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De Wassenaarder

In Najaarsnota
update van 2013
Raad n Gisteren vergaderde de

gemeenteraad over de begroting 2004 waarbij de stukken
een doorkijkje geven in de periode tot en met 2017. Het jaar
2013 is echter nog niet voorbij.

Traditiegetrouw komt het college
als de blaadjes vallen met een
tweede tussentijdse rapportage
over het nu lopende begrotingsjaar 2013, de Najaarsnota. De raad
kan de daarin vermelde actuele
financiële gegevens meenemen
in de beraadslagingen over het
gemeentelijke huishoudboekje
in 2014 en verder. De Najaarsnota
bevat ook dit jaar weer een bont
palet aan actuele mee- en tegenvallers. Zo wordt bij het eerste
programma ‘Goed bestuur en
goede dienstverlening’ melding
gemaakt van een meevaller van
158.970 euro bij de voorziening die
is getroffen voor voormalige wethouders. Eén van de wethouders
die vorig jaar ontslag nam heeft
namelijk een nieuwe functie aanvaard. Helaas wordt de besparing
weer grotendeels teniet gedaan
omdat de gemeente over 2013 een
bedrag van 93.200 euro extra heeft
begroot aan extra stortingen voor
pensioen- en reïntegratiekosten.
Bij het programma ‘Meedoen in
Wassenaar’ zijn er meevallers bij
de sociale werkvoorziening, het
zwembad en de WMO te melden
waardoor dit begrotingsonderdeel
372.190 euro in de plus komt. In de
Najaarsnota wordt de verwachting
uitgesproken dat er nog dit jaar
meer duidelijkheid zal komen
over de toekomst van cultureel
centrum Warenar. De gemeente
onderhandelt met de Wassenaarse
Bouw Stichting over het beheer,
de exploitatie en een eventuele
verkoop van de Warenar. Bij het
programma ‘Wassenaar leefbaar’
een opmerkelijke positieve post
van maar liefst 2.900.000 euro
bij de geraamde leges voor omgevingsvergunningen. De gemeente
verwacht over 2013 een bedrag van
670.650 euro aan reguliere leges te
ontvangen. De omgevingsvergunningen voor de bouw van de Amerikaanse ambassade en het Caldic
Museum op Voorlinden hebben
de gemeente Wassenaar dit jaar
echter éénmalig miljoenen euro’s
aan leges opgebracht. Iets lager is
een meevalller van 20.000 euro
dat was gereserveerd voor de nazorg van ex-gedetineerden maar
dit jaar niet nodig blijkt te zijn. De
najaarsnota gaat ook uitgebreid
in op de actuele kosten van de
ambtelijke integratie met Voorschoten, waaruit de Werkorganisatie Duivenvoorde is ontstaan. De
Najaarsnota noemt de aansluiting
tussen de taken van de organisatie
en de personele capaciteit ‘niet
optimaal’ en maakt melding van
20 medewerkers die op de loonlijst staan, maar niet op reguliere
functies kunnen worden ingezet.
Er wordt over 2013 een tekort van
525.000 euro voorzien. Daarvan is
3 ton incidenteel en door een aantal besparingen op structurele kosten verwacht Wassenaar dit jaar
uiteindelijk 125.000 euro extra aan
de Werkorganisatie Duivenvoorde
te moeten bijdragen.

Tips?
Mail de redactie
Uw mening n Ons tippen kan

via redactie@dewassenaarder.
nl of tel. 071-4022901. Daarnaast
zijn wij ook erg nieuwsgierig
naar uw mening over deze krant.
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Wassenaar als inspiratiebron
voor fantasie van schrijvers
Boeken n ‘HAVO is geen optie’ luidt de titel van de roman die
de Wassenaarse Martje van der Brug schreef. Een boek over
‘ontspoorde ambitie in een villadorp’, althans zo staat het op
de cover. Het verhaal speelt zich voor een belangrijk deel af op
een middelbare school in het fictieve villadorp Berkheij. Een
naam die veel Wassenaarders nieuwsgierig zal maken.
Door Jos Knijnenburg

De trendy blauwe scooter die op de
voorzijde van ‘HAVO is geen optie’
staat afgebeeld maakt duidelijk dat
het verhaal zich in elk geval niet in
het echte dorpje Berkhey kan hebben afgespeeld. Dat lag ergens in
de duinen tussen de Wassenaarse
Slag en Katwijk aan Zee en werd
in een geschrift uit 1548 voor het
laatst genoemd. Het vissersdorpje
werd verlaten en verdween onder
de stuivende duinen. Boudewijn
Büch schreef in 1996 ‘De Bocht van
Berkhey’. Büch toonde zich daarin
een meesterlijk stilist die de jeugd
beschrijft van de hoofdpersoon
Winkler Brockhaus in het dorp Oppidum dat niet moeilijk herkenbaar is als Wassenaar. In het boek
wordt een beeldspraak gebruikt
die fraai de sfeer uit het Wassenaar
van de jonge Büch oproept. Som-

mige plekken worden bij naam genoemd, maar niet altijd. Raadhuis
De Paauw is ‘het witte paleis’ en
Duinoord is ‘het duinhotel’.
Geografie volgen

Wie Wassenaar kent, kan de geografie van Winkler Brockhaus moeiteloos volgen. Dat lag anders bij de
roman ‘In het holst van Hilversum’
die Ferry Hoogendijk ruim 30 jaar
geleden uitbracht. Hoogendijk,
destijds bewoner van de Waldeck
Pyrmontlaan situeerde zijn verhaal
over de keiharde televisiewereld
niet alleen in Hilversum, maar ook
in het buitenland en in Wassenaar.
Het dorp waar volgens de hoofdpersoon de ene helft een verhouding
heeft met de andere helft. Hoewel
Rob Houwer de rechten van het
boek zou hebben gekocht, is de beloofde film er nooit van gekomen.
Het boek ‘Soldaat van Oranje ’van

oud-Wassenaarder Erik Hazelhoff
Roelfzema waarin Wassenaar uitvoerig aan bod kwam, werd wel
verfilmd waarbij verschillende locaties uit het verhaal op het witte
doek terecht kwamen.
Romans

Hoewel er honderden boeken over
Wassenaar en Wassenaarders zijn
verschenen, zijn fictieve werken
over het dorp aanmerkelijk zeldzamer. De jaarlijkse verhalenwedstrijd laat zien dat er talent in het
dorp is. C.Joh. Kieviet was in 1918
met ‘De geheimzinnige koepel’
over het bouwsel op de berg in Wiltzangk misschien een trendsetter,
maar zonder al te veel navolging.
Net als het boek van Kieviet is een
kinderboekje als ‘Het toverblad van
Meijendel’ geografisch nog wel te
duiden. ‘HAVO is geen optie’ vormt
als roman in dat opzicht een aardige uitdaging voor de lezer. Het
verhaal speelt zich in het villadorp
Berkheij waar de hoofdpersoon
gaat werken als invalkracht op een
middelbare school, het Waterland
College. Daar zitten veel leerlingen
boven hun macht op het VWO. ‘De

ouders zijn te rijk om het toe te
geven’ en dat mogen de docenten
oplossen. In de klas geen Peter, Jan
of Hennie, maar wel een Roderick,
Eduard, Scato, Florentine, Victorine, Quirine ‘en nog meer moois’.
Wassenaar heeft weliswaar een college en een lyceum, maar beiden
zijn geen ‘Berlage’ zoals in het boek.
Hoofdpersoon Jenneke Wissink
woont op een landgoed van 40 hectare, geen utopie in Wassenaar.
Centrum

Maar dan beschrijft Van der Brug
het centrum van Berkheij. Parkeren
moet er ‘op het marktterrein’. In de
‘Voorstraat’ geen winkels met glazen puien, maar lieflijke geveltjes
met ramen als etalage. De straat
komt uit op een pleintje met cafés
en een Italiaanse ijswinkel. Er zijn
zonnige terrassen met tientallen
plaatsen. Wassenaar heeft een Regthuys en het Oude Raadhuis, Berkheij heeft het ‘Oude Regthuis’. Een
andere locatie die steeds terugkeert
is de pleisterplaats ‘het Wapen van
Berkheij’. Zaterdag 2 november signeert Martje van der Brug tussen
14.00 en 15.00 uur bij De Kler.

Aanleg graspad
langs polders
Wandelpad

Aan de oostzijde is een tankgracht erfenis uit het oorlogsverleden van het gebied. | Foto: Bouwe Prins

Den Haag investeert in
opknappen Oosterbeek
Landgoed n Het landgoed Oosterbeek krijgt een grote opknapbeurt. De gemeente Den Haag, eigenaar en beheerder
van het in Wassenaar gelegen Oosterbeek, wil het ietwat
vervallen landgoed ‘als visitekaartje van de wijk Benoordenhout’ in oude luister herstellen en heeft hiertoe 675.000 euro
beschikbaar gesteld.
Door Jos Knijnenburg

Het landgoed Oosterbeek ligt in
het grensgebied van Den Haag en
Wassenaar tussen Clingendael, de
prinses Julianakazerne, de Benoordenhoutseweg en Fietspad 10. In de
zeventiende eeuw gesticht als een
buitenplaats in duingebied, heeft
Oosterbeek met het gelijknamige
landhuis vele eigenaren gehad.
In 1935 kocht filmproducent Loet
Barnstijn het landgoed en liet naast
het landhuis twee filmstudio’s
bouwen. ‘Filmstad’ zoals het complex heette werd tijdens de Tweede
Wereldoorlog door de Duitsers ge-

bruikt om propagandafilms op te
nemen. Het landgoed werd voorzien van bunkers en aan de oostzijde werd een tankgracht gegraven.
Het grote huis en een deel van de
bebouwing werd tijdens de oorlog
verwoest. De oude tuinmanswoning, de waterpartijen, de bunkers
en de gracht zijn er nog altijd.
Opknappen

Oosterbeek ligt pal naast de bouwlocatie van de nieuwe Amerikaanse ambassade. De gemeente Den
Haag, die Oosterbeek in 1953 aankocht, wil een deel van het geld dat
is bedoeld ter compensatie voor

het verdwijnen van groen door de
bouw van de Amerikaanse ambassade, gebruiken om het landgoed
een flinke opknapbeurt te geven.
Het Rijk is akkoord met het plan. Zo
worden verzakte oevers en weiden
bij de waterpartij aangepakt, oude
lanen hersteld en bunkers beter
zichtbaar gemaakt.
Bomen kappen

De operatie omvat verder ondermeer de kap van 130 bomen, waarvan 96 eiken, die in slechte staat
verkeren. Er zullen 150 jonge bomen voor worden aangeplant. Na
de boomkap voor de Amerikaanse
ambassade, het automuseum in
Reigersbergen, op Duindigt voor
de Noordelijke randweg en op de
Amonsvlakte voor enkele golfholes,
opnieuw een forse ingreep in het
groen tussen Wassenaar en de Residentie

n Vorige week is de
aanleg van het Duivenvoords Polderpad begonnen. Het gaat om
een wandelpad dat grotendeels in
de berm van de Raaphorstlaan en
de Horst en Voordelaan komt te
liggen. De kosten van het project,
187.400 euro, worden gefinancierd
uit diverse subsidies en bijdragen
van ondermeer Wassenaar en Voorschoten. Het nieuwe wandelpad dat
als graspad wordt uitgevoerd, zorgt
ervoor dat voetgangers en fietsers
van elkaar worden gescheiden. Het
gaat hier immers om een onderdeel
van een zeer intensief gebruikte recreatieve route tussen Wassenaar
en Voorschoten. Een deel daarvan, waaronder de Raaphorstlaan,
wordt ook gebruikt door autoverkeer zoals het bestemmingsverkeer
naar en vanuit het landgoed Eikenhorst. Het nieuwe wandelpad dat
naar verwachting komend voorjaar
gereed komt, loopt langs de Duivenvoordse- en Veenzijdse Polder.
Grotendeels agrarisch gebied, maar
Staatsbosbeheer beheert ook delen
als natuurterreinen. De toegankelijkheid van dit in beginsel hermetisch voor publiek afgesloten agrarische en natuurgebied, kwam na
het afblazen van de plannen voor
een golfbaan in dit gebied nadrukkelijk op de politieke agenda te
staan. Inmiddels is duidelijk dat de
aanleg van nieuwe ‘harde’ verbindingen dwars door het gebied heen
zoals een fietspad langs de Veenwatering, niet aan de orde is. Eén van
de bossen langs de spoorlijn is al
vele jaren permanent toegankelijk.
Begin oktober werd bekend dat het
Groenfonds Haaglanden, een potje
voor groenprojecten in het Stadsgewest Haaglanden, geld ter beschikking stelt voor nieuwe, beperkte
recreatieve infrastructuur in het
gebied. Het betreft een laarzenpad
en een wandelpad door de polders
bij de Noordelijke Randweg aan de
zuidrand van de Duivenvoordse- en
Veenzijdse polder.

