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1. Inleiding 
Wooninvest is voornemens een nieuw woonzorgcomplex te ontwikkelen op de locatie van 
het (inmiddels gesloopte) ‘Huize Rustoord’ in de historische kern van Voorburg, gelegen tus-
sen de Raadhuisstraat, het (rijksmonumentale) park ‘Vreugd en Rust’ en de Vliet. De raad 
van de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft op 14 mei 2013 het Ruimtelijk Kader voor 
deze ontwikkeling vastgesteld.  
 
Er wordt momenteel gewerkt aan een bestemmingsplan voor het plan Rustoord. Dit betreft: 

 verzorgingshuis / woonzorgcentrum (directe bestemming); 

 woningen aan de oostzijde (uitwerkingsbestemming).  
 
Deze onderhavige notitie is input voor de milieuparagraaf van het bestemmingsplan.  
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2. Externe veiligheid 
2.1 Inleiding 
Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan bij gevaarlijke stoffen. Tijdens de produc-
tie, de opslag, het gebruik en het transport kunnen er zich calamiteiten voordoen, waardoor 
de veiligheid van de omgeving in het geding is. Deze risico's worden uitgedrukt in plaatsge-
bonden risico en groepsrisico waarbij in de normering onderscheid wordt gemaakt in be-
staande en toekomstige situaties. 
 
Geldende regelingen 
Voor externe veiligheid voor een inrichting is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 
van toepassing. Op grond van dit besluit moet bij het vaststellen van een bestemmingsplan 
als het onderhavige worden getoetst op externe veiligheid. Voor de externe veiligheid van 
een transport met gevaarlijke stoffen wordt naar verwachting 1 januari 2014 het Basisnet 
vervoer gevaarlijke stoffen van kracht. Tot die tijd is de geldende regeling Circulaire Risico-
normering vervoer gevaarlijke stoffen. 
 
Toetsing 
Bij zowel inrichtingen als vervoer van gevaarlijke stoffen, moet ten eerste worden getoetst 
aan de grenswaarde van het plaatsgebonden risico voor kwetsbare objecten (objecten met 
veel of met beperkt zelfredzame personen). Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar 
dat een persoon, die zich onbeschermd in de buurt van een risicobron bevindt, komt te over-
lijden ten gevolge van een ongeval met die risicobron. Het plaatsgebonden risico bepaalt de 
minimale afstand tussen een risicobron en een kwetsbaar object. Hierbij worden grens -en 
richtwaarden gehanteerd. 
 
Ten tweede moet worden beschouwd of het zogenaamde groepsrisico wordt gewijzigd en 
moet worden verantwoord. Het groepsrisico is de kans per jaar dat een groep van 10 of meer 
personen komt te overlijden ten gevolge van een incident met de risicobron. Anders dan bij 
het plaatsgebonden risico het geval is, geldt voor het groepsrisico geen grens- of richtwaar-
de, maar wel de zogenaamde oriënterende waarde. Bij de toetsing aan het groepsrisico 
wordt normaal gesproken deze oriënterende waarde getoetst.  
Bij een overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico of een toename van het 
groepsrisico, moeten beslissingsbevoegde overheden het groepsrisico betrekken bij de vast-
stelling van het vervoersbesluit of omgevingsbesluit en dient het verantwoord te worden. 
 
2.2 Inventarisatie risicobronnen 
Ten behoeve van de inschatting van potentiële risico’s voor de ontwikkeling wat betreft de 
veiligheid, zijn de relevante risicobronnen geïnventariseerd in de omgeving van de projectlo-
catie. Er is gekeken naar respectievelijk aardgastransport –en overige leidingen, het 
transport van gevaarlijke stoffen over weg (A4 / A12), waterweg de Vliet en het spoor, als 
ook naar risicovolle bedrijven en inrichtingen. 
 
2.2.1 Vliet en spoorbaan 
Over de Vliet, gelegen ten zuidoosten van het plangebied, vindt incidenteel vervoer van ge-
vaarlijke stoffen plaats. De Vliet is echter niet aangeduid als vaarweg waarmee specifiek re-
kening gehouden moet worden op het gebied van externe veiligheid.  
De spoorbaan Den-Haag Utrecht ligt op ca. 340 meter van het plangebied. Hierover worden 
geen gevaarlijke stoffen getransporteerd. Binnen 200 meter van de bron af is externe veilig-
heid potentieel een beperkende variabele voor een planontwikkeling. Externe veiligheid 
speelt op dit vlak derhalve geen rol, gezien de afstand van 340 meter.  
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2.2.2 Leidingen 
Het bouwplan bevindt zich niet in het invloedsgebied van (transport)leidingen. In figuur 1 zijn 
de invloedsgebieden van de leidingen weergegeven met de kleuren geel en oranje; het plan-
gebied ligt binnen de zwarte cirkel. 

 
Figuur 1: Invloedsgebieden leidingen 
Transportleidingen stellen derhalve geen randvoorwaarden aan deze locatie.  
 
2.2.3 Wegen 
Het plangebied bevindt zich in de nabijheid van de rijkswegen A12 en de A4, maar wel bui-
ten de bindende 200 meter externe veiligheidscontour. 
Over de A12 en A4 worden gevaarlijke stoffen getransporteerd. Het plangebied ligt daar op 
ruime afstand van: 

 Afstand naar plangebied ca. 345 meter tot as weg rijksweg A12 

 Afstand naar plangebied ca. 725 meter tot as weg rijksweg A4 
 
LPG is hierbij de maatgevende stof. De bijdrage van toxische stoffen aan het externe veilig-
heidsrisico zijn op deze afstanden vrijwel verwaarloosbaar. 
 
Plaatsgebonden risico 
Uit de regionale informatie (GEO-web Haaglanden) blijkt dat de plaatsgebonden 10-6 risico-
contour van de rijkswegen A12 en A4 binnen de grenzen van de wegen zelf liggen, zoals in 
onderstaand figuur 2 te zien is. Hierop zijn deze plaatsgebonden risicocontouren weergege-
ven met groene kleuren. Het plangebied ligt binnen de zwarte cirkel. 
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Figuur 2: Plaatsgebonden risicocontouren A12 en A4 
 
Daarmee vormen de plaatsgebonden risicocontouren geen relevant risico voor de planloca-
tie. 
 
Groepsrisico  
 
Geen verandering groepsrisico 
Het  zogenaamde groepsrisico wordt door de invulling van het plangebied niet gewijzigd, 
omdat in de huidige situatie eveneens een verpleeg/zorgtehuis aanwezig is (planologische 
situatie) / was (werkelijke situatie). Dit oude Rustoord kende 99 wooneenheden, waar het 
nieuwe Rustoord 98 wooneenheden kent. 
 
Er is dan ook geen sprake van een verandering of vergroting van het groepsrisico. 
 
Beschouwing geldend groepsrisico 
Het groepsrisico wordt dus niet vergroot.  
 
Ten overvloede wordt hier kort ingegaan op het geldende groepsrisico. Uit de informatie van 
het GEO-web Haaglanden blijkt dat het weggedeelte van de A12, dat het dichtste bij de plan-
locatie ligt, in de huidige situatie onder de oriënterende waarde van het groepsrisico ligt 
(kleiner dan 0,1 x de oriëntatiewaarde). Ten aanzien van de A4 blijkt dat het weggedeelte 
van de A4, dat het dichtste bij de planlocatie ligt, in de huidige situatie eveneens onder de 
oriënterende waarde van het groepsrisico (kleiner dan 0,1 x de oriëntatiewaarde) ligt. 
 
Deze informatie van Haaglanden is gebaseerd op de inputgegevens van de wettelijke gel-
dende regeling ‘Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen’, oktober 2013. Te-
vens zijn de populatiegegevens van het verzorgingshuis Rustoord gebruikt voor de bereke-
ning van de groepsrisico’s van de A12 en A4. 
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Beschrijving invloed algemeen 
 
A12 
Over de A12 wordt LPG vervoerd; het plangebied ligt op de rand van de 355 meter zone 
LPG (invloedsgebied). Gezien het feit dat het plangebied letterlijk op de rand van deze zone 
ligt, zijn hiervan geen relevante effecten te verwachten.  
 
Overigens is volgens het document ‘Eindrapportage Basisnet weg hoofdrapport’ (2009) een 
‘gentlemen’s agreement’ voorgesteld tussen LPG sector en de brandweer om geen LPG te 
transporteren over de A12 Utrechtsebaan, waarbij is voorgesteld voor het wegvak van de 
A12 tot aan de Utrechtse Baan geen gebruiksruimte GF3 toe te kennen.  
Vooralsnog wordt echter uitgegaan van de Circulaire Risiconormering (geldende regeling 
oktober 2013). 
 
A4 
Het invloedsgebied van de A4 van LPG (355 meter) strekt niet tot aan het plangebied, aan-
gezien deze op ca. 700 meter ligt. Daarmee is een noemenswaardige invloed van deze LPG 
sowieso uit te sluiten. 
 
Maatregelen ontwerp 
Formeel zijn er geen aanvullende maatregelen benodigd in het kader van externe veiligheid, 
zoals in deze paragraaf is aangetoond. 
 
In het ontwerp voor het verzorgingshuis is echter wel rekening gehouden met een aantal 
zaken. 

- De entree van het verzorgingshuis is aan de noordzijde gepositioneerd; terwijl de A12 
aan de (zuid)westzijde ligt. Bij een eventuele (brand)calamiteit zijn de vluchtwegen 
daardoor niet in de richting van de calamiteit.  

- Bij een melding van bijvoorbeeld een toxische wolk kan de brandweer of het aanwe-
zige personeel de ventilatie in het gebouw per direct uitzetten, via ofwel het paneel 
van de brandmeldinstallatie ofwel via het gebouwbeheersysteem. Dit kan ook op af-
stand. 

- Het verzorgend personeel van het verzorgingshuis zal worden geïnstrueerd hoe te 
handelen ingeval van een calamiteit. Dat is onderdeel van het dagelijks werk van het 
personeel.  

 
Tenslotte is de rijksweg A12 Utrechtsebaan opgenomen in het gemeentelijk crisisplan. 
 
2.3 Conclusie 
In de omgeving van het plangebied zijn geen direct relevante risicobronnen vanuit externe 
veiligheid geconstateerd.  
 
Op ruime afstand van de locatie lopen de A12 en A4, waar gevaarlijke stoffen over vervoerd 
worden. Uit bovenstaande blijkt dat het groepsrisico door de herontwikkeling van het verzor-
gingshuis / woonzorgcomplex Rustoord niet wordt vergroot. Ook liggen in de huidige situatie 
de waardes onder de oriënterende waarde van het groepsrisico (kleiner dan 0,1 x de oriënta-
tiewaarde) liggen voor zowel de A4 en de A12. 
 
Tenslotte blijkt ook dat de planlocatie niet binnen het invloedsgebied van de A4 ligt; wel op 
de rand van het invloedsgebied van de A12. Aangezien het woonzorgcomplex op de rand 
van het invloedsgebied ligt, worden hier geen relevante effecten verwacht.  
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3. Cultuurhistorie 
 
Algemeen 
De locatie van Rustoord heeft een bijzondere ligging, namelijk tussen het historische cen-
trum van Voorburg en het Park Vreugd en Rust in. Bovendien is het gelegen in het be-
schermd stadsgezicht van de oude dorpskern van Voorburg. 
De architectonische uitwerking van de panden in het historische Voorburg, rondom het plan-
gebied, is gevarieerd en rijk. Deze uitwerking kenmerkt zich door zorgvuldig gedetailleerde 
elementen, veelkleurige siermetselwerkpatronen en speklagen in een afwijkende kleur. Het 
kleur- en materiaalgebruik is traditioneel. 
 
Beschermd stadsgezicht 
Sinds 1971 is de Oude Dorpskern een beschermd dorpsgezicht. Bepalend zijn enkele bij-
zondere bouwwerken (huizen, kerken en landgoederen) en het historisch stedenbouwkundig 
karakter met aaneengesloten bebouwing van eenvoudige woonhuizen. De bebouwing bin-
nen dit deel is gevarieerd maar vormt toch een eenheid. De panden hebben een individuali-
teit die is ontstaan door perceelsgewijs bouwen en ambachtelijke bouwwijzen.  
 
De nieuwbouw voor Rustoord sluit aan op het karakter van beschermde stadsgezicht. Het 
gebouw heeft een fijnkorrelig karakter gekregen door een variatie in gevelkleur en - materi-
aal, gevelhoogtes en door een variatie in vorm en afmetingen van de ramen. De detaillering 
is zorgvuldig, de materiaalkeuze is traditioneel, hoogwaardig en van duurzame kwaliteit zoals 
in de bestaande bebouwing binnen het beschermde stadsgezicht. 

 
Figuur 3: Cultuurhistorische waarden rondom Rustoord 
 
Rijksmonument Park Vreugd en Rust 
In de oude dorpskern speelt het Park Vreugd en Rust een belangrijke rol. 
Park Vreugd en Rust is een rijksmonument en een voormalige 17e-eeuwse buitenplaats; zie 
figuur 3.  
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Het ontwerp voor het nieuwe Rustoord respecteert het Park Vreugd en Rust en laat de Vliet-
oever in zijn waarde door een groene inpassing en voldoende afstand tot het park. Het park 
bestaat aan de zijde van locatie Rustoord uit een dicht-beplante rand die het meer open ge-
deelte van het park afscheidt van zijn omgeving. Het zicht op omliggende gebouwen wordt 
weggenomen door deze beplanting. Deze rand blijft in de plannen dan ook onaangetast. 
 
Cultuurhistorische waarden Vlietoevers 
Het plangebied valt daarnaast in de landgoedzone Vlietzone. Het huidige karakter van de 
Vlietzone getuigt grotendeels van een geleidelijk en zorgvuldig voortborduren op de histo-
risch gevormde structuur. De buitenplaatsen zijn nog gedeeltelijk aanwezig.  
 
De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft recent specifiek de cultuurhistorische waarden 
van de Vlietoevers in beeld gebracht. De analyse is gedaan om juist de kwaliteiten die de 
Vlietoevers zo bijzonder maken, te behouden en te versterken. De Vlietzone heeft een rijke 
historie, onder andere de industriëlen, maar ook de periode van de buitenplaatsen.  
De wegen Oost- en Westeinde en de Westvlietweg zijn duidelijk herkenbaar als de basis-
structuren waaraan de buitenplaatsen zijn gekoppeld. Dit zijn basislijnen die zoveel mogelijk 
in stand moeten blijven / vrij zicht moeten houden. Deze lijnen lopen aan de noord -en zuid-
zijde van locatie Rustoord. Dit uitgangspunt blijft gewaarborgd. Tevens wordt voldoende 
ruimte gereserveerd langs de Vlietoever tussen het water en de bebouwing. 
 
Conclusie 
Gezien bovenstaande, vormt het cultuurhistorische aspect geen belemmering voor de reali-
satie van locatie Rustoord. 
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4. Kabels en leidingen 
De nutsvoorzieningen, te weten kabels en leidingen, maar ook een hoogspanningsstation en 
een transformatorstation, ten behoeve van het verzorginghuis, liggen in de huidige situatie 
aan de rand van de bouwlocatie in het openbaar gebied aan de noordzijde.  
 
Het transformatorstation aan de noordzijde van het gebied wordt een aantal meter verplaatst, 
zoals in onderstaand figuur 4 te zien is. Daarnaast wordt het hoogspanningsstation even-
eens op een nieuwe plek ingericht aan de noordzijde. 
De hogedrukgasleiding die langs de oostzijde van het gebied loopt, blijft onaangetast en blijft 
behouden (zie figuur 5).  
 
De overige voorzieningen ten behoeve van gas en elektra zijn in de toekomstige situatie te-
vens aan de noordzijde van de projectlocatie voorzien.  
 
 

 
Figuur 4: nutsvoorzieningen aan noordzijde 
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Figuur 5: gasleiding aan oostzijde 
 
 
 
Tot slot liggen er nog een aantal ‘gewone’ kabels en leidingen op de locatie. Het betreft on-
der andere datatransportkabels en waterleidingen. Veelal hebben deze kabels en leidingen 
een functie voor het huidige gebouw. Bij de bouw wordt tevens met deze kabels en leidingen 
rekening gehouden. 
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5. Windhinder 
Voor het aspect windhinder geldt de NEN-norm 8100 als toetsingskader. De norm NEN 8100 
geeft eisen en bepalingsmethoden voor de toetsing van het lokale windklimaat, op loopni-
veau, in de gebouwde omgeving. De norm kan dus, ook wanneer er feitelijk geen eisen aan 
het windklimaat gesteld wordt, gebruikt worden als handvat bij de beoordeling van het wind-
klimaat. 
 
In de norm NEN 8100 is een beslismodel opgezet om de noodzaak van toetsing van een 
bouwplan in te schatten. Uit dit beslismodel volgt dat de noodzaak van toetsing bepaald 
wordt door de ligging van het bouwplan (beschut of onbeschut) en de hoogte: 
- voor beschut liggende gebouwen tot een hoogte van 15 meter is geen nader onderzoek 
noodzakelijk; 
- voor beschut liggende gebouwen met een hoogte van 15 tot 30 meter en voor onbeschut 
liggende gebouwen tot een hoogte van 30 meter is de hulp van een windhinderdeskundige 
noodzakelijk om te beoordelen of er wel of niet CFD- of windtunnelonderzoek noodzakelijk is; 
- voor gebouwen met een hoogte vanaf 30 meter is nader onderzoek met CFD of windtunnel 
noodzakelijk. 
 
De hoogte van het bouwplan is ca. 13 meter. Dit betekent dat wordt voldaan aan het eerste 
criterium, en dat geen nader onderzoek nodig is naar windhinder. 
Er bestaat er geen aanleiding te veronderstellen dat er (significante) overlast ontstaat door 
mogelijke windstromen (windhinder). De hoogte van het nieuwe verzorgingshuis is daarvoor 
niet hoog genoeg. 
 
Het gebouw voor de nieuwe woningen aan de oostzijde van het plangebied worden 15 meter 
hoog. De gronden voor deze woningen zijn in dit bestemmingsplan via een uitwerkingsbe-
voegdheid bestemd. Eventuele invloeden door windhinder worden nader beschouwd op het 
moment dat het uitwerkingsplan wordt opgesteld voor dit woongebouw, maar het vormt naar 
verwachting geen belemmering voor de uitvoering van dit bestemmingsplan; het woonge-
bouw valt door haar hoogte tot 15 meter eveneens onder het eerste criterium, dat geen na-
der windonderzoek nodig is.   
 
Conclusie windhinder 
Gelet op de aard van de omliggende omgeving vormt het aspect windhinder geen belemme-
ring voor het realiseren van onderhavig project. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- 11 - 

 
6. Bezonning 
Input bezonningsdiagrammen 
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7. Parkeren en verkeer 
7.1 Parkeren 
 
Beleid en parkeernormen 
Het parkeren voor eigen behoefte dient volgens het gemeentelijke parkeerbeleid op eigen 
terrein opgelost te worden. De te hanteren parkeernormen bij nieuwbouw, functiewijziging of 
verbouw zijn opgenomen in de Nota Parkeernomen, gemeente Leidschendam-Voorburg (6 
november 2012). Met de gemeente is afgesproken om de minimale norm te gebruiken voor 
de parkeeroplossing. Voor een Verpleeg- en verzorgingstehuis is de minimale norm 0,5 per 
wooneenheid (aandeel bezoekers in dit getal is 60%), conform de bijlage Parkeernormen bij 
de Nota Parkeernormen. 
 
Met de gemeente is afgesproken dat nieuwe parkeerplaatsen alleen op maaiveld alleen aan 
de zijde van de Raadhuisstraat gesitueerd worden, waarbij sprake moet zijn van een ‘groene 
inpassing’ van deze parkeerplaatsen in een openbaar parkeerhof.  
 
 

 
Figuur 6: Nieuwe situatie parkeren Rustoord 
 
Huidige situatie 
Voor het oude (inmiddels verdwenen) verpleegtehuis waren in de oude situatie circa 25 par-
keerplaatsen op eigen terrein gesitueerd, verdeeld over twee parkeerterreintjes. Deze par-
keerplaatsen zijn inmiddels verdwenen. In het huidige, geldende bestemmingsplan staan 
geen parkeernormen genoemd. 
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Nieuwe situatie - parkeerbehoefteberekening 
In de nieuwe situatie worden in het verzorgingstehuis in totaal 98 wooneenheden voorzien. 
Als dit aan de parkeernorm van 0,5 per wooneenheid wordt gekoppeld, blijkt dat er in totaal 
49 parkeerplaatsen dienen te worden gerealiseerd voor het verzorgingstehuis in de nieuwe 
situatie (in beginsel op eigen terrein).  
 
In het oude Rustoord waren er 99 wooneenheden aanwezig, met daarbij zoals gezegd 25 
parkeerplaatsen, die inmiddels zijn verwijderd. Aangezien het aantal wooneenheden gelijk 
blijft, zal de parkeersituatie dan ook verbeteren ten opzichte van de oude situatie, omdat in 
de nieuwe situatie wordt voorzien in liefst 49 parkeerplaatsen voor het verpleegtehuis (zie 
hieronder Parkeeroplossing).  
 
Voor de 2e fase, waarin aan de oostzijde van het perceel woningen zullen komen, zijn daar-
naast nog extra parkeerplaatsen nodig. Dit zijn op dit moment naar verwachting ca. 10 par-
keerplaatsen, maar het exacte aantal wordt bepaald op het moment dat het uitwerkingsplan 
voor de woningen wordt opgesteld en in procedure wordt gebracht. 
 
Parkeeroplossing 
De extra parkeerplaatsen worden enerzijds voorzien in een nieuwe ondergrondse parkeerga-
rage, die onder het zorgcomplex zal komen, met ca. 25 parkeerplaatsen. Anderzijds worden 
de benodigde parkeerplaatsen voorzien aan de noordzijde van het terrein op maaiveld, in de 
bocht van de Raadhuisstraat; met ca. 25 parkeerplaatsen. Middels het parkeren op maaiveld 
en in de parkeergarage wordt voldaan aan het benodigd aantal te realiseren parkeerplaatsen 
voor de ontwikkeling, op eigen terrein. 
 
Voor de 2e fase met woningen aan de oostzijde wordt rekening gehouden bij het ontwerp van 
zowel de parkeergarage als maaiveldplaatsen, door daarin extra parkeerruimte te reserveren 
voor deze woningen.    
 
7.2 Verkeer 
 
Plannen en maatregelen omgeving projectlocatie 
In het huidig bestemmingsplan Oude Dorpskern (2011) is een aantal maatregelen opgeno-
men ten aanzien van wegen die in de buurt van de projectlocatie liggen. Daarnaast wordt 
momenteel gewerkt aan de herijking van het gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Het 
concrete project uit deze herijking die relevant is voor de locatie is de herinrichting van de 
Parkweg. De maatregelen zijn o.a. gericht op verbetering van openbare ruimte, doorstroming 
en verkeersveiligheid, en staan hieronder opgenoemd: 
 

 De Parkweg is inmiddels heringericht, waarbij diverse maatregelen zijn uitgevoerd ten 
behoeve van de veiligheid, openbare ruimte, maar ook ten behoeve van aansluitin-
gen met andere wegen.  

 Ook de Herenstraat wordt heringericht. Deze straat is in de huidige situatie al niet 
toegankelijk voor auto’s. De straat is wel een goede doorgangsroute voor fietsers. De 
Vlietstraat en Van Schagenstraat, die de Parkweg verbinden met de Raadhuisstraat, 
worden volgens de plannen opgeheven voor autoverkeer om het promenadegebied 
van de Herenstraat niet te verstoren. Dit is echter al een één-richtingsweg. 

 Tenslotte wordt de stationsomgeving Utrechtsebaan, het O.V. Kooppunt Voorburg 
heringericht, waarbij de transferfunctie zal worden verbeterd. Uit een verkeerssimula-
tie voor de situatie 2020 blijkt dat de verkeersafwikkeling op het (aangepaste) kruis-
punt Parkweg – Prinses Mariannelaan goed is. 
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Bereikbaarheid projectlocatie 
De Parkweg, die ten noordwesten van de projectlocatie loopt, doet dienst als doorgaande 
route voor autoverkeer en is belangrijk voor de bereikbaarheid van de dorpskern, maar ook 
specifiek voor Rustoord. De bewoners en bezoekers van Rustoord bereiken in de toekomsti-
ge situatie het zorgcomplex via de Raadhuisstraat, Herenstraat en Rozenboomlaan, (Ont-
sluiting noordzijde, 1) de Parkweg, of (Ontsluiting noordzijde, 2) rijden vervolgens door in 
oostelijke richting over Oosteinde. 
De andere belangrijke ontsluitingsmogelijkheid voor Rustoord is (3) aan de zuidzijde, te we-
ten via de Sionsstraat, de Kerkstraat (oversteek Vliet) / Westvlietweg. Een en ander is weer-
gegeven in figuur 7. 
 
Deze huidige verkeersstructuur is reeds afgestemd op de functie van het verzorgingstehuis 
op de locatie Rustoord en is als zodanig ook bestemd en planologisch geregeld in het huidi-
ge bestemmingsplan Herziening Oude Dorpskern Voorburg, 1987. Tegenover de verdwijning 
van de (eenrichtingsweg)-verbinding met de Parkweg via de Van Schagenstraat / Vlietstraat, 
staat het verbeterd functioneren van de Parkweg. Het zal naar verwachting geen significante 
invloed hebben op de doorstroming op de ontsluiting via de Raadhuisstraat / Rozenboom-
laan. 
 

 
Figuur 7: wegenstructuur rondom Rustoord 
 
Verkeersveiligheid 
De aansluiting van het bouwplan op de openbare weg (inclusief de in-/uitgang van de par-
keerkelder) wordt verkeersveilig uitgevoerd. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden 
met voldoende zicht, een duidelijke voorrangssituatie en langzaam verkeer. 




