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Vereniging tot behoud van 
Oud Groen en Leefbaar Voorschoten

www.oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl

De vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar 
Voorschoten zet zich ook in voor het groen houden van 
onze gemeente. Wij wonen in een groene gemeente en dat 
willen we zo houden. Maar iets wat je hebt lijkt zo vanzelf-
sprekend, maar dat is het toch niet.

De Duivenvoordecorridor
Gaat u even met mij mee naar de Duivenvoordecorridor, dat 
is het gebied tussen de bebouwde kom van Voorschoten en 
Leidschendam, de spoorlijn naar Den Haag en de Vliet.
Van oudsher is dit een gebied van buitenplaatsen, boerderij-
en, bosschages, lanen en voornamelijk grasland. Aan weerszij-
den van de Veurseweg werd van oudsher tuinbouw bedreven. 
Vanaf halverwege de vorige eeuw werden er steeds meer kas-
sen gebouwd en zo stond er rond 2000 ca. 33 ha tuinbouwkas 
in de Duivenvoordecorridor. Als u bij voorbeeld de Kniplaan 
opreed, stonden er tot halverwege aan beide kanten kassen.

Van Glas naar gras?
De gemeenten en de Provincie hebben in 2008 met elkaar af-
gesproken, dat de kassen zouden worden opgekocht en ge-
sloopt en dat het oorspronkelijke landschap zou worden her-
steld. De gemeente Voorschoten maakte bijvoorbeeld samen 
met de Stichting Duivenvoorde een prima plan, dat van 'Glas 
naar Gras' heette. 

Nu moet je bij gras altijd heel erg goed opletten, want daar zit 
wel eens een adder onder. Hier was dat een hele grote adder, 
want de gemeenten en de Provincie hadden ook afgesproken 
dat er ‘in beperkte mate’ huizen mochten worden gebouwd 
om dat allemaal te financieren. En de kneep zit hem er nu in, 
dat dat aantal huizen almaar groeit. Met weinig huizen ko-
men de gemeenten namelijk niet meer uit de kosten en dus 
moeten het steeds meer huizen worden. Het komt erop neer, 

dat al het kassengebied vervangen gaat worden door woon-
wijkjes of buurtschappen, dat klinkt dan wat vriendelijker. Zo 
komen er aan beide zijden van de Kniplaan woonwijkjes van 
ieder zo'n 40 huizen. Mooie huizen, dat zal wel, maar dat heeft 
niets meer te maken met het herstellen van de open Duiven-
voordecorridor, de zogenoemde groene bufferzone tussen de 
Haagse en Leidse agglomeratie.

Provincie en gemeenten verkopen ons een beetje knollen 
voor citroenen: in plaats van een open en groene Duivenvoor-
decorridor krijgen we op hele gevoelige plaatsen in de cor-
ridor woningbouw. Daar willen wij niet in mee gaan. Zo ver-
kwanselen we die mooie open Duivenvoordecorridor aan te 
veel woningbouw.

Nu heeft het groen geen stem en dus zullen wij onze stem 
moeten verheffen om de gemeenten een groen geluid te 
laten horen. Maar ònze stem wint aan kracht met úw stem. 
Steun daarom onze petitie, die wij gaan indienen met elf 
andere organisaties:

Ondergetekende dringt er op aan dat:
• de Duivenvoordecorridor behouden blijft en het oor- 
 spronkelijke landschap hersteld wordt;

• de cultuurwaarden en natuurwaarden gerespecteerd en 
  versterkt worden;

• er in de Duivenvoordecorridor zo min mogelijk -en liefst  
 helemaal niet- gebouwd wordt;

• de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten 
 hun huidige plannen voor de bouw van honderden  
 woningen in de Duivenvoordecorridor dus in herover- 
 weging nemen.

U kunt dat via de mail doen door een bericht te sturen  
onder vermelding van 'Steun petitie Duivenvoordecorridor' 
met naam, adres en telefoonnummer naar
bestuur@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl

Ik dank u voor uw steun.

Stan Dessens, Voorzitter
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