
Herinrichting speelveld Dr. Poelslaan

Wat vind u  
ervan?
 
Wat vindt u belangrijk in onze wijk? 
Laat het ons weten en stuur een mail 
naar voorzitter@steenvoordenoord.nl
Kijk ook eens op www.steenvoorden
oord.nl

Vergaderingen
De BSN vergadert één keer per maand. 
Deze vergaderingen zijn openbaar. 
Bewoners uit de wijk Steenvoorde 
Noord kunnen er vrijblijvend bij 
komen zitten. Je kunt aanschuiven 
als geïnteresseerde toehoorder of 
meediscussiëren. Vaak zijn er ook 
gemeenteraadsleden aanwezig.

De vergaderdata voor 2012 zijn:
wo 15 februari wo 19 september
wo 21 maart wo 17 oktober
wo 18 april wo 21 november
wo 16 mei wo 19 december
wo 20 juni

locatie:
Stervoorde Wijkgebouw
Dr. H.J. van Mooklaan 1
aanvang: 19.30 uur.

De Gemeente Rijswijk heeft in samen
werking met de omwonenden, jongeren, 
Welzijn Rijswijk en de BSN een nieuwe 
inrichting uitgewerkt voor het speel
veld aan de Dr. Poelslaan. Op onze site 
www.steenvoordenoord.nl staat de 
tekening van het plan. Op 5 oktober, op 
een bijeenkomst in de H. Benedictus en 
Bernadettekerk, hebben de Gemeente 
Rijswijk, Welzijn Rijswijk, omwonenden 
en de BSN samen kunnen kiezen uit drie 
voorstellen, met ruime meerderheid is 
voor het plan gekozen wat nu op de site 
te zien is. Het hek direct achter het goal 
wordt een geluidsarm hek, tussen het 
voetbalveld en het speel/grasveld komt 
een hek van +/ 2 meter hoog en verder 
worden er wat bankjes verplaatst en 
afvalbakken geplaatst. Zo kunnen de  
jongeren en de kinderen weer  
rustig naast elkaar spelen en is er voor de 
omwonenden wat minder geluidsover
last. We zijn blij dat er na een lange tijd 
toch een oplossing is gevonden waar alle 
partijen zich in kunnen vinden.

Marjolijn Peters

Burendag
In 2006 is Douwe Egberts begonnen 
met deze dag en in 2008 ontstond de 
samenwerking met het Oranje Fonds. 
Dit Fonds biedt mensen met goede 
buurtplannen een bijdrage tot 500 
euro om de plannen op Burendag uit te 
voeren. Dit jaar was het op 24 septem
ber weer Burendag. Nederland vierde 
dit met ruim 1,3 miljoen mensen. In 
het hele land zijn duizenden ideeën 
uitgevoerd om de buurt nog leuker te 
maken. Ook in Rijswijk zijn allerlei 
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leuke acties ondernomen, in onze 
buurt was de Plusmarkt actief met drie 
ideeën, het idee voor een speeltoestel 
heeft de meeste stemmen gekregen. 
Wij willen volgend jaar ook deze dag 
ondersteunen, heeft u ideeën voor 
volgend jaar, op 22 september 2012, 
dan willen we dat graag samen met u 
realiseren. I.v.m. de aanvraag voor de 
bijdrage van het Oranjefonds horen  
we graag zo vroeg mogelijk van uw 
plannen. U kunt dit mailen naar  
steenvoordenoord@hotmail.com

Marjolijn Peters



Eén van de belangrijkste plannen die 
spelen binnen Steenvoorde Noord is 
de structuurvisie rondom de Prinses 
Beatrixlaan en omgeving. In voorgaande 
edities van ons nieuwsblad, heeft u hier 
al het een en ander over kunnen lezen. 

De problemen rondom de Prinses 
Beatrixlaan zijn divers. De belangrijkste 
zijn de kwaliteit van de lucht, geluids
overlast, de groeiende verkeersdruk 
en het ontstaan van files door de vele 
gelijkvloerse kruisingen en verkeers
lichten. Om de problemen rondom de 
Prinses Beatrixlaan aan te pakken heeft 
de gemeente Rijswijk een structuurvisie 
en een Milieueffectrapportage (MER) 

opgesteld. Beide documenten zijn te 
vinden op de website van de gemeente: 
www.rijswijk.nl > Actueel > Plannen 
& projecten > Prinses Beatrixlaan en 
omgeving

De structuurvisie schetst de toekomst
visie die de gemeente heeft voor 
de herontwikkeling van de Prinses 
Beatrixlaan. Dit zijn dus geen defini
tieve plannen, echter ontwikkelingen 
rondom de Prinses Beatrixlaan moeten 
wel passen binnen de kaders van deze 
visie. De MER schets een beeld van de 
te verwachten gevolgen voor mens en 
milieu van het plan.

De oorspronkelijke planning was om de 
structuurvisie en MER te bespreken in 
de gemeenteraad van 30 juni jl. Echter 
naar aanleiding van de discussie in het 
‘Forum Stad’ van 27 juni jl. en de vele 
vragen die de verschillende fracties had
den, heeft het college besloten om het 
voorstel over de structuurvisie en MER 
terug te nemen. Dat betekent dat de 
gemeenteraad nog geen besluit heeft 
genomen over de structuurvisie Prinses 
Beatrixlaan en de bijbehorende MER.

Sjoerd Aalbers
h foto Prinses Beatrixlaan

een leefbare en veilige wijk. Heeft U 
interesse stuur mij dan een email via 
martien.de.brabander@haaglanden.
politie.nl. Ik zorg dan dat Uw naam 
bij de juiste personen komt. Neem 
zelf uiteraard inbraakwerende maat
regelen. Voor informatie over deze 
maatregelen kunt U het beste via inter
net een PKVW winkelier raadplegen. 
Mocht U vreemde figuren in de wijk 
zien, meld dit dan aan 112. Want met 
112 daar pakt de politie daders mee. 
Wordt u toch het slachtoffer van 
inbraak in Uw woning, doe dan altijd 
aangifte. 
Verder zijn de wijkagenten van politie 
Rijswijk en politie Rijswijk sinds kort 
ook actief op Twitter. Als U een collega 
of ons bureau wil volgen kijk dan op 
de site van politie Haaglanden. Mijn 
Twitter account is WagSteenvNoord. 
Verder komt het einde van het jaar al 
weer snel dichterbij. Ik wens U nu al 
goede en fijne feestdagen en een goed 
2012. Kijk uit met vuurwerk en tot 
volgend jaar. 

Uw wijkagent Martien de Brabander. 

Hierbij een 
bericht 
van uw 
wijkagent. 
De zomer 
is nu echt 
voorbij en 
iedereen is 
al weer aan 
het werk of 
naar school. 

Tijdens de zomervakantie hebben zich 
toch wel een aantal incidenten voor
gedaan. Er zijn vernielingen gepleegd 
aan de Steenvoordeschool, kinderop
vang De Kindertil en basisschool De 
Meander. Vervelend voor de gebruikers 
van deze panden. De aanpassing van 
de Marijkesingel en Margrietsingel is 
inmiddels ook klaar. Mogelijk dat spul
len van de bestrating gebruikt zijn bij 
de vernielingen van de gebouwen. Een 
vervelende samenloop van omstandig
heden. Op woensdag 5 oktober was 
er een avond voor de buurtbewoners 
georganiseerd in verband met de aan
pak van de speelplek dr. Poelslaan. Een 
aantal bewoners waren aanwezig en er 

is een keuze gemaakt voor de aanpas
sing. Wachten tot de spullen binnen 
zijn en dan zal het worden uitgevoerd. 
Ik hoop dat de meldingen van overlast 
dan niet meer zullen voorkomen. Een 
compliment naar de gemeente Rijswijk 
en de bewonersorganisatie die samen 
met andere betrokkenen samen dit 
resultaat hebben behaald. Mocht U 
interesse hebben in de bewonersorga
nisatie kijkt dan op de website www.
steenvoordenoord.nl. Hier staan de 
laatste ontwikkelingen en resultaten 
te lezen en te bekijken. Verder blijft 
ook Steenvoorde Noord niet vrij van 
inbraken in woningen hoe spijtig dan 
ook. Naar aanleiding van deze inbraken 
hebben een aantal bewoners van de 
Min.Lelylaan een soort buurtpreventie 
opgezet. Men loopt door de buurt en 
geeft verdachte signalen en personen 
door aan de politie. Hierdoor is al een 
inbraak voorkomen en zijn verdachte 
personen en kentekens van auto’s bij 
mij gemeld. Het onderzoek samen met 
de recherche is in volle gang. Uiteraard 
zoekt men nog actieve wijkbewoners. 
Het kost niet veel tijd en draagt bij aan 

Beste Wijkbewoners

Stand van zaken Prinses Beatrixlaan en omgeving



De Buitenspeeldag van j.l. 01 Juni 
2011 was weer een groot succes, 
dit mede door onze sponsors t.w. 
Rijswijk Wonen, Vidomes en Richard 
Jongenotter van de Plusmarkt wegens 
10 jaar bestaan. 

Ook hebben we een bijdrage gehad van 
de winkeliers van de Pr. Margrietsingel, 
door ons bij diverse speelattracties van 
stroom te voorzien. De stomerij B&B 
heeft een grote zak spekjes gespon
sord en bij kapper Piet Pijl konden we 

water halen voor de limonade koe. Ook 
waren er leerlingen van het Mondriaan 
College, als vrijwilliger voor assistentie 
bij diverse attracties. Ook onze vaste 
groep van BSN was er de hele dag van 
08.00 uur tot het einde.

Wij bedanken al deze mensen voor  
hun inzet op deze dag. Ook vragen  
wij mensen uit onze wijk om zich  
aan te melden om vrijwilliger te  
zijn op de Buitenspeeldag van  

volgend jaar, deze wordt gehou
den op woensdag 13 Juni 2012. Het 
bestuur van Bewonersorganisatie 
Steenvoorde Noord wenst u allen 
Prettige Kerstdagen en een Gezond 
2012 toe.
 
Frans Kalse: Penningmeester -  

Interim Secretaris, 
Marjolijn Peters: Voorzitter.

h foto’s buitenspeeldag 2011

Buitenspeeldag 2011
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Colofon

Wat zijn het toch een prachtige parken! 
Iedere keer als ik er doorheen wandel, 
krijg ik het gevoel van ‘even alleen zijn 
met de natuur’.... De vaak serene stilte, 
gecombineerd met de bijna geruststel
lende aanwezigheid van prachtige, 
statige en soms meer dan honderd jaren 
oude bomen in combinatie met verras
sende doorkijkjes langs die vaak ruwe en 
door de tijd getekende stammen naar 
bewust opengehouden plekken, beleef 
ik als uiterst rustgevend. De Voordes, een 
oase van stilte en natuur in ons zo vaak 
hectische leven van alledag...

Maar zo’n prachtig natuurgebied vraagt 
natuurlijk wel om een goed beheer. Want 
de gevolgen van vele ‘Haagse jaren’ van 
verminderde onderhoudsaandacht voor 
deze parken laten zich niet in een relatief 
korte tijd ‘terugzetten’... Daarvoor is een 
groenvisie op lange(re) termijn nodig, 
gecombineerd met kennis welke ‘groen
componenten’ wél in deze parken horen 
en welke ‘gebiedsvreemd’ zijn, samen
gaand met een doeltreffend beheer van 
groen en waterwegen...

Om met de laatste twee te beginnen: 
sommige ‘beheerstaken’ werden ‘luid 
en duidelijk’ uitgevoerd, andere vie
len  gezien vanaf de buitenkant van 
de parken  niet of nauwelijk op. Met 
zwaar materieel werden watergangen 
schoongemaakt en werden beschoeiin
gen vernieuwd, net zoals een stuw aan 
de van Vredenburchweg – werkzaam
heden, waardoor de waterhuishouding 
sterk verbeterd werd. Op andere plekken 
werden dichtgegroeide plekken vrijge
maakt, was er verder herstel van de oude 
zichtlijnen en werden nieuwe bomen en 
Rhododendrons aangeplant...

M’n vragen over de toekomst van het 
voormalige voebalterrein van Tedo
Adelaars, van de locatie Omnigroen en de 

plek van de vroegere ‘hondentraining’, 
stelde ik aan de gemeente en hierop 
werd, zowel door mevrouw T. Meijer 
schriftelijk als door de heer M. Efdee 
mondeling, uitgebreid en enthousiast 
atwoord gegeven.

Zoals iedereen weet, zal er de komende 
jaren bezuinigd moeten worden op alle 
uitgaven van de gemeente Rijswijk en dat 
geldt natuurlijk ook voor de beheerskos
ten van de Landgoederenzone en dus van 
de Voordes. De slogan is dan ook: sober 
maar doelmatig...

Het voormalige voetbalterrein van 
TedoAdelaars is door de gemeente al 
‘aangepakt’. In juni dit jaar is het hele 
terrein in twee ongelijke stukken ver
deeld. Het grootste deel werd met gras 
ingezaaid, het kleinere deel met een 
kruidenmengsel, waarna er later in het 
seizoen rondlopende ‘paden’ in gemaaid 
zijn. In de toekomst kan het grotere deel 
gebruikt worden als weide; voorlopig 
wordt het machinaal gemaaid.

Het terrein waar de Haagse bedrijven 
Omnigroen en DSZW gehuisvest waren, is 
inmiddels vrijgemaakt van opstallen. Het 
is de bedoeling dat dit terrein de komen
de winterperiode ‘aangepakt’ wordt. De 
dichtgegroeide ruimtes gaan weer open 
en er komt meer zicht op het terrein. 
Natuurlijk verdwijnt niet al het groen: er 
wordt aangesloten op de aanwezige flora 
& fauna. Wat er  net zoals er op andere 
plekken in de Voordes ook al gebeurd is 
 wél verdwijnt, zijn heesters en struiken 
die ‘gebiedsvreemd’ zijn: dat wil zeggen 
die er niet van oudsher horen, zoals oude 
coniferen. De indeling van het terrein 
blijft gehandhaafd en de vrijgekomen 
plekken worden door de gemeente inge
zaaid met een deel grasmengsel en een 
deel kruidenmengsel. Dus ook hier vol
gens de stelregel ‘sober maar doelmatig’.

In het ‘bosvak’ achter de plaats waar 
voorheen de ‘hondentraining’ gehuisvest 
was, stond een loods met toebeho
ren, deze is inmiddels verdwenen. Het 
bosvak is een overblijfsel uit de tijd dat 
de gemeente Den Haag hier een opslag 
annex depot voor haar beplanting had 
staan. Deze beplanting is dóór gaan 
groeien en heeft grote volumes aange
nomen. Het ‘vorstscherm’ bestaande uit 
de Italiaanse populieren is inmiddels aan 
het ‘omvallen’. De gemeente controleert 
de situatie op veiligheid. Dit bosvak blijft 
voorlopig nog gehandhaafd.

Ook in de komende wintermaanden 
blijven de Voordes een gebied, dat iedere 
keer weer boeit en waar altijd wat te 
beleven is, zowel voor de wandelaar als 
voor degene, die de Landgoederenzone 
per fiets wil verkennen. De gemeeente 
Rijswijk geeft wandel en fietsroutes uit, 
gratis verkrijgbaar via publieksvoorlich
ting maar ook te downloaden via
http://www.rijswijk.nl> Over Rijswijk 
> Thema’s > Vrije tijd en toerisme > 
Wandel en fietsroutes.

Veel ‘natuur en beleefplezier’ tijdens uw 
wandelingen door de Voordes!

Ron Fitz  13 november 2011

De Voordes


