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Stichting Horst en Weide  
 

Rijn en Schiekade 15, 2311 AK Leiden, 

tel. 071 – 5128844, e-mail: ch.krantz@ziggo.nl 

 

Leiden, vrijdag 17 juli 2020. 

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Voorschoten, 

Postbus 393; 2250 AJ Voorschoten. 

 

Betreft: uw besluit de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de restauratie van de parktuin 

Ter Horst buiten behandeling te stellen (Gemeenteblad, de officiële uitgave van de gemeente 

Voorschoten, Nr. 169593, 3 juli 2020) 

 

Geacht college, 

Wij hebben kennisgenomen van uw hierboven bedoelde besluit de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor de restauratie van de parktuin Ter Horst buiten behandeling te stellen. 

De hele ontwikkeling tot nu toe creëert de voor iedereen onwenselijke situatie, dat er nu geen deugdelijke 

basis is voor de hoognodige restauratie van de tuin rond het jachtslot. Daarom is het van het allergrootste 

belang, dat er zo snel mogelijk een nieuwe aanvraag wordt ingediend waarin alle gebreken in de buiten 

behandeling gestelde aanvraag zijn hersteld. Wij gaan er intussen voetstoots vanuit, dat iedereen het zeer 

ongewenst zou vinden dat er in zo’n uniek Rijksmonument zou worden begonnen aan (mogelijk 

onherstelbare) restauratiewerkzaamheden zonder een deugdelijke basis daarvoor. 

Wij vertrouwen erop, dat onze zienswijze van 20 april jl. op de vorige vergunningaanvraag goede diensten 

kan bewijzen bij het opstellen van een nieuwe vergunningaanvraag. Het blijft zaak het restauratieplan te 

laten verbeteren en daarbij de Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek te laten volgen1. 

Wij zijn graag bereid de vergunningaanvrager, de adviseur van het Koninklijk Landgoed “de Horsten” en de 

gemeente te adviseren over een nieuwe vergunningaanvraag, maar het opstellen en indienen daarvan blijft 

uiteraard de verantwoordelijkheid van de aanvrager. 

 

 

                                                           
1 Wat de afzonderlijke elementen betreft geven wij in overweging, dat de dubbele lindenrijen op het voorterrein worden 

vervangen zoals dat op Huis te Manpad is gebeurd, dat er een (met deugdelijk tuinhistorisch onderzoek) onderbouwd plan 
wordt gemaakt voor het herstel van de centrale as van Ter Horst voor het jachtslot langs en ook voor de vijver achter het 
jachtslot, dat de zichtas over het Grand Canal achter het jachtslot wordt hersteld, dat er onderbouwing komt van de 
ingrepen in het parkbos achter het jachtslot, dat er geen 'herstel' komt van de zgn. 'zichtas' over de Horstlaan, want daar 
is nooit een zichtas geweest, dat de brug voor het jachtslot niet “terug” wordt geplaatst naar “de oorspronkelijke plek”, 
want de brug ligt hier al sinds de dertiende eeuw rechtstreeks in het verlengde van de Horstlaan, dat er een plan komt voor 
de parterre tussen de Juliana-parterre en het jachtslot, dat er een kleinere schuur wordt gebouwd en dat de aanleg van 
rococopaden achter het jachtslot achterwege wordt gelaten, tenzij uit deugdelijk tuinhistorisch onderzoek blijkt dat die 
paden werkelijk hebben bestaan. 
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Uiteraard graag bereid tot nadere toelichting, met vriendelijke groet namens het bestuur van de Stichting 

Horst en Weide, 

 

C.H. Krantz,           W.J. ter Keurs,  
bestuurslid           bestuurslid 

 

CC De vergunningaanvrager, 
Ir. W.G. (Wilbert) Nijlant, rentmeester, ’t Schoutenhuis B.V., 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 


