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Wassenaar, 25 mei 2010 

 

Het plan om een golfbaan van meer dan 100 hectare aan te leggen in één van Nederlands laatste gave 

strandwallen- en veenweidegebieden, het zuidelijk deel van de Duivenvoordse en Veenzijdse polder 

tussen Den Haag en Leiden, een beschermd natuurgebied van zeer bijzondere kwaliteit, is aanleiding 

geweest voor het oprichten van de Stichting i.o. Horst en weide, eerder deze week in Wassenaar. 

 

Horst en weide zal zich inzetten voor de stringente bescherming van natuur, bodem, bodemarchief en 

landschap tussen de strandwal waarop Wassenaar ligt en de strandwal waarop Voorschoten en 

Leidschendam zijn gebouwd; dat is een gebied dat aan de zuid-westzijde wordt begrensd door de Haagse 

wijken Mariahoeve en Essesteijn, en in het noord-oosten door de Leidse wijk Stevenshof. 

    

Het voorlopig bestuur van Horst en weide is zeer verontrust doordat 

-  B&W van Wassenaar niet gebleven zijn bij hun besluit van 13 mei 2008 "geen medewerking te verlenen aan 

het verzoek voor het verplaatsen van de sportvelden bij Kerkehout, op de vrijkomende velden woningbouw te realiseren en 

achter deze locatie realiseren van een 27 holes golfbaan met country club" en hun medewerking thans geheel 

openlaten 

-   het College van B&W van Wassenaar op 31 mei ruimte geeft aan Golfclub Leeuwenbergh om in de 

gemeenteraadsvergadering een presentatie te geven over de aanleg van de golfbaan, zonder dat partijen 

die tegen de golfbaan zijn soortgelijke mogelijkheden krijgen 

-het college van B&W in Voorburg-Leidschendam op 25 mei ruimte geeft aan Golfclub Leeuwenbergh 

om een presentatie te geven over de aanleg van de golfbaan, zonder dat partijen die tegen de golfbaan 

zijn soortgelijke mogelijkheden krijgen 

-de golfbaan komt te liggen in een Rijksbufferzone 

-de golfbaan komt te liggen binnen de Ecologische Hoofdstructuur 

-de golfbaan komt te liggen in een belangrijk weidevogelreservaat van Staatsbosbeheer 

-de golfbaan komt te liggen in een beschermd dorpsgezicht 

 

Het voorlopig bestuur van Horst en weide  

-signaleert grote onrust onder veel organisaties en individuele burgers in de regio Leiden-Den Haag-

Wassenaar-Voorschoten die het behoud van natuur en landschap voorstaan 

-zal samenwerken met alle bestaande organisaties en individuele burgers die de komst van de golfbaan 

http://www.horstenweide.nl/


willen tegenhouden 

-zal alle wettige middelen inzetten ter verhindering van de komst van de golfbaan en de verwoestende 

aanslag op een landschap dat vrijwel ongeschonden is gebleven  sinds de tijd van de graven van Holland 

-heeft een uitgebreide verklaring opgesteld waarin alle argumenten worden bestreden die Golfclub 

Leeuwenbergh aandraagt voor de aanleg van een golfbaan in de Duivenvoordse en Veenzijdse Polder 

 

Voor nadere informatie: http://www.horstenweide.nl/index.html(op de website is de verklaring van 

Horst en weide te downloaden). Telefoon: Wim ter Keurs, 071- 5613043 
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