
Wandeling of Fietstocht langs 
Informatiezuiltjes Historisch Oegstgeest 

 

De Historische Vereniging Oegstgeest heeft op 11 locaties informatiezuiltjes geplaatst die 
iets vertellen over de geschiedenis van ons dorp. In de meeste gevallen over 
objecten/situaties die niet meer bestaan of hun oorspronkelijke functie verloren hebben en 
daardoor ook bij de meeste Oegstgeestenaren onbekend zijn.  
 
Op de zuitjesn staat een korte beschrijving, een foto en een QR-code. De QR-code geeft 
toegang tot een pagina op de website van onze vereniging, waar meer informatie en meer 
foto’s staan. Hier staat ook informatie betreffende de andere zuilen.  
 
De wandeling is dus ook virtueel te maken door op onze website www.oudoegstgeest.nl 
naar ‘Erfgoed\Levend verleden’ te gaan en daar de zuiltjes een voor een aan te klikken. 
 
 

 
 

 

 

http://www.oudoegstgeest.nl/


Wandel/Fietsroute langs de informatiezuiltjes 
 
 
We beginnen onze tocht op de hoek van de Geversstraat en de Endegeesterlaan. Langs de 
Geverstraat liep de Zandsloot (1), die gebruikt werd voor het transport van zand van de Vliet 
(nu Oegstgeester kanaal) naar Leiden. 
 
Vervolgens via de Endegeesterlaan naar de Rhijngeesterstraatweg en stoppen op de hoek 
met de Deutzstraat. Hier perste de blauwe tram zich uit de richting Katwijk door de smalle 
Schoolstraat (2) richting Leiden. 
 
Verder langs de Rhijngeesterstraatweg tot de ingang van het Bos van Wijckerslooth. In dit 
bos stond in de 19e eeuw het ‘witte paleisje’ (3) van baron Van Wijkerslooth en hier bouwde 
hij het klooster Duinzicht. 
  
Onze tocht gaat verder langs de Rhijngeesterstraatweg en we stoppen op de hoek van de 
Dorpsstraat met de Van Cuycklaan. Waar nu de Gruneriebuurt ligt bevond zich voor 1950 
een bollenveld (4). 
 
Door de Dorpsstraat naar de hoek met de Pres. Kennedylaan tegenover het tolhuisje (5), een 
markant punt aan de Postritweg van Den Haag naar Haarlem, die van het Haagsche Schouw 
tot aan de Postbrug bij Sassenheim door ons dorp liep. 
 
Via het Oude Dorp over het Oegstgeester kanaal komen we, naast boerderij Haaswijk, bij het 
Jan van Gilsepad (6), ongeveer het begin van de oprijlaan naar de Hofstede Haaswijk. 
 
Verder langs de Willem Pijperlaan en de Johan Wagnerlaan over de Haaswijkbrug naar de 
Pres. Kennedylaan en via de Hofbrouckerlaan en de Mathenesselaan richting Abtspoelweg 
(7). Hier bevond zich het in de 15e eeuw gebouwde Huis Abtspoel. 
 
Via de Paedtslaan en de Lange Voort naar de hoek met de Irislaan waar zich de Oudenhof 
bevond (8). Gebouwd in de 13e eeuw en destijds bewoond door de heren van Oegstgeest. 
 
Langs het winkelcentrum naar de Lijtweg. Bij het Dorpscentrum de Duinzichtstraat in en hier 
zien we het Oude Raadhuis (9) dat als zodanig dienstdeed van 1686 tot 1900. 
 
Zuiltje 10 staat in het park Landskroon met informatie over ‘Overdorp’ en ‘de schaal van 
Oegstgeest’. 
 
Zuiltje 11 staat op het terrein van De Boeg met informatie over het voormalig Marine 
Elektronisch en Optisch Bedrijf (MEOB) en archeologische vondsten in dat gebied. 
 


