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1.

Inleiding

Met het vaststellen van de Beleidsvisie Groen wil de provincie Zuid-Holland toegroeien naar andere
verhoudingen met maatschappelijke partijen, ook in het beheer van Groen. Om dat vorm en inhoud te
geven voert de provincie in de periode 2013-2014 vier proefprojecten uit naar nieuwe
beheermodellen Groen. Eén daarvan betreft raamafspraken met samenwerkende beheerders.
De provincie en de landgoederen Duivenvoorde, de Horsten en Twickel hebben afgesproken dit
proefproject plaats te laten vinden op deze landgoederen.
De landgoederen hebben hun visie, beleid en externe vertegenwoordiging gebundeld en neergelegd
bij de Stichting Horst en Voorde. De provincie heeft langs meerdere lijnen met de landgoederen te
maken: natuur, cultuurhistorie, recreatie, infrastructuur, water en duurzame energie. Tot nu toe vindt
communicatie vanuit de provincie in hoofdzaak gescheiden plaats per beleidsveld. De kracht van het
landgoed is echter de samenhang tussen de functies, het integrale beheer. Ook de provincie erkent
dit. De ambitie van beide partijen is te komen tot een vorm van overleg en afstemming die de
integraliteit van de landgoederen ondersteunt. Een raamafspraak kan daarvoor een middel zijn.
Op 26 juni 2013 vond op landgoed Duivenvoorde een werksessie plaats met de drie landgoederen
en de provincie. Het doel van de bijeenkomst was te komen tot een agenda voor de
raamovereenkomst.
Leeswijzer
Dit verslag geeft een overzicht van de uitkomsten van de werkbijeenkomst op kasteel Duivenvoorde.
Allereerst wordt in Hoofdstuk 2 de agenda voor de raamovereenkomst gepresenteerd. De agenda is
opgesteld aan de hand van de belangrijkste conclusies van de gesprekken die gedurende de dag
plaatsvonden. In de Hoofdstuk 3 wordt deze agenda nader toegelicht aan de hand van de gegeven
presentaties, fietsexcursie en plenaire discussie. Hoofdstuk 4 geeft een kort inzicht in het vervolg.
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2.

Agenda voor de raamovereenkomst

2.1.

Algemeen

-

De raamafspraken hebben betrekking op de gronden die eigendom zijn en/of in beheer zijn
bij Stichting Duivenvoorde, De Horsten en de eigendommen van Stichting Twickel grenzend
aan de eerstgenoemde landgoederen. De aan deze landgoederen grenzende terreinen van
Staatsbosbeheer vallen niet rechtstreeks onder de raamafspraken, maar de doelen worden
wel mee in beschouwing genomen in deze agenda.

-

Provincie Zuid-Holland en de Stichting Horst en Voorde delen een aantal doelstellingen op
het gebied van cultuurhistorie, toerisme en recreatie, natuur en water en de noodzaak tot
volwaardige inpassing van de Rijnlandroute.

-

Op dit moment verlopen contacten tussen provincie en landgoederen vrijwel geheel tussen
individuele landgoederen en (sectorale) onderdelen van de provincie.

-

Voor de integrale ontwikkeling van de landgoederen zijn raamafspraken tussen de
gezamenlijke landgoederen en de provincie als geheel noodzakelijk om op lange termijn de
unieke kwaliteiten te behouden, verder te ontwikkelen en problemen het hoofd te bieden.

-

Tijdens een werkbijeenkomst van de drie landgoederen met ambtenaren van provincie ZuidHolland op 26 juni 2013 is verkend welke doelen gemeenschappelijk zijn en geschikt zijn
voor de raamovereenkomst.

2.2.
1.

2.
3.

Doelstellingen op lange termijn

Behoud van het unieke gebiedseigen karakter van deze landgoederenzone, en de
maatschappelijke functie die deze vervult voor de stedelijke omgeving op het gebied van
recreatie, cultuur en beleving.
Behoud en ontwikkeling van het cultureel en natuurlijk erfgoed.
Een gezonde economische basis voor de landgoederen zone, waarbij ontwikkelingen
passend bij de kwaliteit van de landgoederen mogelijk moet zijn om de economische basis
van de landgoederen gezond te houden c.q. te maken.

2.3.

Agenda voor de raamovereenkomst: binnen grondgebied
landgoederen

Tijdens de werkbijeenkomst zijn de volgende punten naar voren gekomen om mogelijk in de
raamovereenkomst op te nemen:
1.

Optimaliseren toegankelijkheid
De structuur van wandelpaden en fietspaden moet tussen de landgoederen worden
geoptimaliseerd om de recreant een betere totaalbeleving van het landgoed te kunnen
bieden en recreatiedruk beter te kunnen spreiden. Dit is een basisvoorziening voor het
kunnen accommoderen van meer recreanten die langer in het gebied blijven. Concrete
projecten zijn: kortsluitroute naar tunnel langs het spoor, aansluiting wandelroutes tussen
Duivenvoorde en De Horsten.

Naar een agenda voor de raamovereenkomst  26 juni 2013  Wing

4

a.

Zonering recreatie in de landgoederen
Uitwerken zoneringsplan voor de drie landgoederen gezamenlijk. Mogelijk accent
op Duivenvoorde als ingang, De Horsten als wandelgebied en Twickel als
weidegebied; zonering uitwerken voor fietsen, wandelen en kanoën; meer openheid
Duivenvoorde als icoon, kwaliteit van het gebied als geheel verveteren

2.

Versterken identiteit, bekendheid en draagvlak
Landgoederen en provincie zijn beide gebaat bij een sterkere identiteit en bekendheid van
de landgoederen. Beide partijen streven naar een vanzelfsprekende regionale identiteit om
ook op lange termijn als groene long tussen de steden te kunnen voortbestaan. Gouden
eeuw beleving. Meer bekendheid onder de bevolking is een voorwaarde voor draagvlak en
een steviger financieel fundament.

3.

Ontwikkeling Theehuis op Duivenvoorde (meer horeca)
Duivenvoorde wil een theehuis ontwikkelen midden in het landgoed als bestemming voor
wandelaars en fietsers. Het theehuis kan voorzien in extra inkomsten die ten goede komen
aan het beheer. Samen met het Theehuis in De Horsten ontstaat dan een herkenbare
bestemming waar mensen heen kunnen binnen de landgoederenzone.

4.

Versterk natuur en waterfunctie
Er liggen goede kansen voor het combineren van waterkwaliteitsverbetering en versterking
natuur- en landschapswaarden. Er ligt een opgave voor de KRW. Aangepast oeverbeheer:
versterken de oevervegetatie waar mogelijk door afspraken met pachters, met positieve
effecten op waterkwaliteit en natuur. Kwel / laagten benutten: lokaal zijn laagten aanwezig
in de binnenduinrand op de overgang van zand naar veen. Door gerichte herbestemming
pachtvrije gronden op deze plaatsen kwelsituaties herontwikkelen met lokaal perspectief op
zeer hoge natuurwaarden. Samenwerking provincie-HH Rijnland en grondeigenaren.

5.

Weidevogelgebied Twickel e.o.
Het noordelijk deel van de landgoederenzone heeft nog open karakteristieken die essentieel
zijn voor weidevogels. Weidevogelcompensatie –noodzakelijk onderdeel Rijnlandroute– zou
in dit gebied van Twickel zijn plek kunnen krijgen, door gerichte kwalitatieve maatregelen.
Het betekent ook dat het een rustgebied blijft met alleen recreatieve ontsluiting langs de
randen.

6.

Recreatieve routestructuur stadsrand Leiden
In samenspraak met de Rentmeester van Twickel is nagedacht over de recreatieve
ontsluiting van de stadsrand, waarbij ook wandelen over de rand van landgoed Twickel is
meegenomen. Dit agendapunt behelst het verder uitwerken van een aantal ommetjes vanuit
de stad, waarbij ook de weidevogelfunctie goed geborgd blijft. Verkend wordt een ommetje
langs de Nieuwe Weg, die als wandel-/ fietspad een stuk doorgetrokken zou moeten
worden.
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2.4.

Agenda voor de raamovereenkomst: buiten grondgebied
landgoederen

7.

Valkenburgse meer als poort voor het gebied
Het Valkenburgse meer biedt een zeer geschikte mogelijkheid om te dienen als poort voor
het gebied. Deze plaats ligt centraal in het gebied en beschikt momenteel al over een
restaurant en goede parkeergelegenheid. Extra voorzieningen, zoals fietsverhuur, kunnen de
recreatie in het gebied nog bevorderen.

8.

Passage over A44 naar de duinen
Vanuit infrastructureel, recreatief èn vanuit ecologisch perspectief is er behoefte aan een
passage over de A44 tussen Maaldrift en Stevenshof. De passage zou als fiets- en
wandelbrug en tevens als ecopassage voor onder meer reeën moeten kunnen dienen. Er
zijn speciale Europese fondsen beschikbaar voor dit soort projecten wanneer meerdere
functies gecombineerd worden.

9.

Groene Stadsrandzone Leiden-Voorschoten
De harde overgang van stad naar platteland wordt herkend als een opgave voor de
toekomst. Het is wenselijk dat deze overgangszones beter en zorgvuldiger worden ingericht
zodat het gebruik vanuit de stad optimaler is, het risico van verrommeling minder en de
beleving vanuit de landgoederen beter is. Aan de orde zijn geweest de stadsranden van
Leiden (Stevenshof) en Voorschoten. Als idee is voorgesteld deze Noordoost hoek (tussen
Wetering en spoorlijn richting voorschoten en tussen nieuwe Rijnlandroute en Stevenshof) te
ontwikkelen tot een groene stadsrandzone.
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3.

Kansen en knelpunten voor de
raamovereenkomst

De bijeenkomst begon met een presentatie van Jan de Jong die vanuit de provincie de beleidsdoelen
op het gebied van natuur, recreatie, water, erfgoed en de Rijnlandroute toelichtte. De presentatie van
Jan de Jong is weergegeven in Bijlage 1. Vervolgens presenteerde Adrienne Vriesendorp het
masterplan van de Stichting Horst en Voorde. Dit masterplan is in 2008 opgesteld en verwoordt de
visie van de Stichting op de ontwikkeling van de landgoederenzone tussen Den Haag en Leiden. De
presentatie van Adrienne Vriesendorp is te vinden in Bijlage 2.
Na de presentaties gingen drie groepen het gebied in om aan de hand van de volgende vier
onderwerpen de kansen en knelpunten voor de raamovereenkomst te bekijken:
 Natuur en water
 Recreatie, openstelling en toezicht, gecombineerd met cultuurhistorie en ontwikkeling
 Rijnlandroute

Tijdens de excursie werden verschillende locaties bezocht die de problematiek rond de onderwerpen
illustreerde. Bij terugkomst formuleerden de groepen kansen, knelpunten en voorstellen voor de
raamovereenkomst. Deze zijn hieronder per thema weergegeven.
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3.1.

Natuur en water

Kansen
 Compensatie weidevogelgebied (betere kwaliteit)
 Koppeling natuur en wateropgave
 Gebruik maken van kwel (overgang zand – veen)
 Gebruik maken van laaggelegen polder(deel)
 Natuurvriendelijkere oevers en stappenstenen
 Aangepast agrarisch beheer (langs sloten)
 Flexibel peilbeheer
 Groenere stadsranden (inpassing Rijnlandroute)
Knelpunten
 Versnippering door Papenweg/ spoorlijn
 Verslechtering weidevogels (versus recreatie)
 Externe verbinding (EHS) richting duin
 Harde overgang stad – land
 Matige waterkwaliteit boezemwater
Voorstel voor de agenda
 Aangepast oeverbeheer
 Groenzone stadsrand Leiden – Voorschoten
 Kwel/laagten benutten
 Weidevogelcompensatie
Toelichting
Binnen het thema natuur en water ging het gesprek voornamelijk over de relatie tussen de beide
thema’s. Voor waterkwaliteit liggen er kansen die voortkomen uit de KRW- en waterdoelstellingen
(Figuur 1). Dit resulteert in twee prioriteiten: aangepast oeverbeheer en het benutten van kwel en
lagen die voor de landbouw minder geschikt zijn, maar wel kansen bieden voor waterberging,
bijvoorbeeld langs de strandwal. De verwachting is dat hiervoor ook aan de publieke kant middelen
beschikbaar voor zijn.
Met betrekking tot aangepast beheer van oevers en slootranden ligt een mogelijke koppeling met het
Waterkwaliteitprogramma van het waterschap. Tot nu toe is op de landgoederen nog niet veel
gedaan met natuurvriendelijk oeverbeheer, terwijl dit enorm kan bijdragen aan de kwaliteit van het
water. Een netwerk van oevers kan dit versterken. Mogelijkheden hiervoor liggen langs de centrale as
en de kleinere sloten (Figuur 1). Het aanleggen van rietsloten past allicht niet bij het karakter van de
landgoederen, maar extensiever beheer kan goed dienen voor fauna en als buffer tussen landbouw
en water.
Daarnaast kwam het onderwerp weidevogelcompensatie aan bod. Dit is een randvoorwaarde voor
inpassing van de Rijnlandroute. Momenteel is dit nog een breed begrip en in eerste instantie werd er
gekeken naar compensatie voor de weidevogels die minder ruimte krijgen. Dit kan door extra
weidevogelpakketten in gebieden die daar nu nog geen onderdeel van uitmaken. Ook werd gedacht
aan een meer kwalitatieve compensatie: bijvoorbeeld door inrichting van de zone zelf. Mogelijkheden
hiervoor liggen op landgoed Twickel. Deze gebieden kunnen ook een functie vervullen in het maken
van een grote verbinden met de duinen, via het verbinden van de randstromen of bospartijen (zie
Figuur 1, pijl en groen gearceerd).
Water en natuur kan voor de landgoederen een belangrijke bijdrage leveren aan beter beheer
doordat de investeringen in het gebied kunnen resulteren in extra kostendragers, bijvoorbeeld
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wanneer het gaat om weidevogelcompensatie die in een extra inkomstenbron kan worden voorzien
wanneer het beheer wordt afgekocht. Een kanttekening die daarbij wel geplaatst werd, is dat pacht de
belangrijkste inkomstenbron voor de landgoederen is. Wanneer die gronden worden omgevormd tot
natuur, raakt het landgoed deze structurele inkomstenbron kwijt. Dit kan dus eigenlijk niet gezien
worden als duurzaam inkomen.

Figuur 1. Kansen voor natuur en water
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3.2.

Recreatie, openstelling en toezicht / cultuurhistorie en
ontwikkeling

Kansen
 Leefstijlen atlas
 Herontdekking Gouden Eeuw door middel van landschap
 Deel openstelling
 Rondvaart aansluiting met Vliet
 Doorgaande kanoroute, sloepjes
 Bewustwording, educatie, communicatie
Knelpunten
 Spoorlijn
 Weidevogels
 Verhaal van de streek is slecht verkocht
 Extra bebouwing
 Veel bordjes ‘verboden toegang’
 Gesloten Twickel
 Bewoners
 Verkeer
 Tegenstand milieubeweging
Voorstel voor de agenda
 Samenwerking landgoederen
− Communicatie
 Meer openheid, Duivenvoorde icoon
 Zonering
− Duivenvoorde: ingang
− Horsten: wandel
− Twickel: weide (fietsroute, waterroute)
 Meer horeca
− Theehuis + beleving eromheen
− Bed & breakfast
− Zorg
− Camping
 Kortsluitroute naar tunnel langs spoor
 Oranjepolder ontwikkelen, afspraken over gebruik
Toelichting
Bij dit thema werd aandacht besteed aan het optimaliseren van de toegankelijkheid van de
landgoederen. De structuur van wandel- en fietspaden moet tussen de landgoederen worden
geoptimaliseerd om de recreant een betere totaalbeleving van het landgoed te kunnen bieden en de
recreatiedruk beter te kunnen spreiden. Dit is een basisvoorziening voor het kunnen accommoderen
van meer recreanten die langer in het gebied blijven.
Gedacht hierbij is aan een zonering op de landgoederen. Duivenvoorde kan zich richten op meer
opstelling, het organiseren van activiteiten in relatie tot cultuur, natuur en beleving (het nieuwe
theehuis biedt hier onder andere kansen voor). Duivenvoorde functioneert dan als icoon voor het
gebied, waarbij bijvoorbeeld de beleving van de gouden eeuw wordt benadrukt.
De Horsten kan dienen als wandelgebied. Een interessante mogelijkheid is het vernieuwen van de
verbinding tussen de Horsten en Duivenvoorde. De wandelroute kan dan van Duivenvoorde, langs

Naar een agenda voor de raamovereenkomst  26 juni 2013  Wing

10

het spoor en door de huidige tunnel, lopen naar de Horsten. Twickel kan aangeduid worden als
natuur- en weidevogelgebied, waar eventueel een uitkijkpost is om de weidevogels te kunnen
beleven.
Duivenvoorde plant de realisatie van een theehuis op het landgoed. Naast een horecagelegenheid
zal dit theehuis de een informatiepunt worden en kassafunctie van het kasteel overnemen. Dit
theehuis is voor het landgoed een interessante kans om bezoekers langer op het landgoed te houden
en meer inkomsten te realiseren. Het theehuis is voor de landgoederen een belangrijk onderdeel van
de raamovereenkomst. Dit kan aan veel van de doelen bijdragen, onder andere aan het bevorderen
van de gastvrijheid van de landgoederen.
Meer openstelling betekent meer recreanten en dus meer potentiële inkomsten voor de
landgoederen. Wanneer bezoekers langer verblijven op de landgoederen, is de kans groot dat zij ook
meer geld zullen uitgeven. Het doel is dus om bezoekers zo lang mogelijk op het terrein te houden.
Dit is ook belangrijk om meer draagvlak te creëren.
Vanuit de landgoederen wordt wel de kanttekening geplaatst dat bij het inzetten op meer recreatie
ook rekening gehouden moet worden met de extra kosten die dit met zich meebrengt. Meer
recreanten vragen tegelijkertijd meer beheerders die zorgen voor handhaving en het naleven van de
regels. Bij het toelaten van meer bezoekers op het terrein is het dus ook nodig hier financiële dragers
voor te vinden. Daarom zou het goed zijn nu de focus te leggen op de gebieden die al toegankelijk
zijn, maar waarbij de verbindingen nog niet optimaal zijn. Hier valt sneller winst mee te behalen.
Ook in een heldere en eenduidige communicatie liggen nog kansen voor de landgoederen. Onder
andere de zonering van de landgoederen kan deel uitmaken van deze communicatiestrategie.
Dit wordt samen met het ontwikkelen van een gezamenlijke identiteit als apart punt voor de
raamovereenkomst geformuleerd. Het creëren van bewustwording en draagvlak is voor de
landgoederen een belangrijk doel, onder andere voor het vormen van een steviger financieel
fundament.
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3.3.

Rijnlandroute

Kansen
 Verbeteren langzaam verkeer routes, meenemen Rijnlandroute
 Om Twickel heen fietsen
− Beleving
− Bekendheid
 Fiets- (of wandel)ommetje via ‘nieuwe weg’
 Stevenshof via aquaduct naar ventweg
 Verbeteren fietsbrug (met ecoduct)
 Verbreden recreatieve functie manege (nieuwe bestemmingen ontwikkelen)
 Vraag- en aanbodanalyse voor inzicht recreatiebehoefte (op wijkniveau)
 Parkeerterrein bij restaurant Valkenburge meer benutten als poort
Knelpunten
 Stadsrand beter inpassen, laantje
 Risico: weidevogelgebied aantasten
 Te grote recreatiedruk
 Poort Stevenshof weinig toegevoegde waarde
 Hangjongeren bij poort
Voorstel voor de agenda
 Route: ommetje + rondgang om polder
 Stadsrand: verbeterde inpassing bebouwingsrand
 Poort: restaurant benutten als poort / molen top!
 Water: plasdras
− Weidevogels
− Watercompensatie
Toelichting
Met betrekking tot de Rijnlandroute is vooral gekeken naar welke kansen de aanleg van de weg biedt
om meerwaarde te creëren voor de omgeving. Hier kwamen vier onderwerpen uit voort:
1.

Recreatieve routestructuur stadsrand Leiden
In het gesprek zijn twee ideeën geopperd voor recreatieve ontsluiting van de stadstand en
wandelroutes over en langs de landgoederen. De eerste is een klein ommetje langs de rand
van de landgoederen. De tweede is een grotere route om de landgoederen heen, zonder dat
de recreatiedruk te veel toeneemt. Zie ook Figuur 2. Onderdeel van deze grote ronde is de
de passage over de A44 naar de duinen, danwel zuidwaarts door de polder. Aan deze route
is mogelijk ook een ecologische verbinding te koppelen. Er zijn speciale Europese fondsen
beschikbaar voor dit soort projecten wanneer meerdere functies gecombineerd worden.

2.

Stadsrandzone Leiden-Voorschoten
De harde overgang van stad naar platteland wordt herkend als opgave voor de toekomst.
Aan de orde zijn geweest de stadranden van Leiden (Stevenshof en Voorschoten). Tijdens
de excursie ervoeren de deelnemers dat de huidige overgang voornamelijk storend is op
korte afstand. De zoektocht is het vinden van een balans waarbij de bewoners het open
zicht niet verliezen, maar tegelijkertijd de beleving vanuit de landgoederen optimaal is.
Voorstel was het aanplanten van een bomenlaan, waardoor vanuit de standsrand nog altijd
het gebied in gekeken kan worden, maar die tegelijkertijd vanuit het gebied het zicht naar de
stadsrand verzacht. Als voorbeeld wordt de Papenweg genoemd.
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3.

Recreatieve poort Valkenburgse meer
De landgoederenzone is vanuit de beleidskaart van de provincie zoekgebied voor een
recreatieve poort. Het Valkenburgse meer biedt hier een interessante mogelijkheid, onder
andere door de aanwezigheid van een restaurant en parkeergelegenheid. De poort biedt
daarnaast niet alleen toegang tot de landgoederenzone, maar via het voorgestelde
fietsviaduct ook tot het strand.

4.

Water
Vanuit de Rijnlandroute ligt er een opgave voor water- en weidevogelcompensatie.
Verwezen wordt naar de eerdere discussie hierover.

Figuur 2. Recreatieve routestructuur Leiden-Voorschoten (oranje langs talud= klein ommetje; rood = grote
ronde)
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4.

Vervolg

Tijdens de werkbijeenkomst zijn agendapunten geformuleerd voor het opstellen van de
raamovereenkomst tussen de provincie Zuid-Holland en de landgoederen Duivenvoorde, de Horsten
en Twickel. Zowel de landgoederen als de provincie keken positief terug op de constructieve
samenwerking en behaalde resultaten.

De agendapunten zoals beschreven in dit verslag zullen de basis vormen voor het opstellen van de
raamovereenkomst. In samenspraak met de provincie en de landgoederen zullen geschikte thema’s
voor de raamovereenkomst geselecteerd worden en zal gewerkt worden aan overeenstemming over
de inhoud van de onderwerpen. Waar nodig zal ook samenwerking gezocht worden met andere
partijen, zoals gemeenten, regio en het hoogheemraadschap Rijnland. Het doel is om eind 2013 tot
ondertekening van de raamovereenkomst te komen.
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Bijlage 1. Presentatie Jan de Jong
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Bijlage 2. Presentatie Adrienne Vriesendorp
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Bijlage 3. Deelnemerslijst
Naam

Organisatie

Dick de Vlieger

Duivenvoorde

Annette de Vries

Duivenvoorde

Ewoud Dahmen

De Horsten

Frits Broekhof

Horst en Voorde

Adrienne Vriesendorp

Horst en Voorde

Annet ten Cate

Provincie Zuid-Holland

Jeroen Delmeire

Provincie Zuid-Holland

Mags Dootjes

Provincie Zuid-Holland

Ben Fisser

Provincie Zuid-Holland

Marieke van de Graaf

Provincie Zuid-Holland

Machteld Grupstra

Provincie Zuid-Holland

Odette Hartgerink

Provincie Zuid-Holland

Leo Jalink

Provincie Zuid-Holland

Jan de Jong

Provincie Zuid-Holland

René Klein

Provincie Zuid-Holland

Annette ter Kuile

Provincie Zuid-Holland

Bas Leurs

Provincie Zuid-Holland

Tirza Molegraaf

Provincie Zuid-Holland

Cees Mostert

Provincie Zuid-Holland

Lucas Mutsaers

Provincie Zuid-Holland

Martine Tragter

Provincie Zuid-Holland

Mieke Vellekoop

Provincie Zuid-Holland

Inge de Vos

Provincie Zuid-Holland

Menko Wiersema

Provincie Zuid-Holland

Aty de Wolf

Provincie Zuid-Holland

J.L. Scheffer

Rentmeesterskantoor Schoutenhuis

Albert Schimmelpenninck

Twickel

Céline Hoon

Wing

Henk Smit

Wing
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Bijlage 4. Overzichtskaart eigendommen
Staatsbosbeheer, landgoederen Horst en Voorde
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