvoorde en tegen de aanleg van een nieuwe laan dwars door het Reigerbos aan de Veurseweg. Ten 

onrechte gaat de gemeente daar in de ontwerpvergunning helemaal niet opin. 

 

Horst en Weide en Behoud Rijnland hebben er vooral bezwaar tegen dat de gemeente niet duidelijk maakt 

waarom ze de vergunning wil verlenen, terwijl de bedoeling van al dat graafwerk en al die bomenkap 

helemaal niet duidelijk is en de effecten daarvan op flora en fauna niet goed onderzocht zijn. 

 

Daarom adviseren de beide stichtingen de gemeente ook om eerst na te gaan of al die werkzaamheden 

werkelijk wel een verbetering van de buitenplaats zullen betekenen en daarbij in te gaan op de bezwaren van 

de Commissie WCE. Hierbij dient bedacht te worden, dat deze historische buitenplaats in zijn geheel als 

complex (kasteel met het park daaromheen) een beschermd rijksmonument is. 

 

De stichtingen adviseren de gemeente ook de effecten van deze werkzaamheden op flora en fauna beter te 

laten onderzoeken. Dan pas kan het doel van de werkzaamheden en het ontsluiten van de stille delen van de 

buitenplaats worden afgewogen tegen de natuureffecten daarvan. 

 

Als de werkzaamheden niet of nauwelijks een verbetering van de buitenplaats betekenen en wel grote 

natuurschade veroorzaken, zou de vergunning volgens de beide stichtingen niet verleend moeten worden. 

 

Noot voor de redactie: 

 Zonder kop telt het persbericht 286 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 ren Landschap op www.behoudrijnland.nl. 
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