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Hier en daar klopt het nog niet
Nu de zomer ontluikt breekt ook het
moment aan om buiten te kunnen
verkiezen boven binnen. Het betekent
deel uitmaken van de openbare ruimte,
waarover wij in de eerste editie van ‘Voor
de Burger’ al schreven. 

De openbare ruimte is het thema in dit
jubileumjaar van onze stichting. Jammer
genoeg wordt die openbare ruimte soms
verstoord door elementen als containers,
paaltjes, bakken of borden. Hier en daar
klopt het nog niet als het gaat om een
doordachte inrichting van de openbare
ruimte. Het kan mooier en waarom ook
niet?   

Wij lopen met u, als het ware vanaf uw
voordeur, door diverse wijken van
Voorburg en laten zien wat niet zo mooi
of onhandig op straat geplaatst is.
Misschien zet het ook u aan tot kritisch
kijken. Laat ons weten wat in uw eigen
woon- en leefomgeving beter zou kunnen

of voor wijziging in aanmerking komt.
Oordeel mee over de vele vormen van
straatmeubilair. Soms zorgen grote
reclameborden bijvoorbeeld dat het zicht
op historische plaatsen of gebouwen
wordt ontnomen. En dat is jammer, want
Voorburg heeft zoveel mooie historie die
juist ongehinderd gezien mag worden.
Op de pagina’s 6, 7 en 8 leggen wij de
loep op zaken die blijvend aandacht
verdienen, zowel van de gemeente als van
de Voorburger zelf. 
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Samen door mooi Voorburg

In deze tweede Jubileumuitgave nemen we u
graag mee Voorburg in. De mooie en minder
mooie kanten van onze woonplaats hebben
onze, en natuurlijk ook uw, aandacht.

In april werd het jubileumjaar geopend, in
mei was de donateursexcursie en de eerste
rondleidingen langs de Voorburgse
Monumenten hebben plaatsgevonden. Het
bestuur bereidt zich voor op Open Monu-
mentendag met een bijzonder initiatief dat
tot verdere verfraaiing van het Oude Cen-
trum zal leiden. U hoort hier nog over. De
commissie Openbare Ruimte belicht in deze
editie het straatbeeld rond erfafscheidingen,
fietsenbergingen en reclameborden. We
lopen samen kritisch door mooi Voorburg.  

G.P.J. Vieveen
Voorzitter Jubileumcommissie

50.000 lezers bereiken
in de regio? 

Bijdragen aan een mooi Voorburg?
Plaats dan uw advertentie in de volgende
edities van september of november! Bekijk
de mogelijkheden en vul een
reserveringsformulier in op
www.mooivoorburg.nl/adverteren.htm
Of bel met het secretariaat van de 
stichting "Mooi Voorburg": 070 387 36 36 

Ook welkom als donateur. giro 5777

Een publicatie van de stichting "Mooi Voorburg" ter gelegenheid van haar 45-jarig bestaan in 2004                                           Editie   1   2 3    4

De gemeente draagt zorg voor de aankleding van

de openbare ruimte. Het is een gevecht om dat te

behouden.
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‘Zonder “Mooi Voorburg” zouden er zaken gerealiseerd worden
waar je later spijt van krijgt. Daarom doen we nu ons best om
dat te voorkomen. Vandaar dat we hier af en toe met de beste
bedoelingen flink aan de bel trekken’, zegt secretaris Alfred van
Bunge. 

Een actueel voorbeeld is het bestemmingsplan voor het Oude
Centrum. Zo’n plan legt steeds voor meer dan tien jaar vast wat
er in dit historische gebied mag veranderen en wat de gemeente
voor ogen staat qua bebouwing en inrichting. Van Bunge: ‘Twee
jaar geleden heeft de gemeente een herziene ‘Visie op het Oude
Centrum’ gepresenteerd. “Mooi Voorburg” heeft daar een eigen
visie aan toegevoegd. Naar ons idee kijkt de gemeente helaas
teveel op de korte termijn, terwijl wij zaken opgenomen zouden
willen zien die meer de toekomst dienen. Over vijftien jaar moet
je je niet hoeven te verwijten dat je huiswerk in 2004 niet goed is
geweest.’

Vergissing
‘Een voorbeeld is het nieuwe gemeentekantoor met appartemen-
ten aan de Rozenboomlaan. Een prachtig complex, waar echter
een historische fout is begaan. Bij de planvorming tien jaar
geleden is geen rekening gehouden met de aanleg van
ondergrondse parkeergelegenheid. Daar bestaat nu wel grote
behoefte aan, maar de klok is niet meer terug te draaien. Nu
dreigt wederom zo’n fout gemaakt te worden rond de
winkelpromenade Herenstraat. “Mooi Voorburg” vindt het een

goed idee om een volledig verkeersvrije Herenstraat te
realiseren, maar dan wel met aan de Oosteinde- en
Westeindekant veel parkeergelegenheid. Rustoord wordt nu
herontwikkeld. Dat lijkt ons een ideale gelegenheid om daar
ondergronds rekening te houden met toekomstige
parkeerbehoefte. Een garage met 100 plaatsen is iets voor de
korte termijn, maar over15 jaar zijn er zeker 200 nodig. Fundeer
dus op dat aantal. Als het zover is en nodig mocht blijken leg je
die parkeervakken aan. Voorkom dat we straks met een

‘Aan de bel trekken is hard nodig’ 
Secretaris Alfred van Bunge:

‘Ondertunneling van de Parkweg
betekent een veel fraaier wandel- en
autovrij winkelgebied.’

In januari kon voorkomen worden dat aan de Vliet een woontoren van 30 meter

kon verschijnen als nieuwbouw van huize Rustoord.  

Voor de Burger Editie 2
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parkeerprobleem opgezadeld zitten door daar nu geen werk van
gemaakt te hebben.’

Echte visie
‘Ook moet je durven denken aan ondertunneling van de
Parkweg vanaf het ABN AMRO-kantoor tot na het Wiele-
makersslop. Dan heb je geen last meer van het vele doorgaande
verkeer en trek je een groot wandel- en winkelgebied bij het
Oude Centrum. We beseffen heel goed dat dat kostbare plannen
zijn, maar als je zoiets nooit aan de orde stelt, gebeurt het ook
nooit. Bovendien wat is duur? Nee, het gaat er om waar je als
gemeente geld aan uitgeeft om van het Oude Centrum het
mooiste historische gebied van Haaglanden te maken. Als je 15
jaar lang een miljoen euro spaart heb je in 2019 een aardig potje.
Dan komt die tunnel er gewoon. Dat is de benadering van
“Mooi Voorburg” als het gaat om stadsverfraaiing”, aldus Van
Bunge. 

“Mooi Voorburg” heeft ook eens geopperd het plantsoen van de
Oude Kerk meer bij de dorpskern te betrekken en er een echt
dorpsplein te creëren. Dat lukt niet zomaar, maar het zou heel
goed zijn voor de versterking van het Oude Centrum.

‘De kracht en kwaliteit ervan is de historie, gecombineerd met
economische bedrijvigheid op kleine schaal. Daar moet je echter
met allure mee omgaan. Dat is een keuze, waarvoor je
bestuurders en gemeenteraadsleden nodig hebt die zich daarin
kunnen verplaatsen. De gemeente zou zich daarin best wat
creatiever en minder conventioneel mogen opstellen. Voorburg
heeft goede stedenbouwers in huis, maar die krijgen
onvoldoende politieke ruimte. We willen echter nog wel eens
vergeten dat alle Voorburgers samen diezelfde politiek vormen. 

Misschien is het wel een taak van “Mooi Voorburg” daar meer
mee te gaan doen. Het oude dorp is historisch het fraaiste deel
van de stad. Dat betekent koestering en bewaking. Juist nu we
zien dat de aandacht van de gemeente meer en meer naar
Leidschendam gaat. Dat is prima, maar hier is ook nog veel te
doen. Voorburg in z’n geheel is nog lang niet af”, aldus Van
Bunge. 

Onbereikbare nu binnen handbereik

Rond het verschijnen van deze tweede jubileumuitgave heeft Schouten/-
De Jong Projectontwikkeling ook iets te vieren. Wij betrekken namelijk
‘Arentsburgh’ op het voormalig Effatha-terrein. Als kind uit de volks-
buurt van Voorburg-Noord keek ik met ontzag naar de ‘rijkere’ gedeelten
van Voorburg. En wat in mijn jeugd onbereikbaar leek, ligt nu binnen
handbereik.
Projecten in Voorburg hebben daarom voor mij altijd meer betekend dan
andere 'normale' bouwbestemmingen. De Potgieterschool bijvoorbeeld,
een locatie uit mijn jeugd die op de schop moest. Ik ben blij dat ik, toen
als ontwikkelaar bij Hopman, zelf een bijdrage heb kunnen leveren aan
een mooi resultaat. Natuurlijk denk ik ook aan De Loohof. Het bruggetje
en het groene pad die naar de oude boerderij op de voormalige 
buitenplaats leidden, staan mij nog helder voor ogen. Later kwam daar
het Intechnium. En nu brengen wij een stukje van die oude charme terug
met de bijzondere woningen die we daar realiseren. 
Een andere dierbare plek is de locatie van het oude zwembadterrein en
molen De Vlieger. Daar bracht ik als tiener veel tijd door en ontmoette ik
mijn eerste vriendinnetjes. Dan wil je meer dan een goed gevoel hebben
over de nieuwe bebouwing. De verplaatsing van de molen kostte een
aardige duit. Maar het betekende behoud van de kwaliteit van een
bijzonder stukje Voorburg zoals ik dat in mijn jeugd beleefde.
De keuze tussen een modern pand in Leidschendam of ‘Arentsburgh’ was
ondanks hogere kosten dan ook snel gemaakt.

Dit soort oude huizen moet je met veel liefde, zorg en geld behandelen. Je
koopt geen monument om het te laten verloederen. Met het eerherstel van
‘Arentsburgh’ en ‘Hoekenburg’ en de realisatie van de nieuwe
appartementengebouwen, beschikt Voorburg straks weer over een
volwaardige buitenplaats ‘Wiltenburch’. Voor mij is dat buitengewoon
‘mooi Voorburg’.

Charles van der Togt
Directeur Schouten & De Jong Projectontwikkeling B.V.

Voetbalstadion

Onlangs heeft “Mooi Voorburg” met succes mede bezwaar
aangetekend tegen de gevolgen van een voetbalstadion in het
Forepark, op steenworp afstand van het Oude Centrum. Van
Bunge: “Wij zijn niét tegen de komst van een stadion. Het
gaat ons om de te verwachten gevolgen voor het kwetsbaarste
deel van Voorburg. We zien de gemeente Den Haag
doorjakkeren, maar zolang naar ons idee niet goed is
nagedacht over de vervelende gevolgen van zo’n stadion, mag
er niet gebouwd worden. Wij willen vanuit het Beschermde
Dorpsgezicht, het geesteskind van “Mooi Voorburg” niet
opgescheept zitten met overvolle aanrijroutes of charges van
de ME in het Oude Centrum. Dat lijkt ons billijk gedacht.
Mocht de gemeente Den Haag onze gedachten gaan volgen en
hoeft Voorburg niet gebukt te gaan onder voetbalgeweld dan
hoop ik met veel plezier nog eens te kunnen zien hoe Ajax bij
het Prins Clausplein een smadelijke nederlaag tegen de
thuisclub lijdt”, aldus secretaris Van Bunge.

De heer C. van der Togt voor het pand Arentsburgh aan de Vliet in Voorburg-
West. Dit werd geheel gerestaureerd en ingericht als nieuw kantoor van
Schouten & De Jong.
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drs. R.C. de Jong belastingadviseur bv

Laan van Nieuw Oosteinde 184
2274 EN  Voorburg

Telefoon 070 386 33 26



5

Voor de Burger Editie 2

We schrijven 2059. De stichting “Mooi Voorburg” viert haar
100-jarig bestaan. Koningin Amalia is uitgenodigd om eenzelfde
koningslinde te planten die in 2004 ter gelegenheid van haar
eerste verjaardag werd opgericht, maar tijdens de beruchte storm
van 2057 werd geveld. Tijdens de val van de hoge boom werden
drie woningen gedeeltelijk verwoest. Bij de pomp zijn
vergrotingen van foto’s te zien van het Voorburg 50 jaar terug.
Op één ervan is toenmalig burgemeester mr. M.A.P. van
Haersma Buma te zien, die later nog de functie van commissaris
Randstad bekleedde. 

Koningin Amalia maakt een wandeling door het Oude Centrum
en wordt daarbij begeleid door stadshoofd Karel Koppe, de
achterkleinzoon van een oud “Mooi Voorburg”-bestuurder. De
vorstin kan zich maar nauwelijks voorstellen dat de Parkweg ter
hoogte van de Oude Kerk ooit een doorgaande route was. Ook
het Kerkplein maakte toen nog geen deel uit van de Herenstraat.
De terrassen die we er nu zien, maken het historische centrum
tot een attractief toeristisch trefpunt. Steeds meer bezoekers uit
de gehele Randstad roemen het karakter ervan, terwijl de
winkeliers er wel bij varen.. 

Bestuurlijke durf
De rigoureuze sloop in 2018 van de Utrechtsebaan en het
toenmalige station Voorburg wordt door Karel Koppe 

gememoreerd als een staaltje van bestuurlijke durf. In 2004 werd
vanuit de stichting “Mooi Voorburg” al gepleit voor de afbraak
van de Utrechtsebaan, die de gemeente sinds de jaren ‘70 als een
betonnen moloch doorsneed. Het duurde even voordat het plan
een kans van slagen kreeg, maar zoals in oude kranten te lezen
valt, was het destijds wethouder Hans Beenakker die zich er
sterk voor maakte en met visionaire geest aan de slag ging. Niet
voor niets werd het voormalige Westeinde in 2022 ter hoogte van
het toenmalige Stationsplein, door de gekozen burgemeester
Victor van Veen omgedoopt in de Beenakker Boulevard. Later
werd Beenakker gepromoveerd tot gedeputeerde van Zeeland.       

Prijs voor Europese stedenbouw
Koningin Amalia zei zich nog vaag te kunnen herinneren dat zij
samen met haar ouders per koninklijke trein vanuit Den Haag
naar station Harmelen reisde om een herdenkingsplechtigheid
bij te wonen. Toen eenmaal alle trams, bussen en treinen diep
onder de grond hun geruisloze weg naar en van Den Haag
vonden, kreeg het historische Voorburg met een nieuw
woongebied tussen de Zwartelaan en Park Middenburg
aanzienlijk meer aanzien. Het model Sijtwende werd toegepast;
verkeer ondergronds met bewoning en veel groen erboven. Een
fraaie aansluiting tussen Herenstraat en Voorburg-West was het
resultaat. In 2026 werd de prestigieuze prijs voor Europese
stedenbouw aan Voorburg toegekend. De koningin zegt zich dat
nog te herinneren en prijst alsnog de stadsbestuurders van 2004.  
Bij haar vertrek ontving koningin Amalia nog het memorieboek
‘100 jaar Mooi Voorburg’ met tal van oude ansichten en foto’s die
de geschiedenis van deze stichting tot een historisch document
maken.  

Koninklijke pluim voor stadsbestuurders uit 2004 

ABN AMRO LEIDSCHENDAM - VOORBURG, PARKWEG 30. WWW.ABNAMRO.NL



Architecten hebben in de afgelopen honderd jaar in Voorburg
prachtige huizen ontworpen en gebouwd. Heel veel lanen en
straten laten dit tot op de dag van vandaag nog steeds zien. Ook
de inrichting van tuinen, speciaal de voortuinen, is vaak een lust
voor het oog. Elk jaar neemt de tuinenkeuringscommissie van
de stichting “Mooi Voorburg” een bepaald gedeelte van
Voorburg onder de loep en honoreert de mooiste tuinen met een
prijs, die uitgereikt wordt op de jaarlijkse donateursavond in het
najaar. Een mooie tuinafscheiding, zoals een heg of andere
struikbeplanting kan een aanwinst zijn voor de tuin, maar het
plaatsen van een ‘houten krat’ om tuin of huis is geen aanwinst.
Vooral als het een volledig afsluitende scheiding is, die dan ook
nog te hoog is. Kan het ook anders? 
Voorburg is een groene gemeente. Een paar jaar geleden nog
was Voorburg prijswinnaar in de Europese wedstrijd Entente
Florale van groenste gemeenten. Goede groenbeplanting,
lichtdoorlatend, geeft een fraaie blik op de gehele straat. Het kan
dus anders! Laten we waken voor gesloten afscheidingen aan die
zijden van de huizen die aan de openbare ruimte grenzen.

Tuinafscheidingen in het groen

Gelukkig zijn er nog niet veel van dit soort erfafscheidingen aan de straatzijde in Voorburg. Met groen kun je immers ook privacy
bereiken, maar dat is wel veel fraaier. Vooral voor voorbijgangers en omwonenden.

Deze schutting is te hoog en isoleert het straatbeeld.



Van tijdelijke reclame tot allerhande borden

Ja, zult u zeggen, reclame moet mogelijk zijn voor de ondernemer.
En verkeersborden zijn nu eenmaal noodzakelijk. Maar het plaatsen
van een immens groot bord om een pand ‘Te Huur’ aan te bieden, is
dat ook de bedoeling? Een bord van wat bescheiden afmeting beoogt
toch hetzelfde? 

Alles wat te veel, te lelijk of te groot is, heeft een negatieve invloed op
de directe leefomgeving en neemt een stuk sympathie weg. Let eens
op de vele verkeersborden; vaak is het een ijzeren plaat aan een
roestige paal, meestal scheef of verbogen. Kan dat niet anders? Met
wat goede wil en enig inzicht is de plaatsing van borden met wat
geringere afmetingen een veel vriendelijker oplossing. En wat meer
letten op het straatmeubilair, de palen met de borden en de
straatnaamborden geeft ons mooie Voorburg een beter en mooier
aanzien. Dus het zou wel anders kunnen! Doet u ook mee? 

Commissie Openbare Ruimte

Over groot gesproken;
wat vindt u hiervan? Het
bord staat er al heel lang
en verstoort de
woonomgeving.

Borden ‘Te koop’ oké, maar zijn de borden ‘Verkocht’, die er soms lange tijd staan, niet wat teveel en overbodig?



Komt u wel eens bij de stations van Voorburg? Dan moet het u
wel opgevallen zijn. De fietsen!! Vroeger was het een chaotische
toestand. Her en der werden de fietsen schijnbaar achteloos
neergezet op alle plekken die aan het vervoermiddel enige steun
konden bieden. Ook kregen de rijwielen regelmatig te weinig
steun en lagen ze op de grond. Gevolg: kapotte fietsen, verbogen
wielen en afgebroken trappers. 
Was daar niets aan te doen? Natuurlijk wel. De gemeente en de
Spoorwegen hebben een prima oplossing bij de stations bedacht.
Een soort kluis voor de fiets en keurige rekken om de fiets tegen
te plaatsen en met een draadslot vast te zetten. Het kan dus wel!
Maar dan moet de fietsgebruiker zich wel aan de eenvoudige
regels houden. Zorg dat een rijwiel er geen weken blijft staan,
zodat vandalen toch kunnen toeslaan. Met wat goede wil kunt u
uw eigen woonplaats Voorburg een nette entree bezorgen voor
de bezoeker van ons mooie dorp. En… wie goed doet, goed
ontmoet. De fiets is u er trouwens ook dankbaar voor.

Commissie Openbare Ruimte

Rijwielbergingen

De NS heeft bij de stations
in Voorburg goede oplossingen
voor de fietsenberging
gevonden, met aandacht en
begrip voor de omgeving.
Hopelijk haakt u daar als
gebruiker op in.

Oude achtergelaten fietsen zijn echt iets voor binnensteden.
Maar komt dat nu ook al in Voorburg voor? Kunnen deze niet
door de politie worden verwijderd? Burgers zouden deze
omgeving-ontsierende fietsen kunnen melden aan hun
wijkagent. Een schoon en verzorgd station is tenslotte een
visitekaartje van onze mooie woonplaats.
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Hij was een van de oprichters van de stichting “Mooi
Voorburg” en dat bleef hij bijna 35 jaar tot aan zijn overlijden
in maart 1993. De heer Voorhoeve genoot ook bekendheid als
historicus, en was de oprichter en directeur van de stichting
Natuur en Jeugd. De oud-voorzitter van “Mooi Voorburg”
wist wat de stichting toen wilde als voormalig raadslid voor

In het project Sijtwende is de laatste bouwfase in gang gezet.
Het betreft de huizen tussen het Oosteinde en de Vliet, rechts
van de rotonde. Die komen te liggen aan een mooie laan
vernoemd naar Cornelis Voorhoeve.

Laan vernoemd naar oud-voorzitter

de VVD en lid van de Monumentencommissie. Volgend jaar
vindt de opening van de Cornelis Voorhoevelaan plaats. In het
Sijtwendegebied is ook het Marian Gobiushof. Zij maakte
eveneens deel uit van het bestuur en bracht de tuinenkeurings-
commissie tot grote bloei. Op de foto staat zij tweede van links.

15 jaar geleden vierde Voorburg haar 2000- jarig bestaan. 
Mede-oprichter en oud-voorzitter van “Mooi Voorburg”
C. Voorhoeve, stak als eerste de vlag uit. 

In 1991 werd deze foto van het toenmalige (niet complete) bestuur
gemaakt. In het midden de heren Gerard Koppe en Cees Voorhoeve.
Midden achter Marcel Houtzager, thans bekend als voortvarend wethouder. 

Fortis Bank
feliciteert stichting
‘Mooi Voorburg’ met
haar 45-jarig jubileum.
Meer weten over onze dienstverlening?

De bank
van vandaag

Kom langs bij Fortis Bank,

Burgemeester Feithplein 96,

2273 BW  Voorburg.

Tel (070) 387 12 10 



‘Dit jaar is een grootscheepse renovatie afgerond’, vertelt
Marketing Executive Marjolein Kist van het Voorburgse
Mövenpick. Zij werkt hier sinds de oprichting, inmiddels tien
jaar geleden, dus ook het Mövenpick viert dit jaar een jubileum.
‘Bij de renovatie hebben we het complete hotel in twee delen
opnieuw ingericht. Behalve de vier uitstekende vergaderzalen
voldoen nu ook alle 125 kamers weer aan de moderne eisen, zelfs
aan die van de meest verwende gast. Een aardige vermeldens-
waardige service hierbij is de keuze uit verschillende kussens en
dekens. Ook de traditie om familie van Voorburgers (en
inmiddels ook Leidschendammers) tijdens de Kerstperiode voor

een gering bedrag te laten logeren is beroemd.’
Op culinair gebied is er eveneens heel wat te beleven in het
Mövenpick. Een ingeburgerd begrip is al dat je elke middag
onbeperkt koffie kunt drinken met een heerlijk stuk
huisgemaakt appelgebak voor 5,50 euro. Het hotelrestaurant
Ciao & Mie heeft onder leiding van chef Frank-Jan Mutsaerts
naam gemaakt met een verrassende mix van Italiaans en
Oriëntaals. Behalve vele smakelijke à la carte-gerechten (onder
andere van de grill) kunnen gasten elke vrijdag- en
zaterdagavond voor een vast bedrag genieten van een onbeperkt
aantal heerlijke wokgerechten.
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HI SEC International,

opgericht in 1990, is één van Europa’s grootste leveranciers van securitysystemen voor de zakelijke en industriële markt. 
De groep heeft een voornaam klantenbestand bestaande uit onder andere de grootste Europese banken, overheid en militaire installaties,
petrochemische fabrieken, farmaceutische bedrijven en overige organisaties die geïntegreerde beveiligingsoplossingen wensen.

Producten

Het doel van HI SEC International is om te voorzien in de groeiende
behoefte aan geïntegreerde beveiligingsoplossingen voorzien van
gedistribueerde intelligentie. Dit omvat:

Toegangscontrole Systeem

Het Toegangscontrole Systeem is gebaseerd op de intelligente
toegangscontroleterminal die werkt met elke erkende kaarttechnologie.
De terminal kan worden uitgerust met een geïntegreerde en/of externe
magneetstrip, standaard proximity, 2-weg encrypted proximity,
Mifare®, en kontaktchip lezer. De terminal werkt zowel stand-alone als
in een netwerk (TCP/IP) tot 27000 toegangscontrole punten per virtueel
systeem. 

Inbraaksignalering Systeem

Het Inbraaksignalering Systeem is ontworpen voor veeleisende
gebruikers zoals bancaire en industriële instellingen. Door integratie
met HI SEC Toegangscontrole en Video Verificatie ontstaat een
effectieve en beheersbare ‘high-security’ oplossing. 

Security Management Systeem

Het Security Management Systeem is een op Windows 2000/XP
gebaseerd systeem, ontworpen voor het beveiligingsbeheer van

zowel een lokale installatie als locaties op afstand. Het systeem kan
optioneel worden uitgerust met een real-time grafische presentatie
module. Zowel stand-alone PC’s als LAN/Wan netwerken behoren tot
de standaard mogelijkheden

Video Verificatie Systeem

Met het Video Verificatie Systeem is het mogelijk de alarm en/of
gebeurtenisdata gezamenlijk met video informatie te verzenden vanuit
installaties. Het systeem biedt volledige integratie met
Inbraaksignalering en Toegangscontrole. De opslag van video-
informatie en de transmissie vindt tegelijk plaats volgens het “no-gaps”
principe. 

Image Badging Systeem

Met het Image Badging systeem is het mogelijk om toegangskaarten
met tekstvelden, pasfoto’s en handtekening, direct uit de
kaartdatabase van het Security Management Systeem, te produceren.

Configuratie Systeem

Het Configuratie Systeem is een op Windows gebaseerde PC ontwerp
“tool” voor het configureren van de HI SEC systemen. Naast de
mogelijkheid van 'up en down loading' van de configuratiedata zijn ook
diagnose functies aanwezig.

Voor meer informatie:
HI SEC International B.V., Tel. 070 3861103
Postbus 82, 2270 AB Voorburg , Fax. 070 3947356
Populierendreef 968B, 2272 HW  Voorburg, E-mail: sales@hisec.nl
www.hisec.com

Zwitserse gastvrijheid sluit mooi aan bij VoorburgMarjolein Kist: ‘Welkom in Mövenpick Voorburg!’

Loop toch eens dóór! Naar het Möven-
pick Hotel Voorburg, wel te verstaan.
Veel Voorburgers komen wellicht niet
verder dan The Village, toch loont het de
moeite om het Stationsplein even over te
steken. Het Mövenpick biedt, ook voor
lokale gasten, veel aangenaams.



Op steenworp afstand van Voorburg, aan de
overkant van de Vliet, is een nieuwe toon gezet
in Leidschenveen. Projectontwikkelaar Ate
Wijdeveld licht de rol van een woningcorpo-
ratie in zo’n enorm nieuwbouwproject toe.

‘Als corporatie zijn wij vanaf het begin,
ongeveer halverwege de jaren negentig, nauw
betrokken geweest bij de ontwikkeling van de
Vinex-locatie Leidschenveen. Vanaf de eerste
plannen tot de dag van vandaag en tot in de
verre toekomst zijn de inspanningen van
WoonInvest gericht op het verkrijgen van een
duurzame wijk’, aldus Ate Wijdeveld, die
namens WoonInvest jarenlang projectont-
wikkelaar was van Leidschenveen. ‘Een unieke
positie’, vindt hij. ‘Immers, voor de meeste
projectontwikkelaars is de rol na de verkoop
van de woningen uitgespeeld. Wij houden
echter als corporatie de woningen in eigendom,
zodat voor ons andere aspecten meewegen.
Duurzaamheid is daarbij heel belangrijk,
evenals sociale veiligheid.’ Wijdeveld is van
mening dat door bij ieder deelproject voor een
andere architect te kiezen, ook de gewenste
veelzijdigheid binnen één basisidee bereikt is.

Kwaliteit
‘WoonInvest en haar voorlopers hebben een
hoog ambitieniveau. Wij vonden het onze
plicht om tot een goed architectonisch resultaat
te komen. En inmiddels durf ik wel te stellen

dat we daar aardig in geslaagd zijn. In
Leidschenveen is één op de vijf woningen
gebouwd in opdracht van WoonInvest, totaal
zo’n 1.400 woningen. Deze woningen worden
ook allemaal verhuurd en door ons beheerd.
Functionaliteit gaat daar hand in hand met
duurzaamheid, ruimte en kwaliteit. Als ik zie
hoe de wijk er nu uitziet, ben ik daar trots op.
Er is heel veel zorg besteed aan de woningen en
je kunt zien dat het onderliggend
stedenbouwkundig plan van hoge kwaliteit is.’
Uiteraard beseft ook Wijdeveld dat de wijk in
het huidige stadium nog niet af is. ‘Er is een
roep om meer voorzieningen en meer
levendigheid. De corporatie zal daarin een
minder grote rol spelen. Voor WoonInvest is
het nu belangrijk goed te luisteren naar de
hedendaagse woonwensen.’

(advertorial)

Colofon
Stichting “Mooi Voorburg” 
Postbus 57, 2270 AB Voorburg 
Telefoon: 387 36 36
www.mooivoorburg.nl    
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Afwisselende nieuwbouwprojecten maken het prettig

wonen in Leidschenveen.

Luisteren  naar woonwensen

Sponsors en adverteerders die de
jubileumuitgaven en -activiteiten
mede mogelijk gemaakt hebben:

ABN Amro Bank NV
Bohemen BV
Bunchhouse Mediapartners BV
Dom Notariskantoor
De Vries Robbé Makelaardij o.g. BV
Drabbe & Zn. Importeurs BV
Fortis Bank
Hi Sec International BV
Makelaardij WVK BV
Mövenpick Hotel Voorburg
Rabobank Leidschendam-Voorburg
R.C. de Jong Belastingadviseur BV
Schouten & De Jong Project-
ontwikkeling BV
Sint Martinusfonds
Streefkerk Advocaten
Verbakel Modehuis BV
Wolders’ Metaalgieterij BV
WoonInvest (als hoofdsponsor)
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‘Leidschenveen mag er zijn’



WoonInvest
Balen van Andelplein 2
2273 KH  Voorburg

Postbus 163
2270 AD  Voorburg

Telefoon: 070 301 11 00
Telefax: 070 387 50 15
www.wooninvest.nl

Investeert in mooi wonen


