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I. INLEIDING 

In 1978 wendden de heren Driessen, Mr Van Krieken en Van Woerden

zich tot het gemeentebestuur - dit naar aanleiding van de onver-

hoedse sloop van "Curium" - met het verzoek er aan mede te werken

dat verdere afbraak van historische/monumentale panden zoveel mo-

gelijk zou worden voorkomen. Bij die gelegenheid presenteerden zij

een ontwerp gemeentelijke monumentenlijst. Helaas werd aan het

door hen gedane verzoek geen gevolg gegeven. Nog steeds zijn panden

met cultuurhistorische en/of monumentale waarde - voor zover niet

op de Rijksmonumentenlijst geplaatst - vogelvrij. Immers, de gemeen

telijk bestuurlijke instrumenten, zoals een monumentenverordening,

monumentencommissie, monumentenlijst en sloopvergunningstelsel,

ontbreken.

Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de werkgroep Oud Oegstgeest,

die voor het eerst bijeenkwam op 6 maart 1982, aandacht aan deze

discutabele situatie schonk. De werkgroep liet het daar niet bij

en besloten werd systematisch de gehele bebouwing van de gemeente

te schouwen, te inventariseren, te beschrijven en opnieuw een

ontwerp gemeentelijke monumentenlijst te maken.

De heren Ir A.H.J. Paardekooper en Mr B.C. van Krieken ondernamen

vele voettochten door de gemeente. Op hun weg werden zij alras

gezelschap gehouden door de heren Prof. Ir J.J. Terwen en

Ir W. Snieder. Met ondersteuning van de heer L. Driessen mag dit

gezelschap blijkens de vrucht van hun werk, thans voor U liggend,

zeer deskundig genoemd worden. De diverse aspecten van historie,

kunst en architectuur waren ruimschoots aanwezig en vulden elkaar

goed aan. Een woord van dank voor dit belangeloos verrichte,

omvangrijke werk, is zeker op zijn plaats. Dat woord van dank

geldt ook L. de Groot, fotograaf hier ter stede.

Behalve dat het College van Burgemeester en Wethouders de suggestie

deed de werkgroep om te zetten in een vereniging, teneinde het

maatschappelijk draagvlak te verbreden (hetgeen bestuurlijk

gemeten prompt geschiedde) liet het College, door een financiële

bijdrage in de kosten van vervaardiging van dit rapport, blijken

de in gang gezette ontwikkeling kennelijk een nuttige zaak te

achten.

De tijd staat niet stil en in moeilijke financiële omstandigheden



(waarop het College zich in de zeventiger jaren beriep bij het

afwijzen van het verzoek van de heren Driessen, Van Krieken,

Van Woerden) kunnen ontwikkelingen plaatsvinden die men later

mogelijk zeer betreurt.

We noemen slechts de idee om de "Ezelswei" (= ijsbaan) achter

Oud Poelgeest tot "open plek" ten behoeve van woningbouw te be-

noemen, de idee een deel van het bos van Oud Poelgeest te kappen

ten behoeve van bungalowbouw, de gepresenteerde bouwplannen voor

de hoek Dorpsstraat/Kennedylaan, de geopperde en gelukkig snel

verworpen gedachte "de Kaap" te slopen, de kortgeleden dreigende

ontwikkelingen met betrekking tot de villa's "Zonneweelde" (FOCWA)

en "Rosegaerde", de bedreiging van het "Tolhuis" en het pand

Dorpsstraat 68.

Het is dan ook geen toeval dat de vereniging Oud Oegstgeest

vrijwel gelijktijdig twee nota's uitbrengt, te weten de thans

voorliggende en de nota over de ruimtelijke ordening van Oegstgeest.

De samenhang tussen beide is evident. Evenmin is het toeval dat

de thans voorliggende nota niet beperkt blijft - sterker: kan

blijven - tot de ontwerplijst gemeentelijke monumenten. Naar ons

oordeel is het bepalen van evenwicht tussen bescherming en behoud

van het cultuurhistorisch erfgoed, de leefbaarheid en het dorps-

schoon enerzijds en het spel van vrije krachten anderzijds, nood-

zakelijk.

De vereniging geeft thans (opnieuw) een voorzet aan het gemeente-

bestuur en de locale politiek. Wij hopen oprecht dat spoedig wordt

overgegaan tot het vaststellen van een gemeentelijke monumenten-

verordening, een sloopverordening en een beperkt kapverbod, het in-

stellen van een gemeentelijke monumentencommissie en het daarna

vaststellen van een gemeentelijke monumentenlijst. Het ontwerp van

één en ander bieden wij u aan. Het leeuwendeel van het werk is

daarmee door vrijwilligers gedaan.

Vereniging Oud Oegstgeest

Mr J.J.L. de Soeten

voorzitter



3

II. DE WAARDEVOLLE GEBOUWEN NAAR KATEGORIE beschrijvin
en afbeeldir
op pagina

17e eeuw 16

17e eeuw 16

17e eeuw 15

17e eeuw 18, 19

15e eeuw 22

18e eeuw 23

17e eeuw 25

+ 1783 35

35

17e eeuw 39, 40, 4

19e eeuw 43

1779 47

17e-18e eeuw 48

17e eeuw 51

17e eeuw 52

1686 54

17e eeuw 55

17e eeuw 54

1. Rijksmonumenten

1. Dorpsstraat 65

2. Dorpsstraat 67

3. Dorpsstraat 71

4. Endegeesterstraatweg 5

5. Haarlemmerstraatweg 6

6. Haarlemmerstraatweg 2

7. Haarlemmertrekvaart 37

8. Lelielaan

9. Louise de Colignylaan

10. Poelgeesterweg 1-3

11. Rhijngeesterstraatweg 9

12. Rhijngeesterstraatweg 45

13. Rhijngeesterstraatweg 38

14. Terweeweg 53

15. de Voscuyl 17

16. Wijttenbachweg 27/29

17. Wijttenbachweg 43

18. Wijttenbachweg 6

: woonhuis

Middegeest

: woonhuis

: kasteel Endegeest c.a.
*

: Groene of Willibrordkerk c.a.
*

: boerderij Haaswijk

: tolgaarderswoning c.a.

wipwatermolen Oudenhofpolder

: D' Hoogen Boom

: kasteel Oud Poelgeest c.a.
*

:'t Huis Rhijngeest c.a.

*

: Oude pastorie

Klein-Curium

: boerderij Ora et Labora

: voorhuis boerderij

: Het Oude Raadhuis

: Schoutenburg

: Toorenvelt

• kasteel Endegeest c.a. : kasteel en poortgebouw met plein

• de Groene of Willibrordkerk c.a: kerk met toegang kerkhof

* kasteel Oud Poelgeest c.a. : kasteel met inrijhek, tuinmanswoning, koets-
huis met stal. jagershuisje, waterput

• 't Huis Rhijngeest : landhuis, woning met drijvende kelder,
koetshuis, tuinmuur

N.B. De nummers 1 t/m 115 corresponderen met de foto's onder III (pag. 13 t/m 55).
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2. Gebouwen op de nominatie als rijksmonument

beschrijving
en
afbeelding
op pagina

   

19. Rhijngeesterstraatweg 35/49 :

3. Voorstel gemeentelijke monumenten

St. Wilbertserve,van oorsprong 1687,
met kerk, oude pastorie, Sint Willi-
brordschool en oud patronaatsgebouw c.a.
(De oude pastorie komt reeds voor op de
lijst van Rijksmonumenten, zie 11.1.12)

46, 47

20. Van Cuycklaan 16 : De Grunerie 19e eeuws 13

21. Dorpsstraat 68 : woonhuis + 1860 14

22. Dorpsstraat 51 : het tolhuis 1805 17

23. Geversstraat 5 : gemeenteschool 1879 20

24. Geversstraat 49 : huize De Olmen 17e eeuws 20

25. Haarlemmertrekvaart 19 : voorhuis boerderij Klein 19e eeuws 24

26. Haarlemmertrekvaart 21 : Hol-Maren
Bouwlust

19e eeuws 24

27. Rhijngeesterstraatweg 60 : Veldzicht 18e eeuws 48

28. Terweeweg 152 : boerderij Actaea + 1885 51
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4. Voorstel karakteristieke-beeldbepalende gebouwen

29. Apollolaan : voormalige Mariaschool

30. Van Brouchovenlaan 4 : bungalow

31. Deutzstraat 4, 6, 8 : drie winkelpanden c.a.

32. Dorpsstraat 85 : winkelhuis

33. Dorpsstraat 79 : woonhuis met bedrijf

34. Dorpsstraat 53 : oude N.H. pastorie

35. Endegeesterstraatweg 6 : woonhuis

36. Frederik Hendriklaan 3 : villa

37. Geversstraat 37 : villa

38. Van Griethuysenplein 10 : woonhuis

39. Haarlemmertrekvaart 10 : woonhuis

40. Hofbrouckerlaan 54 : bungalow

41. Hofbrouckerlaan 56 : villa

42. Hofdijck 40 : villa

43. Hofdijck 48 : villa

44. Hofdijck 50 : villa

45. Hofdijck 76, 78, 80 : 3 woonhuizen

46. Hofdijck 82 : woonhuis

47. Hofdijck 84, 86, 88 : drie woonhuizen

48. Julianalaan 1 : villa

49. Julianalaan 17, 19 : dubbel woonhuis

50. Julianalaan 21, 23 : dubbel woonhuis

51. Julianalaan 25 : villa

52. De Kempenaerstraat 42 : villa

53. De Kempenaerstraat 74 t/m
96 : 12 woningen•

54. Kennedylaan 157 t/m 173 : negen bungalows

55. Koninginnelaan 10 : villa

56. Koninginnelaan 15 : villa

57. Laan van Alkemade 52, 54 : dubbel woonhuis

58. Laan van Oud Poelgeest 7,7a: landhuis

59. Laan van Oud Poelgeest 13 : landhuis

60. Mathenesselaan 7 : bungalow

61. Nassaulaan 1 : villa

62. Nassaulaan 29, 31, 33 : drie woonhuizen

63. Oranjelaan 2 : huize Zonneweelde

64. Oranjelaan 4 : villa Rosegaerde

65. Oude Rijnzichtweg 3,5,7,9 : vier werkmanshuizen

66. Piet Heinlaan 33 : bungalow

67. Prins Hendriklaan 2 : villa

beschrijving
en afbeelding
op pagina

1951 13

1968 13

1915 13

18e eeuw 14

19e eeuw 15

17e eeuw 17

19e eeuw 19

1926 20

1899 20

1933 21

1891 24

1951 26

1958 26

1961 27

1965 27

1966 27

1948 28

1939 28

1950 28

1920 29

1919 30

1919 30

1920 30

1921 31

1921 31

1969 32

1920 32

1933 32

1948 33

1939 34

1934 34

1968 35

1924 36

1923 36

1930 38

1931 38

1902 38

1960 38

1913 42



beschrijving
en afbeelding
op pagina

68. Prins Hendriklaan 3 : villa 1921 42

69. Prins Hendriklaan 19 : villa 1922 42

70. Rhijngeesterstraatweg 11 : villa 1901 44

71. Rhijngeesterstraatweg
15, 17, 19: drie woonhuizen 1906 45

72. Rhijngeesterstraatweg 25 : woonhuis 1905 45

73. Rhijnhofweg 7 : boerderij Bouwlust 1922 48

74. Terweeweg 2 : Beukenhof c.a. 49

75. Terweeweg 29, 31, 33 : drie woonhuizen 1921 49

76. Terweeweg 37 : woonhuis 1921 50

77. Terweeweg 39, 41 : dubbel woonhuis 1920 50

78. Terweeweg 43 : woonhuis 1921 50

79. Terweeweg 45 : villa 1920 50

80. Terweeweg 106 : Terweeschool 1928 51

81. Wilhelminapark 17 : gemeentehuis 1899 52

82. Willem de Zwijgerlaan 16 : villa 1928 53

83. Willem de Zwijgerlaan 18 : villa 1929 53

84 Willinklaan 1 : villa 1951 53

85. Willinklaan 20 : woonhuis 1950 53

86. Zoutkeetlaan4, 6, 8 : 3 werkmanshuizen 17e eeuw 55
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5. Voorstel beeldondersteunerde gebouwen

beschrijving
en afbeelding
op pagina

    

87. Dorpsstraat 76

88. Dorpsstraat 84, 86

89. Dorpsstraat 77, 75, 73

90. Dorpsstraat 69

91. Dorpsstraat 63

92. Van Griethuysenplein 12

93. Haarlemmerstraatweg 4

94. Julianalaan 11

95. Julianalaan 13, 15

96. De Kempenaerstraat 38, 40

97. Laan van Alkemade 50

98. Laan van Alkemade 56

99. Nassaulaan 27

100. Nassaulaan 35

101. Nassaulaan 37, 39

102. Nassaulaan 41, 43

103. Rhijngeesterstraatweg 13

104. Rhijngeesterstraatweg 21,

: woonhuis met schuur 14

: onder- en bovenwoning + 1900 14

: drie woonhuizen 15

: woonhuis c.a. 16

: woonhuis 17

: woonhuis 1934 21

: kosterij Groene Kerk 1908 23

: woonhuis 1920 29

: dubbel herenhuis 1918 29

: twee dienstwoningen Zendings- 1915 31
huis

: woonhuis 1948 33

: woonhuis 1948 33

: woonhuis 1922 36

: woonhuis 1923 37

: dubbel woonhuis 1923 37

: dubbel woonhuis 1923 37

: Jelgersmakliniek 1901 44

23 : dubbel woonhuis 1905 45

105. Rhijngeesterstraatweg 27,
29, 29a

106. Terweeweg 27

107. Terweeweg 35

108. Wijttenbachweg 31, 33

109. Wijttenbachweg 75

3 woonhuizen

: woonhuis

: woonhuis

: dubbel woonhuis

: boerderij

1906

1921

1921

+ 1910

45

49

49

54

55
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6. Voorstel straatbeelden met stedebouwkundig bescherming beschrijving
en afbeelding
op pagina

   

110. Geversstraat 65, 69, 75, 79, 81 : vijf panden eind
19e eeuw 21

111. Leidsestraatweg 16,15,14,13,11,
10,9,8,7,6,5 : tien herenhuizen rond 1890-

met zendingshuis en 1915

en park 34

112. Rhijngeesterstraatweg 2,4,6,8,

10,12,14,16 : in relatie met het rond 1904-
Wilhelminapark 1907
acht woonhuizen 45

113. Wilhelminapark : alle panden rond 1899-
1910 52

 

114, 115. I.v.m. het gestelde onder V dienen de locaties Dorpsstraat en
Terweeweg hier mede in de beschouwing betrokken te worden. 15,49, 50

7. Voorstel overige markante elementen

     

4. De ijskelder en de obelisk bij kasteel Endegeest: 19

De ijskelder bij kasteel Endegeest wordt in het boek 1842
"Yskelders" (A.W. Reinink en J.G. Vermeulen, Heuff Nieuw-
koop, 1981) beschreven met onder meer de woorden: "Het
is slechts een kleine ijskelder, doch van zeer aparte en
sierlijke vorm, die in uitstekende staat verkeert, al zou
er wel eens een mooie nieuwe buitendeur in aangebracht
moeten worden."

De obelisk, vóór het kasteel Endegeest geplaatst, is het 19
laatst bekend overgebleven deel van de vroegere buitenplaats
Abtspoel.

Vanwege de bijzonderheid dient overwogen te worden deze
elementen bescherming te bieden.
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8. Samenvatting

- Het aantal rijksmonumenten zal binnen afzienbare tijd worden uitgebreid met St.

Wilbertserve, geheel of gedeeltelijk.

- Netvoorstel gemeentelijke monumenten omvat negen gebouwen: zeven woonhuizen,

één school en één boerderij , alle van vóór 1900.

- Het voorstel karakteristieke/beeldbepalende gebouwen omvat 58 gebouwen, als volgt

verdeeld: gemeentehuis, twee scholen, twee boerderijen, 4 winkelpanden met huis,

een voormalige pastorie, een woonhuis met bedrijf, 36 woonhuizen, villa's, land-

huizen en bungalows, 4 dubbele woonhuizen, 6 eenheden met 3 woonhuizen,4 eenheden

met 4 woonhuizen en 9 geschakelde bungalows. De 58 gebouwen zijn gerealiseerd in d

volgende perioden: 8 van vóór 1900, 4 van 1900-1918, 24 van 1918-1930, 7 van

1930-1940, 7 van 1940-1955 en 7 vanaf 1955.

- Het voorstel beeldondersteunende gebouwen omvat 23 gebouwen. Behoudens de

Jelgersmakliniek en een boerderij zijn dit alle woonhuizen. Zes gebouwen zijn van

vóór 1900, twee van na 1940.

- De genoemde straatbeelden, die vragen om stedebouwkundige bescherming, omvatten

twee straatwanden: een markant deel van de Geversstraat en de gehele Oostelijke

straatwand van de Leidsestraatweg en voorts het gehele Wilhelminapark met het

aangrenzende deel van de Rhijngeesterstraatweg. Deze bescherming betreft in

haar geheel rond vijftig gebouwen.

- Aan het onderdeel "straatbeelden" dienen de locaties Dorpsstraat en Terweeweg

toegevoegd te worden, omdat gemeentelijke regelingen voor bescherming van dorps-

gezichten niet voorkomen.

- Tenslotte worden twee markante elementen (ijskelder en obelisk) ter bescherming

voorgedragen.
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III. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN WAARDEVOLLE GEBOUWEN.

1. De kategorieën

De lijst van waardevolle gebouwen omvat de navolgende vijf kate-

gorieën:

- Rijksmonumenten

- gebouwen op de nominatie als Rijksmonument

- voorstel gemeentelijke monumenten

- voorstel karakteristieke-beeldbepalende gebouwen

- voorstel beeldondersteunende gebouwen

- voorstel straatbeelden met stedebouwkundige bescherming.

Voorts zijn er enkele bomen op een markante plaats en een aantal

bosgebieden en groene zónes op de lijst vermeld. Deze worden in

hoofdstuk V, voorstel beschermde bosgebieden, en hoofdstuk VI,

voorstel beschermde groene zónes, nader omschreven. Tevens worden

onder IV incidenteel waardevolle bomen voor bescherming voorgedragen

Het voorstel gemeentelijke monumenten omvat negen gebouwen, die

voldoen aan de volgende criteria: goede architectonische kwaliteit,

duidelijk voorbeeld van een bepaalde stijl, school en/of periode.

Voorts werden in de beschouwing betrokken: de ambachtelijke kwali-

teit, de geaardheid van het gebouw en de historische waarde.

Het voorstel karakteristieke-beeldbepalende gebouwen  is gebaseerd

op de volgende criteria: architectonische kwaliteit, voorbeeld van

een bepaalde stijl, school en/of periode en situering.

Het voorstel beeldondersteunende gebouwen:  de panden voldoen aan de

voorwaarde, dat hun verschijningsvorm in relatie met monumenten en

beeldbepalende gebouwen het straatbeeld versterken. Zij vormen

vaak een waardevolle bijdrage aan een beschermd dorpsgezicht. In

hoofdstuk V, voorstel beschermde dorpsgezichten, wordt hieraan

nadere aandacht geschonken.

Het voorstel straatbeelden met stedebouwkundige bescherming: dit

betreft alleen groepen van panden, die gezamenlijk een karakteris-

tiek straatbeeld of wijkbeeld vormen en in éénzelfde periode zijn

gerealiseerd. De bescherming vraagt slechts om een stedebouwkundige

regeling, waarin de geaardheid van de gebouwen met erven nauwkeurig

wordt vastgelegd. In hoofdstuk II, onder 6, wordt aan deze katego-

rie aandacht besteed.
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2. De indeling van de lijst

Bij het opstellen van de lijst is gekozen voor een indeling van

de gebouwen per categorie en vervolgens per straat (alfabetisch).

In hoofdstuk IV wordt voor ieder in de lijst genoemd gebouw een reden-

gevende om s chrijving gegeven ten behoeve van de voorgestelde
klassificatie. Voorts van ieder gebouw een foto, de naam van de

ontwerper en het ontwerp/bouwjaar, uiteraard voor zover deze ge-

gevens in het archief van de gemeente aanwezig zijn. Helaas ont-

breken de meeste gegevens over gebouwen van voor 1898.

3. De beeldbepalende perioden

Tot omstreeks 1898 werd vrijwel uitsluitend gebouwd langs of in

de nabijheid van de oude strangen van de gemeente, te weten:

-Haarlemmerstraatweg, Dorpsstraat, Wijttenbachweg, Terweeweg,

Leidsestraatweg (richting Haarlem en Leiden)

- Rhijnreesterstraatweg, Endegeesterstraatweg (richting Den Haag)

- Oude Rijnzichtweg (vroeger Groenesteeg), Deutzstraat, Geversstraat.

Langs deze strangen staan nog vrij veel oude, waardevolle panden

van vóór 1900. De meeste rijks- en voorgestelde gemeentemonumenten

staan daar.

Vanuit en in relatie met deze strangen zijn vanaf 1898 tot 1940

de volgende parken ontwikkeld:

Wilhelminapark van 1899 tot 1915: begonnen werd met het raadhuis

in 1899 en het Witte Huis in 1901. Architect H.J. Jesse uit Leiden

ontwierp het raadhuis en heeft waarschijnlijk ook de struktuur van

het park bepaald.

Prins Hendrikpark, Julianapark van 1913 tot 1926, door architect

H. Wilms uit Leiden (sinds 1921 in Oegstgeest) ontworpen. Hij

ontwierp er bovendien een twintigtal landhuisjes en villa's, waar-

van de meeste op de lijst voorkomen. Ook H.J. Jesse en

J.A. Knetemann, architecten in Oegstgeest en W. Hamdorff, architect

te Laren ontwierpen enkele karakteristieke villa's.

Oranjepark van 1933-1940, ontwerper onbekend, bezit duidelijk

minder kwaliteit dan de andere parken. Het Wilhelminapark in zijn

geheel en het Prins Hendrikpark en Julianapark zullen in

hoofdstuk V, voorstel beschermde dorpsgezichten, opnieuw in be-

schouwing worden genomen.
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Vanaf 1938 tot 1950 groeit een nieuwe woonkern rond de Hofdijck

tussen de Laan van Oud Poelgeest en de Hofbrouckerlaan met een

duidelijk stempel van de Delftse school. De architect ir J.Jonkman

te Oegstgeest, leerling van Prof. ir M.J. Granpré Molière, de

grondlegger van die school, heeft een groot deel van deze kern

ontworpen.

Na 1950 zijn, relatief gezien, zeer weinig waardevolle gebouwen

gerealiseerd. Het gaat om slechts acht villa's, landhuizen of

bungalows, één groep van negen geschakelde bungalows en één school.
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IV. DE WAARDEVOLLE GEBOUWEN IN BEELD

Voor zover geen rijksmonument, betreft het steeds voorstellen, als het om aanduiding
van een categorie gaat. De tussen haakjes geplaatste getallen zijn de volgnummers in
de lijst per categorie onder II.

APOLLOLAAN (29) VAN BROUCHOVENLAAN 4 (30)

Voormalige Mariaschool (1951).
Karakteristiek; voorbeeld van een ontwerp
volgens de Bossche School van
ir A.H.J. Paardekooper, Lisse.

Bungalow (1968).
Karakteristiek; voorbeeld van de nieuwe
stijlgroep, de structuur met twee patio's
zeer helder en boeiend van J.P. Kloos,
Heemstede,

VAN CUYCKLAAN 16 (20) DEUTZSTRAAT 4, 6, 8 (3 1)

De Grunerie Drie winkelpanden met bovenhuizen (1915)
Gemeentelijk monument met erf en bestand Karakteristiek/beeldbepalend; goede
19e eeuws landhuis, pas gerenoveerd en architectuur op een markante plaats, geheel
gerestaureerd. gaaf. H.J. Jesse, Leiden.



•
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DORPSSTRAAT 68 (21) DORPSSTRAAT 76 (87)

Woonhuis met erf en boombestand.
Gemeentelijk monument; redelijk gaaf pand
van omstreeks 1860. Vooral de voorgevel
bezit een zekere perfectie.

Woonhuis met bloembollenschuur.
Beeldondersteunend; de hoofdvorm van het
huis is nog gaaf, de architectonische ele-
menten en de kleurstelling enigszins ver-
stoord. De schuur is één van de oudste in
de streek (omstreeks 1880).

DORPSSTRAAT 84/86 (88)

Onder- en bovenwoning (+ 1900).
Beeldondersteunend; de hoofdvorm en de re-
latie met de kleine huizen in de Zoutkeet-
laan passen goed in het straatbeeld

DORPSSTRAAT 85 (32)

Winkelhuis (18e eeuw).
Karakteristiek en beeldbepalend door de
ligging op de hoek van de Almondeweg een
hoeksteen van de Dorpsstraat, gericht op de
brug.
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DORPSSTRAAT(westelijke straatwand) (114 ) DORPSSTRAAT 79 (33)

Karakteristiek dorpsbeeld; van rechts
naar links de nummers 79,77,75,73,71,67,
65 en 63: drie rijksmonumenten, één
karakteristiek pand en vier beeldonder-
steunende panden.

Woonhuis met bedrijf (19e eeuw).
Karakteristiek; de hoofdvormen met de
architectonische elementen en de kleur-
stelling zijn vrijwel gaaf.

DORPSSTRAAT 77, 75, 73 (89) DORPSSTRAAT 71 (3)

K

Drie woonhuizen.
Beeldondersteunend; deze eenvoudige panden
voegen zich harmonisch in het straatbeeld,
slechts de grote raampartijen zijn niet
oorspronkelijk.

Woonhuis.
Rijksmonument; gebouwd in de 17e eeuw. Tot
1970 bevatte het een bakkerij met winkel
van de familie Vink.



Het huis staat ongeveer
vijftig meter verwijderd
van de Dorpsstraat. De
mansardekap duidt op de
bouw rond 1900-1910. Het
geheel is in redelijke
staat.

Dit statige pand stamt uit de 17e eeuw.
De brede voorgevel wordt aan de straat
verlengd met een tuinmuur, waarachtig
enkele monumentale bomen. De gevels zijn
gemetseld met gele Wsselsteen.

Middegeest met erf en boombestand.
Rijksmonument DORPSSTRAAT 65 (1)

Huis met erf.
Rijksmonument. Het pand is
eind 17e eeuw gebouwd. Tot
1975 was er een café met
winkel gevestigd van de
familie Lubbe.

16

DORPSSTRAAT 69 (90)

DORPSSTRAAT 67 (2)
Woonhuis met erf.
Beeldondersteunend.



(
/ 17

DORPSSTRAAT 63 (91)
DORPSSTRAAT 53 (34)

Woonhuis.
Beeldondersteunend. De mansarde-
kapvorm past redelijk in het
straatbeeld. Rond 1910 gebouwd.

Oude N.H. pastorie.
Karakteristiek. Prachtig gesitueerd op ruim
vijftig meter afstand van de Dorpsstraat op
een groot erf, deels ommuurd met een waarde-
vol boombestand. Het beeld van het pand is
redelijk gaaf en laat meer bouwperioden zien.
Het oudste deel is 17e eeuws.

DORPSSTRAAT 51 (22)

Eenvoudig huis, gebouwd tijdens de aanleg
van de zg. Postritweg tussen 's-Gravenhage
en Haarlem voor de tolgaarder. Vóór het
huis bevond zich een tolboom, die in 1899
verdween, omdat de tol werd opgeheven.
Gemeentelijk monument.

Dit huis vormt de uiterst belangrijke zuid-
westelijke hoeksteen van de westelijke straat-
wand van de Dorpsstraat. Ondanks de zeer
slechte onderhoudsstaat zijn vooral de hoofdvors
en de architectonische elementen goed
herkenbaar (1805).



DE ENDEGEESTERLAAN 18

Eén van de weinige oude
lanen van Oegstgeest.

ENDEGEESTERSTRAATWEG 5 (4)
Te beschermen laan

Kasteel Endegeest

Rijksmonument 

17e Eeuws kasteel met voorplein, poort-
gebouw en hoekpaviljoens. Aan drie zijden
omgeven door een gracht op de plaats van
een middeleeuws adellijk huis.
Hoofdgebouw geflankeerd door twee acht-
zijdige hoektorens met koepels.
Poortgebouw met alliantiewapens van
Van Berschem en Van Schouwen.
In de 18e eeuw zijn enkele wijzigingen
aangebracht.

Poortgebouw
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KASTEEL ENDEGEEST (vervolg) (4)

Zuidelijke gevel, relaterend aan de singel
en het restant van het bosgebied.

DE OBELISK
Te beschermen markant element.

Een gaaf 19e eeuws pand met
hoogwaardige ambachtelijkheid,
vooral in de detaillering.
Veel overeenkomst met Actaea,
Terweeweg 152.

DE IJSKELDER, te beschermen markant element.

(1842)

ENDEGEESTERSTRAATWEG 6 (35)

Woonhuis.
Karakteristiek.
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FREDERIK HENDRIKLAAN 3 (36) GEVERSSTRAAT 5 (23)

Gemeenteschool (1879)
Gemeentelijk monument. C.V.G. Mulder, Leiden.

Dit gebouw bezit vooral historische waarde.
De hoofdvorm en de voor- en zijgevels ver-
keren nog vrijwel in de oorspronkelijke staat.
Vooral de voorgevel met de wonderlijke midden-
partij bezit een zekere waardigheid.

Villa (1926)
Karakteristiek/beeldbepalend. Door de
ligging aan de groene zóne tussen de
Frederik Hendriklaan, Koninginnelaan en
Willem de Zwijgerlaan en door het
boeiende dakenspel in riet.
J.A. Knetemann, Oegstgeest.

GEVERSSTRAAT 49 (24)

GEVERSSTRAAT 37 (37)

Villa (1899)
Karakteristiek/beeldbepalend. Markante si-
tuatie hoek Geversstraat en Prins Hendrik-
laan. Huidige bestemming: K&O. Een voor-
treffelijk ontwerp van H.J. Jesse, Leiden.

Huize De Olmen
Gemeentelijk monument. De laagbouw aan de
Kempenaerstraat dateert van 1647, de "hoog"-
bouw van 1787. Was eens een herberg onder
de naam "De Hollandsche Tuyn" met timmer-
manswerkplaats. Vanaf 1906 tot 1980 was er
een bakkerij; thans een antiquair.
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GEVERSSTRAAT 65, 69, 75, 79, 81 (110)

Deze panden, gebouwd in de oorspronkelijke verkaveling,
hebben ondanks de voorgevelverbouwing vanwege de ver-
breding van de Geversstraat (trambaan) over het algemeen
nog een redelijke karakteristiek behouden, daarom

stedebouwkundige bescherming 

(eind 19e eeuw)

VAN GRIETHUYSENPLEIN 10 (38) VAN GRIETHUYSENPLEIN 12 (92)

Woonhuis (1933).
Karakteristiek/beeldbepalend; een duidelijk
voorbeeld van een ontwerp van de Delftse
School op een markante plaats aan het plein
met de vijver. Ir J.A. van der Laan, Leiden.

Woonhuis (1934).

Beeldondersteunend: goed aansluitend bij
het naastgelegen pand, no. 10. Eveneens
een ontwerp van ir J.A. van der Laan,
Leiden.



Iet portaal

Toegang kerk en kerkhof

Haarlemmerstraatweg 6 (5)

GROENE of WILLIBRORDKERK (N.H.)

Rijksmonument

22

Het zuidelijk transept met in
de nabijheid het grafmonument
voor Jhr Daniël Theodoor
Gevers van Endegeest

Schip met zicht op het koor

Geschiedenis 
Eén van de vroegste kerken in het Graafschap Holland, volgens de overlevering gesticht
door Willibrord (ca. 700) en door de Noormannen verwoest. In 1063 voor het eerst ver-
meld en na diverse verbouwingen uitgegroeid in de 15e eeuw tot een laat-Gotische,
bakstenen parochiekerk met oudere tufstenen toren. Gedeeltelijk vernield ca. 1573-1574.
Romaanse toren ingestort in 1824. Restauraties/wijzigingen onder andere in 1662
(Van der Helm), 1825, 1916, 1954-1956 (Dekker en Van der Sterre).
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Beschrijving 
De éénbeukige kerk ligt met het koor naar het oosten en wordt omringd door het kerkhof
op een terp of oud binnenduin. Sinds het verdwijnen van de toren (met twee aangebouwde
kapellen), bestaat het gebouw slechts uit een rechthoekig schip, een vierkante kruising,
een rechthoekig koor, evenals het schip van drie traveeën, en twee transeptarmen. In de
zuid-oost hoek een aangebouwde consistoriekamer (1662), bereikbaar van uit het
transept. Alles hoofdzakelijk van baksteen met resten tufsteen, meestal in banden,
afkomstig van de oudere kerk. (Tuf stenen funderingsfragment bekend). Dakbedekking met
leien; dakruiter op de kruising. Voor de nieuwe voorgevel een dito portaal (1954).
Inwendig: afdekking door houten tongewelven (zonder trekbalken), met ribben, ondersteund
door merkwaardige houten consoles. Houten orgelbalken met nieuw orgel (1977), waarin
opgenomen drie registers uit de 16e eeuw, onder andere van het "Sweelinckuorgel uit de
Oude kerk te Amsterdam. Kansel van 1662, herebanken o.a. uit 1689. Enige grafzerken op
het verhoogde koor. In het noordelijke transept een nisje met marmeren cenotaaf voor
Jvr. Johanna Margaretha Gevers-Deutz (gestorven 1895). Gebrandschilderd glas in het
zuidelijk transept, sterk vernieuwd. Drie koperen kaarsekronen (1662). Avondmaals-
zilver. Luiklok 1734.
Op het kerkhof, naast het zuidelijk transept, monumentaal grafmonument voor
Jhr Daniël Theodoor Gevers van Endegeest (gestorven 1877); verdient restauratie.

Prof. ir J.J. Terwen, 1987.

HAARLEMMERSTRAATWEG 4 (93) HAARLEMMERSTRAATWEG 2 (6)

Kosterij Groene Kerk (1908)
Beeldondersteunend; goed passend bij het
toegangspad naar de kerk. Ontwerp van
J. van der Voet, Oegstgeest (vele jaren
gemeenteopzichter van de gemeente Oegstgeest).

Boerderij Haaswijk
Rijksmonument; een voortreffelijk voorbeeld
van een Rijnlandse hoeve (18e eeuw ).
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HAARLEMMERTREKVAART 10 (39)

Goede hoofdvorm met een gave
zuidelijke topgevel. Gelegen
aan de oostelijke kant van de
Vaart. Helaas is de gevel aan
die zijde door een verbouwing
vrij ernstig verstoord.

Woonhuis (1891)
Karakteristiek

HAARLEMMERTREKVAART 19,Klein Bouwlust (25)

Fraai gelegen bij de hoek met
de Kwaaklaan met een groot erf
en een prachtig boombestand.
Ondanks de storende kleurstel-
ling is het pand nog zeer gaaf:
hoofdvorm - architectonische
elementen - detaillering.

Voorhuis van een boerderij (eind 19e eeuw)

HAARLEMMERTREKVAART 21 (26)
Gemeentelijk monument.

Zeer ruim erf met zeer waardevol boom-
bestand en een markant toegangshek.
Het park bezit wonderlijke baksteen-
detaillering. Het gebouw verkeert in
goede staat

Hol-Maren (laat 19e eeuw)
Gemeentelijk monument.



HAARLEMMERTREKVAART 37 (7)

Tolgaarderswoning (17e eeuw)
Rijksmonument.
Meerdere bouwdelen zijn in de loop der
eeuwen toegevoegd, over het het algemeen
redelijk passend in het totale beeld van-
af de Haarlemmertrekvaart, zowel in het
oosten als in het westen.

De hekpijlers van de oude tol.
Rijksmonument.
De pijlers zijn in baksteen uitgevoerd, be-
kroond met natuurstenen afdekkingen. Aan
beide zijden zijn de wapens van de gemeente
Leiden en Haarlem aangebracht.

25
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(41)HOFBROUCKERLAAN 56HOFBROUCKERLAAN 54 (40)

HOFBROUCKERLAAN DREEF HOFDIJCK

Bungalow (1951)
Karkateristiek.
Verscholen bij de hoek van de Ln v. Alkemade
Enkele malen gewijzigd en/of vergroot.
Geen markant plan van W.M. Dudok, Hilversum.

Villa (1958).
Beeldbepalend-karakteristiek.
Markante ligging, de eindpool van de dreef
Hofdijck. Goede hoofdvorm, heldere structuur
bevestigd door plastische elementen. Van
Prof. ir G.J. van der Grinten, Amersfoort.

Onderdeel van te beschermen groene zone.
Ontwerp van Mien Ruys.

Onderdeel van te beschermen groene zone.



Een goed exempel van de Rietveldschool,
gelegen op de hoek van de Marijkelaan.
G. Rietveld, Utrecht.

Hoofdvorm en architecto-
nische elementen markant.
Een goed ontwerp van de
Oegstgeester architect
A.C. Gathier (1914-1985)

Zeer markante hoofdvorm in goede relatie
met Hofdijck 48. Zeer gesloten noord-
gevel met sterke plastische elementen.
Van Prof. ir P.K.A.Pennink , Amsterdam.

HOFDIJCK 40 (42)

Villa (1961)
Karakteristiek-beeldbepalend.

HOFDIJCK 48 (43)

Villa (1965)
Karakteristiek.

HOFDIJCK 50 (44)

Villa (1966)
Karakteristiek.



HOFDIJCK 76, 78, 80 (45)

Drie woonhuizen (1948)
Karakteristiek.

HOFDIJCK 82
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(46)

Deze zeven woningen aan de Hofdijck
vormen tesamen met de woning
Willinklaan 20 een goed straatbeeld.
Het geheel is een duidelijk voorbeeld
van de Delftse school. Ontworpen door
ir J. Jonkman.

Woonhuis (1939)
Karakteristiek

HOFDIJCK 84, 86, 88 (47)

Drie woonhuizen (1950)
Karakteristiek.
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JULIANALAAN 1 (48)

Een waardevol gebouw vanwege de hoofdvorm,
vormgeving, detaillering en materiaalbe-
handeling en kleurstelling.
De grote platte aanbouw past niet bij het
gebouw.
Een goed ontwerp van Reyneveld en H. Wilms
te Leiden.

JULIANALAAN 11 (94)

Villa (1920)
Karakteristiek-beeldbepalend 

Redelijke hoofdvorm en vorm-
geving, overeenkomend met de
woningen Terweeweg 27 en 35.
H.W.G. de Heer en
P.J.A. Verwey, 's-Gravenhage.

JULIANALAAN 13, 15 (95)
Woonhuis (1920)
Beeldondersteunend.

     

In de gegeven situatie wat grofmatig.
Overigens typisch een ontwerp van
H.J. Jesse, Leiden.

Dubbel herenhuis (1918)
Beeldondersteunend.



Overtuigend door de structuur, architec-
tonische elementen en detaillering.
Behoort tot de beste ontwerpen van Wilms.
Het geheel is nog zeer gaaf.
Reyneveld & H. Wilms, Leiden.
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JULIANALAAN 17, 19

(49)

Dubbel woonhuis (1919)
Karakteristiek.

JULIANALAAN 21, 23 (50)

De kwalificatie van de
woningen 17, 19 geldt even-
zeer voor deze woningen.
Opnieuw van Reyneveld &
H. Wilms, Leiden.

Dubbel woonhuis (1919)
Karakteristiek.

JULIANALAAN 25 (51)

Eigen huis van H. Wilms, waar hij
woonde tot 1926, in welk jaar hij met
zijn gezin vertrok naar Barneveld.
Een typische Wilms villa; overeenkomst
met Terweeweg 45.
H. Wilms, Oegstgeest.

Villa (1920)
Karakteristiek.
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DE KEMPENAERSTRAAT 38, 40 (96)

Gelegen bij de toegang vanaf de De
Kempenaerstraat naar het Zendingshuis.
Vooral de hoofdvorm is boeiend. Ontwerp
van Jan Stuivinga, Zeist.

Twee dienstwoningen Zendingshuis (1915)
Beeldondersteunend.

DE KEMPENAERSTRAAT 42 (52)

De villa ligt aan de andere
zijde van het toegangspad, waar-
mee dit pad duidelijk zichtbaar
is. Opnieuw een typisch Wilms
project.
Reyneveld & H. Wilms , Oegstgeest

DE KEMPENAERSTRAAT 74 t/m 96 (53)

Villa (1921)
Karakteristiek.

De boeiende hoofdvormen van de drie bouw-
massa's bepalen ruim 80 meter straatbeeld
van deze straat.
Ontwerp van A.Th. Kraan en M.E. Groenewegen,
Leiden.

12 Woningen in drie bouwblokken (1921)
Beeldbepalend.



Boeiende groepering van de bouwmassa's in
een lichtgebogen vorm met een steeds door-
gaande markante hoofdvorm. Beeldbepalend
naar de laan en naar het kanaal.
Van ir W. Snieder en H. Duyvendak H.B.O.,
Amsterdam.

Statig pand, beeldbepalend op de
hoek Koninginnelaan-Julianalaan.
Sterke hoofdvorm, goede architec-
tuur. Architect is op de tekening
niet vermeld, wellicht
J.A. Knetemann, Oegstgeest.

Markante structuur, vormgeving en materiaal-
behandeling. Vooral beeldbepalend voor de
driehoekige groene zone. Een karakteristiek
plan van Wouter Hamdorff, Laren.
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KENNEDYLAAN, PRESIDENT 157 t/m 173 (54)

Negen geschakelde bungalows (1969)
Karakteristiek-beeldbepalend.

KONINGINNELAAN 10 (55)

Villa (1920)
Karakteristiek-beeldbepalend.

KONINGINNELAAN 15 (56)

Villa (1933)
Karakteristiek.
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LAAN VAN ALKEMADE 50 (97)

LAAN VAN ALKEMADE 52, 54 (57)

Woonhuis (1948)
Beeldondersteunend

 

Dubbel woonhuis
Karakteristiek.

(1948)

   

LAAN VAN ALKEMADE 56 (98)

Dit ensemble van vierwoonhuizen is
opnieuw een goed voorbeeld van de
Delftse school, beeldbepalend voor
de straatwand.
Evenals de woonhuizen Hofdijck 76 t/m
88 een ontwerp van ir J. Jonkman,
Oegstgeest.

Woonhuis (1948)
Beeldondersteunend.



LAAN VAN OUD POELGEEST 7, 7a (58) LAAN VAN OUD POELGEEST 13 (59)

Landhuis (1939)
Karakteristiek. Markante plasticiteit en
vormgeving. Ir M.E. van der Wall,
Wassenaar.

Landhuis (1934)
Karakteristiek. Boeiende bouwmassa's met
sterke plasticiteit.
A.J.J. Vester, Oegstgeest.

LEIDSESTRAATWEG 16, 15, 14,13 (111) LEIDSESTRAATWEG 10, 9, 8, 7,6, 5 (111)

Vier herenhuizen (1900-1915) Zes herenhuizen (1895-1915)

Karakteristieke open bebouwing
van heren(land)huizen in goede
samenhang met het park en het
Zendingshuis.
stedebouwkundige bescherming.

LEIDSESTRAATWEG 11

 

Statig gebouw
met klassicis-
tische invloede
van J.Stuivinga
arch.b.n.a.
Ontwerp Park va
Copijn te Zeist

 

Zendingshuis met park (1915)

 



Nu gesitueerd als een "hoeksteen" tussen
twee ruime groene zones met vijverpartijen
en singels.

Een klein parkje met de grafzerk van
Professor Daniël van Wijttenbach op het
voorplein van een verdwenen buiten.
Voorts de twee pijlers met inrijhek.
Helaas is de relatie met de
Wijttenbachweg niet meer herkenbaar.

Goede structuur, hoofdvorm en
architectuur van ir T. van Linge,
Haren (Gr.).

LELIELAAN (8)

Wipwatermolen Oudenhofpolder (+ 1783)
Rijksmonument.

LOUISE DE COLIGNYLAAN (9)

D' Hoogen Boom
Rijksmonument.

MATHENESSELAAN 7 (60)

Bungalow (1968)
Karakteristiek.



Beeldbepalend op de hoek Nassaulaan-Rhijngeester-
straatweg, vooral door de boeiende hoofdvorm met
rieten daken, maar ook door de verdere vormgeving.
Een duidelijk ontwerp van J.A. Knetemann, Oegst-
geest.

NASSAULAAN 27 (99)

Villa (1924)
Karakteristiek-beeldbepalend.

Goede hoofdvorm, passend op de
hoek Nassaulaan-Koninginnelaan
en in relatie met de drie
annex gelegen huizen. Ontwerp
van H. Wilms, Oegstgeest.

Zeer boeiende hoofdvorm met dakopstanden
en dakkapellen met rieten daken. Goede
vormgeving en detaillering. Eén van de
beste ontwerpen van J.A. Knetemann,
Oegstgeest.

36NASSAULAAN 1 (61)

Woonhuis (1922)
Beeldondersteunend.

NASSAULAAN 29, 31, 33 (62)

Drie woonhuizen (1923)
Karakteristiek.



NASSAULAAN 35 (100) 37

Deze drie panden met vijf woonhuizen voegen
zich goed in de noordelijke straatwand van
de Nassaulaan, vooral in relatie met de
woningen 29, 31 en 33 door hun hoofdvorm,
materiaalbehandeling en kleurstelling.
Ontwerp van A.p.L. Bles, Oegstgeest.

NASSAULAAN 37, 39 (101)

Woonhuis (1923)
Beeldondersteunend.

  

Dubbel woonhuis (1923)
Beeldondersteunend.

NASSAULAAN 41, 43 (102)

Dubbel woonhuis (1923)
Beeldondersteunend.
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ORANJELAAN 4 (64)

• ',item' • '11

ORANJELAAN 2 (63)

Huize Zonneweelde (1930)
Karakteristiek-beeldbepalend 
Beeldbepalend op de hoek Oranjelaan-
Rhijngeesterstraatweg. Markante hoofd-
vorm en vormgeving van A.J.J. Vester,
Oegstgeest.

Villa Rosegaerde(1931)
Karakteristiek. Een statig pand met
goede hoofdvorm en detaillering van
W. Kuitems, Hillegom.

OUDE RIJNZICHTWEG 3, 5, 7, 9 (65) PIET HEINLAAN 33 (66)

Vier werkmanshuizen (1902)
Karakteristiek. Een goede vormgeving met
een boeiende detaillering, vooral van het
metselwerk.
J.J. Remmerswaal, mr metselaar, Oegstgeest

Bungalow (1960)
Karakteristiek. Een heldere structuur van
de bouwmassa's en de vormgeving. Het eigen
huis van de architect: A.C. Gathier,
Oegstgeest.



POELGEESTERWEG 1-3 (10)

OUD POELGEEST
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Het inrijhek (19e eeuw)
Rijksmonument.

De oprijlaan
Beschermd bosgebied.

   

Het kasteel (17e eeuw)
Rijksmonument.

Aan drie zijden omgracht, 17e eeuws kasteel, bestaande uit een middenpartij
met twee aan weerszijden en aan de voorkant uitspringende vleugels, gebouwd
op de plaats van een middeleeuws slot. De met peervormige spits gedekte toren-
tjes en de ingangpartij zijn 19e eeuwse toevoegsels.



OUD POELGEEST (vervolg)

De oostgevel in relatie met de gracht en het
bos.

 

De waterput (1555)
Rijksmonument.
Doorvallende boomstam ernstig beschadigd.

 

Eén van de twee tuinbeelden.
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OUD POELGEEST (vervolg)
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POELGEESTERWEG 3 (10)

POELGEESTERWEG 3a (10)

Tuinmanswoning (18e eeuw )
Rijksmonument.

HAARLEMMERTREKVAART 17 (10)

Koetshuis met paardenstal (19e eeuw )
Rijksmonument.

Pand, verscholen in het bos, met flauwhellend
zadeldak en torenachtige uitbouw met afge-
schuinde zijden en afgezet met kantelen in neo-
gotische stijl. In de gevels houten spitsboog-
vensters met drie- en vierpastracering,
afgesloten door een omlopende kroonlijst.

Jagershuisje (19e eeuw )
Rijksmonument.

    



(67)PRINS HENDRIKLAAN 2

(69)PRINS HENDRIKLAAN 19

(68)PRINS HENDRIKLAAN 3

Villa (1921)
Karakteristiek.

Veel overeenkomst met de panden
Julianalaan 25 en Terweeweg 45.
Verkeert in gave staat. Van
H. Wilms, Oegstgeest.
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Villa (1913)
Karakteristiek-beeldbepalend.

Een bijzonder gebouw in het
park door zijn eigen karak-
ter: hoofdvorm, architecto-
nische elementen en detail-
lering. Van
Adr.C. Lengkeek Wzn, Hille-
gersberg.

Samen met de villa Geversstraat 37
beeldbepalend. Markeert de overgang van
het Wilhelminapark naar het Prins Hendrik-
park. Een overtuigend ontwerp van
H.J. Jesse, Leiden.

Villa (1922)

Karakteristiek.
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RHIJNGEESTERSTRAATWEG 9

't Huis Rhijngeest (ca. 1845)
Rijksmonument.

  

Detail erker

Geschiedenis.
Buitenplaats, gesitueerd in een parkachtige aanleg en in zijn tegenwoordige vorm vermoe-
delijk daterend uit de jaren '40 van de 19e eeuw. Architect (vooralsnog) onbekend. De
toenmalige eigenaar was Jhr A.L. van Heteren Gevers, broer van Jhr D.C. Gevers van
Endegeest. Het koetshuis, direct achter de villa, is waarschijnlijk tegelijk met een
vroeg 18e eeuwse voorganger van de buitenplaats gesticht. Voorts bevindt (bevond) zich
in een woning elders op het terrein een zogenaamde "drijvende" kelder.

Beschrijving 
Het witgepleisterde huis, op vrijwel vierkante plattegrond, omvat een over twee verdie-
pingen opgaand middenblok van vier traveeën, afgedekt met een schilddak met pannen, en
twee lagere zijvleugels. In de rechter zijvleugel is de hoofdingang gesitueerd.
De meest representatieve gevel aan de straatzijde is voorzien van tot op het vloerniveau
reikende, brede vensters, achter een veranda met balkon, gedragen door gietijzeren
"zuiltjes".
Inwendig is het gebouw samengesteld uit een "middenbeuk" en twee smallere "zijbeuken". In
de hoofdas bevinden zich achter de ingangspartij een vestibule, grote centrale hal met
vide en een serre, met een polygonaal gevormde, glazen "absis", die buiten de rechthoekige
plattegrond uitsteekt. De eenvoudige rechte trap ligt enigszins verborgen in een zij-
ruimte, rechts naast de grote hal. Opmerkelijk is de rechts van de hoofdingang gelegen
melkkelder met opkamer, overblijfsel van één van de voorgangers van de villa. Grote
zolder over het middenblok, met 19e eeuwse kapconstructie.

Drs Else M. Terwen-Dionisius



RHIJNGEESTERSTRAATWEG 9

Koetshuis (18e eeuw )
Rijksmonument.

Detail noordgevel en
detail kroonlijst zuid-
gevel.
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RHIJNGEESTERSTRAATWEG 11 (70) RHIJNGEESTERSTRAATWEG 13 (103)

Jelgersmakliniek (1901)
Beeldondersteunend.
Het zelfde geldt slechts in zekere mate.

Villa (1901)
Karateristiek.
Door hoofdvorm goed passend in het bos.

Beide ontwerpen van ir G.J. Driessen, directeur gemeentewerken,
Leiden.
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RHIJNGEESTERSTRAATWEG v.l.n.r. 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 (112)

Deze acht woonhuizen(1904-1907) relateren aan het Wilhelminapark. Ontwerpers o.a.:
A.F. de Rooy, Oegstgeest, G.F. Budde, Voorburg, B.E. Spijker, Leiden. Evenals het Wilhelmina-
park vraagt deze straatwand om stedebouwkundige bescherming.

RHIJNGEESTERSTRAATWEG 15, 17, 19 (71) RHIJNGEESTERSTRAATWEG 21, 23 (104)

Drie woonhuizen (1906). Karakteristiek. Een Dubbel woonhuis (1905). Beeldondersteunend.
wonderlijk ensemble. L. de Vijver, Warmond. Passend in het totale straatbeeld. A.F. de Rooy

RHIJNGEESTERSTRAATWEG 25 (72) RHIJNGEESTERSTRAATWEG 27, 29, 29a (105)

Woonhuis (1905). Karakteristiek. Gaaf pand. Drie woonhuizen (1906). Beeldondersteunend 

J.J. Remmerswaal, Oegstgeest. Mr metselaar. Winkelaanbouw beeldverstorend. De twee kastan-
jes vragen om bescherming.



Westelijk
kerkportaal
in relatie
met
kerklaan.

RHIJNGEESTERSTRAATWEG 35 t/m 49 (12 - 19)

Sint Wilbertserve (1687)

op nominatie als rijksmonument, geheel of 
gedeeltelijk.

Sint Willebrorduskerk met pastorie (1900) (19)

De driebeukige kerk met transept en een ruim priesterkoor heeft een
zeer eigen karakter, een neo-romaanse stijl, is een jeugdwerk van
Jan Stuyt, duidelijk afwijkend van de neo-gotische stijl van zijn leer-
meester, Jos Cuypers, met wie hij verscheidene jaren heeft samengewerkt.

De toren, markant gesitueerd op de assen van de Geversstraat en van de
Rhijngeesterstraatweg, betekent voor Oegstgeest de belangrijkste dominant
in het dorpsbeeld.

De kerk is gelegen aan de aloude kerklaan; het bosbestand, de pastorie-
tuin, het fraai gestructureerde kerkhof, omzoomd door een wetering, haag- en
leibomen (1882). Architecten: Jos Cuypers en Jan Stuyt, Amsterdam.
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PASTORIETUIN (1902) (19) RHIJNGEESTERSTRAATWEG 39, 41, 43 (19)

Aan de rechterzijde van de tuin ligt het
kerkhof, dat in 1822 is aangelegd en daar-
na enkele malen is uitgebreid.

Voormalig Patronaatsgebouw met twee woon-
huizen (1922). Dit gebouw bepaalt de ruimten
aan de noord- en westzijde van Wilbertserve.
Het vertoont verwantschap met de Amsterdamse
School. Een jeugdwerk van ir J.A. van der Laan,
Leiden.

RHIJNGEESTERSTRAATWEG 45 (12) RHIJNGEESTERSTRAATWEG 49 (19)

De Oude Pastorie (1779)
Rijksmonument. Een statig pand in klassieke
stijl, aan de kerklaan gelegen. Verkeert
nog in gave staat. Ontwerp van Jan de Groot,
mr timmerman, Leiden.

St. Willibrordschooi (1893)
Oorspronkelijk gebouw met lokalen op het
noorden van Jos Cuypers te Amsterdam. In 1935
zijn de lokalen op het zuiden gericht, tege-
lijk met een uitbreiding naar het ontwerp van
ir J.A. van der Laan. In 1965 verkreeg de
school een nieuwe vleugel. In 1980 een renova-
tie van ir A.H.J. Paardekooper.



RHIJNGEESTERSTRAATWEG 38 (13)
48

Oorspronkelijk een herberg, die omstreeks
1550 al voorkomt op een landmeterkaart.
Het pand heeft veel bewoners gekend, waar-
onder baljuwen, schouten, herbergiers en
doktoren. De bekendste eigenaar was mgr
L.C. van Wijckerslooth,stichter van Duin-
zicht. De huidige voorgevel dateert uit de
18e eeuw, evenals de tuinmuur met inrijhek.
De tuin met park rondom is een ontwerp van
de bekende Haarlemse tuinarchitect Zocher.
Het pand verkeert in een voortreffelijke
staat.

Klein_Curium (17e-18e eeuw)
Rijksmonument.

RHIJNGEESTERSTRAATWEG 60 (27)

Voormalige pastorie van de N.H. kerk.
Diende daarna als woonhuis van de
laatste Schout en eerste burgemeester
van Oegstgeest en Poelgeest:
Jacob Malnoë van Noort. De klassieke
voorgevel en de zijgevels zijn
nog vrij gaaf. De kleurstelling voor-
al vraagt om verbetering.
De laatste uitbreidingen vallen niet
onder de bescherming.

Veldzicht (18e eeuw)
Gemeentelijk monument.

RHIJNHOFWEG 7 (73)

Boerderij Bouwlust (1922)
Karakteristiek.

Vooral de voorgevel is karakteristiek. De
boerderij, die een andere bestemming heeft,
wordt omringd door verscheidene bijgebouwen
die redelijk passen in het totale beeld en
daarom bescherming behoeven.
Het complex bezit een redelijk boombestand.
De architect is vermoedelijk G.F. Budde,
Oegstgeest.
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TERWEEWEG 2 (74)

Van het oorspronkelijke gebouw
(boerderij) zijn slechts de
hoofdvorm en enkele goede
details herkenbaar.

TERWEEWEG 27 (106)

De Beukenhof met erf en boombestand
Karakteristiek.

  

Woonhuis (1921)
Beeldondersteunend.

TERWEEWEG 29, 31, 33

Architecten
van deze vijf
woonhuizen:
H.W.G. de Heer
en
P.J.A. Verwey,
te 's Graven-
hage.

Drie woonhuizen (1921)
Karakteristiek.

(75)

TERWEEWEG 35 (107)

Woonhuis (1921)
Beeldondersteunend.

Deze woonhuizen vormen een boeier
ensemble door de geleding van de
bouwmassa en het dakenspel en de
architectonische elementen. De gE
wijzigde materiaalbehandeling en
de kleurstelling doen afbreuk aar
enkele delen van de drieling.

De vijf woonhuizen
27 t/m 35 vormen
een goed
straatbeeld tus-
sen de Willem de
Zwijgerlaan en de
Frederik Hendrik-
laan. De woon-
huizen 27 en 35
zijn vrijwel
identiek aan
Julianalaan 11.
(115)
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TERWEEWEG 45 (79)

Veel overeenkomst met Juliana-
25 en Prins Hendriklaan 19.
Opnieuw een ontwerp van
H. Wilms, toen nog in samen-
werking met Reyneveld.

TERWEEWEG 37 (76)

Villa (1920)
Karakteristiek

 

Dubbel woonhuis (1920)
Karakteristiek.

TERWEEWEG 39, 41

Woonhuis (1921)
Karakteristiek

Deze woonhuizen hebben veel over-
eenkomst met Julianalaan 21 en 23,
die een jaar eerder zijn gebouwd.
Helaas is de kleurstelling enigs-
zins verstoord.

(78)

Architecten van

deze 4 woonhui-
zen zijn:
Reyneveld en
H. Wilms te
Leiden

De vier woon-
huizen 37 t/m 43
vormen een mar-
kant beeld tus-
sen de Frederik
Hendriklaan en
de Nassaulaan.
In samenhang met
Terweeweg 45 en
met de woningen
tussen de Frede-
rik Hendriklaan
en de Willem de
Zwijgerlaan een
straatbeeld van
ruim 200 meter.
(115)

(77)

TERWEEWEG 43

Woonhuis (1921)
Karakteristiek.
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TERWEEWEG 53 (14)

Voormalige boerderij, waarvan alleen het
gepleisterde voorhuis met kelder en op-
kamer is overgebleven. De koestal is
verdwenen.
Van 1772 tot 1777 in gebruik als noodkerk
voor de katholieke parochie gedurende de
bouw van de vernieuwde kerk met een barok-
interieur.
In de hal bevindt zich nog een 14-regelig
vers.

Ora et Labora (17e eeuw )
Rijksmonument (met erf en boombestand).

TERWEEWEG 106 (80)

Markante structuur en hoofdvorm.
Nog vrijwel een ongewijzigde
vormgeving. Een ontwerp van
A.T. Kraan, Oegstgeest.

Terweeweg 152 (28)

 

Terweeschool (1928)
Karakteristiek.

Hoogwaardige boerderij die door de ontwikkeling van
de bloembollencultuur een andere bestemming kreeg.
De naam "Actaea", een hoogwaardige narcissensoort,
duidt hierop.
Het gebouw bezit een zeer rijke detaillering, zoals
de foto illustreert. Omstreeks 1970 is de bloem-
bollenschuur gesloopt, ten behoeve van de woning-
bouw aan de Hofdijck. Gelukkig is het washok nog
gaaf, zij het zonder relatie met de sloot, die langs
de Hofdijck liep.

Actaea (ca. 1885)
Gemeentelijk monument.

        



De boerderij is bij de
Oegstgeestenaren nog
bekend als de boerde-
rij van Heemskerk en
daarvoor van
Van der Hulst

DE VOSCUYL 17 (15)
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Restant van een 17e
eeuwseboerderij, destijds
deel uitmakende van een
aantal boerderijen, alle
gelegen aan of nabij de
"Heerenweg".
Het oude woonhuis is ge-
deeltelijk wit gepleisterd
met enkele bijzonder
elementen.

Boerderij
Rijksmonument.

WILHELMINAPARK - EEN PAAR STRAATBEELDEN (113)

Stedebouwkundige bescherming.

WILHELMINAPARK 17 (81)

Gemeentehuis (1899)
Karakteristiek.

In 1899 ontworpen door
architect H.J. Jesse,
Leiden. Na een verbou-
wing in 1933 volgde in
1951 een uitbreiding
volgens een plan van
J. Hoekstra, dir.
Gemeentewerken.

In 1979 verbouwd en uit-
gebreid, ontworpen door
de architecten Snieder
en Duyvendak te Amsterdam.
Het gemeentehuis is de
dominant en harteklop van
het park.
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WILLEM DE ZWIJGERLAAN 16 (82) WILLEM DE ZWIJGERLAAN 18 (83)

Villa (1928) Villa (1929)
Beeldbepalend vanwege de situering, de mar- Karakteristiek-beeldbepalend, zoals gesteld
kante hoofdvorm en de twee monumentale is voor de villa Koninginnelaan 15: markante
bomen op de hoek van de Mauritslaan. structuur en vormgeving. Vooral beeldbepalend
H.J. Jesse, Leiden. voor het driehoekige plantsoen.

W. Hamdorff, Laren.

WILLINKLAAN 1 (84) WILLINKLAAN 20 (8 5)

Villa (1951)
Karakteristiek. Een overtuigend voorbeeld Woonhuis (1950)
van de Delftse School door zijn hoofdvorm, Karakteristiek. Veel overeenkomst met
vormgeving en detaillering.
Prof. ir Berghoef, Aalsmeer.

Hofdijck 82. Relateert goed met de woningen
Hofdijck 76 t/m 88.
Ir J. Jonkman, Oegstgeest.



WIJTTENBACHWEG 31, 33 (108)

Dubbel woonhuis

Beeldondersteunend.
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WIJTTENBACHWEG 27, 29 (16)

Dit pand was eigendom van het Heilige
Geest Armbestuur.
Vanaf 1686 raadhuis en rechthuis, als
zodanig dienstdoende tot 1900, toen het
nieuwe raadhuis in het Wilhelminapark
in gebruik werd genomen.

    

Het Oude Raadhuis (1686)
Rijksmonument.

Dit vrijwel gave pand met
een markante hoofdvorm ver-
sterkt het straatbeeld in
directe relatie met het
Oude Raadhuis.

WIJTTENBACHWEG 6 (18)

Dit 17e eeuwse pand met een markante topgevel
is zeer gaaf. Aanvankelijk een buitenverblijf,
later een herberg, genaamd "De Maecht van Gent".
In 1685 een aanzienlijke verbouwing tot hofstede.
Vóór de restauratie in 1960 werd het pand meer
dan een eeuw onafgebroken bewoond door de
tuinders familie Lubbe.

Toorenvelt

Rijksmonument.
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WIJTTENBACHWEG 43 (17)

Tot aan het begin van de 19e eeuw was er een
broodbakkerij in gevestigd.
Burgemeester Terwee heeft geruime tijd in dit
pand gewoond.'
Dit statige huis met boombestand en ommuring
verkeert in een goede staat. Vlakbij de tuin-
muur, op de hoek Wijttenbachweg/Duinzichtlaan
staat een monumentale boom, die bescherming
verdient.

Schoutenburg (17e eeuw) WIJTTENBACHWEG 75 (109)
Rijksmonument.

Een redelijk voorbeeld van een
boerderij met mansardekap, staande
in de oorspronkelijke verkaveling.
Op het erf staan twee monumentale
kastanjes.
Beeldondersteunend, omdat dit één
van de weinige agrarische panden
is, die nog langs één van de oudste
strangen van Oegstgeest staat.

ZOUTKEETLAAN 4, 6, 8 (86)
Boerderij (ca. 1910)
Beeldondersteunend.

    

Deze huizen zijn nog redelijke gaaf,
evenals de technische kwaliteit. De
relatie met de Dorpsstraatbebouwing
oostzijde is nog harmonieus.

Drie werkmanshuizen
Karakteristiek.

(17e eeuw)

   



56

V. VOORSTEL BESCHERMDE DORPSGEZICHTEN

1. Inleiding

a. Wanneer een dorpsgezicht te beschermen?

De navolgende criteria worden in acht genomen:

- een redelijke omvang

- historische betekenis

- oorspronkelijke stedebouwkundige struktuur in relatie met

oudste verkeersstrangen

- waardevolle bebouwing in deze struktuur met een eigen karak-

teristiek, gerelateerd aan het stichtingstijdperk.

b. Op welke wijze te beschermen?

Uit het overleg met de Provinciale Dienst voor Monumentenzorg

is gebleken,

- dat de Rijksdienst voor Monumentenzorg slechts hoogwaardige

dorpsgezichten van vrij grote omvang in aanmerking neemt

- dat een gemeentelijke regeling nog niet bestaat

- dat daardoor slechts overblijft een regeling door middel

van stedebouwkundige bescherming.

In de betreffende bestemmingsplannen kan namelijk de stede-

bouwkundige en architectonische geaardheid van de te beschermen

dorspgezichten nauwkeurig worden omschreven en vastgesteld.

2. De dorpsgezichten.

c. Welke bebouwingszónes voldoen aan de criteria?

- Dorspstraat (oudste deel) en de Haarlemmerstraatweg met de

Groene Kerk en omgeving

- Wilhelminapark met de Endegeesterlaan in zijn geheel en het

aansluitende gedeelte van de Rhijngeesterstraatweg en een

deeltje van de Oude Rijnzichtweg en van de Geversstraat

- Terweeweg westelijke bebouwing vanaf de Nassaulaan tot de

Julianalaan en de Terweeschool; voorts Julianalaan noordelijke

bebouwing (deels), Koninginnelaan (deels) en Nassaulaan noor-

delijke bebouwing (deels) en enkele kleine delen van aangren-

zende lanen.

De Dorpsstraat met het Groene Kerkje en omgeving vormt nog de

enige oude, redelijk gave woonkern van Oegstgeeát. Alle



andere zijn verdwenen of nauwelijks herkenbaar.

Het Wilhelminapark en een deel van de Rhijngeesterstraatweg,

gebouwd in de periode 1985 tot 1910, heeft een eigen karakter

en is vrijwel in zijn geheel nog gaaf.

De westelijke bebouwing van de Terweeweg met die van de aanslui-

tende lanen, gerealiseerd in de periode van 1918 tot 1933, vormt

de meest waardevolle bebouwing van deze eeuw. Over het algemeen

zijn de huizen en villa's nog helemaal gaaf.

Deze drie dorpsgezichten worden op de volgende pagina's nader

aangeduid en beschouwd.

Omdat er, blijkens eerder genoemde mededeling, geen mogelijkheid

is tot separate bescherming, zijn de locaties Dorpsstraat en

Terweeweg toegevoegd aan het voorstel "straatbeelden met stede-

bouwkundige bescherming" (11.6). De andere locatie (Wilhelmina-

park en directe omgeving, wordt reeds onder 11.6 genoemd, pag. 8).
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3. Kaarten.

DORPSSTRAAT EN GROENE KERK e.o.

Situatie: 1:2500

Het op de kaart omrande gebied omvat 29 bebouwde percelen:

1 kerk, 1 boerderij, 2 woonhuizen met bollenschuur, 1 winkelhuis, 1 woonhuis met bedrijf

en 21 woonhuizen. Een deel is thans beschermd (Rijksmonument) maar een groter aantal ver-

dient bescherming: kerk, boerderij, 1 woonhuis met bollenschuur, 1 winkelhuis, 1 huis met

bedrijf en 16 woonhuizen.

De meeste gebouwen stammen uit de 16e, 17e en 18e eeuw. De westelijke straatwand is vrij

gaaf. De ontstane gaten vragen om aangepaste bebouwing. Van de oude oostelijke straatwand

zijn slechts fragmenten herkenbaar. Een renovatie - in de oude rooilijn - is daarom gewenst.

N.B. Legenda ten behoeve van de kaarten op blz. 58 t/m 60.

ge : Rijksmonument

❑ : Gemeentelijk monument; beeldbepalend/karakteristiek; beeldondersteunend.
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WILHELMINAPARK EN AANGRENZEND DEEL VAN DE RHIJNGEESTERSTRAATWEG

Situatie: 1:2500

Het op de kaart omrande gebied omvat bijna 60 bebouwde percelen, behoudens het Ge-

meentehuis en het Witte Huis alle huizen, waarvan er verscheidene in gebruik zijn

als kantoorgebouw en praktijkruimte. Slechts 15 staan op de ontwerplijst van de bescherm-

de gebouwen; te weten 11 als karakteristiek en 4 als beeldondersteunend.

Toch heeft dit park een duidelijke karakteristiek, allereerst door de stedebouwkundige

structuur met het gemeentehuis als middelpunt en harteklop. Daarnaast bezit de

bebouwing een zekere waarde door het wisselend spel van de hoofdvormen van de woon-

huizen in goede relatie met het deels oorspronkelijke boombestand.
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TERWEEWEG MET DAAROP UITKOMENDE LANEN

Situatie: 1:2500

Het op de kaart omrande gebied bevat 38 bebouwde percelen. Behoudens de Terweeschool

alle woonhuizen in een brede mengeling van typen. Geen enkel huis heeft een andere

bestemming gekregen. Niet minder dan 30 staan op de ontwerplijst van beschermde ge-

bouwen, te weten 19 als karakteristiek en 11 als beeldondersteunend; een bevestiging

van de hoge kwaliteit, althans van dit deel van het park.

De overweging is gewettigd het geschetste gebied verder uit te breiden, want het an-

dere deel van het park, vooral het Prins Hendrik- en Julianapark, heeft ook, zij het

minder uitgesproken, kwaliteit.



VI. VOORSTEL BESCHERMDE BOSGEBIEDEN

i. Inleiding

Geen enkel bos, ook niet dat gerelateerd is aan een kasteel, geniet formeel

bescherming. Maar het is goed om alle bosgebieden van enige

betekenis bescherming te geven.

Aanliggende groene zones, van welke aard ook, die met het bos

een landschappelijke eenheid vormen, zijn over het algemeen betrokken

in het totale kader. Hierdoor wordt naast de noodzakelijke relatie

van het kasteel met het bos, ook die van het kasteel met het landschap

en het bosgebied gewaarborgd.

2. BOS VAN WIJCKERSLOOTK schaal 1:2500

61



3. BOS VAN KASTEEL OUD POELGEEST

schaal 1:2500
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4. BOS VAN KASTEEL ENDEGEEST schaal 1:2500

5. BOS VAN 't HUIS RHIJNGEEST schaal 1:2500
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6. BOS VAN SINT WILBERTSERVE schaal 1:2500

7. BOS VAN HET ZENDINGSHUIS schaal 1:2500



VII. VOORSTEL BESCHERMDE GROENE ZONES EN LANEN

1. Inleiding

Het woongebied tussen de Hofdijck en het Oegstgeesterkanaal is

gerealiseerd in de periode 1950 tot 1980. Het bezit een zeer

heldere stedebouwkundige struktuur door de grote groene zónes,

waardoor de zeven woonwijken herkenbaar en zelfstandig zijn. De

acht zónes zijn in twee groepen te onderscheiden: drie in de

oost-west richting en vijf in de noord-zuid lijn. Iedere zóne

heeft een eigen karakteristiek, te danken aan de geaardheid van

de ruimtelijkheid, aan het al of niet aanwezig zijn van weteringen,

singels en vijvers en aan de brede variëteit van de beplanting.

2. De zónes

Het betreft in oost-west richting:

- Laan van Alkemade en Hofdijck met een zeer brede dreef; ontwerp

van tuinarchitecte Mien Ruys.

- Lange Voort: over het algemeen met een vrij open bebouwing; bij

Frans Halslaan relaterend aan de wijde groene zóne met een vij-

verformatie, waaraan de wipwatermolen van de Oudenhofpolder.

- Het Oegstgeesterkanaal, zowel ten zuiden als ten noorden;

reeds enige jaren ook van betekenis voor Haaswijk,

Het betreft in noord-zuid richting (met de drie oost-west zónes vor-

men zij een boeiend netwerk):

- Laan van Oud Poelgeest en Abtspoelweg met vrijwel uitsluitend een

open bebouwing, onderbroken aan de westzijde door het tennis- en

hockeycomplex, aan de oostzijde door de relatie met Oud Poelgeest

en met de Overveerpolder.

- Hofbrouckerlaan, een brede allee met aan de oostzijde een in

hoofdzaak vrij open bebouwing, aan de westzijde onderbroken door

het Hofbrouckerpark, aan de oostzijde door hockeyvelden en

tennisbanen.

- Hazenboslaan, voor het grootste deel een zeer brede allee met

westelijk een groene zóne en oostelijk een singel, ter weerszijden

een tamelijk gesloten bebouwing.

- Admiraal de Ruyterlaan, met aan de westelijke zijde een grote

vijverformatie met boombestand in relatie met het flatcomplex
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aan de Aert van Neslaan. Aan de oostzijde een vrij gesloten be-

bouwing, in noordelijke richting overgaand in een grootschalige

groene zóne, aan de oostelijke zijde relaterend aan de bebouwing

van de Frans Halslaan en aan de westzijde met de grote zóne met

de brede singel.

- Irislaan, aan de oostelijke' zijde relaterend aan de zojuist aan-

geduide grote zóne met de oude molen en aan de westelijke zijde

aan het winkelcentrum met bovenwoningen, in noordelijke richting

overgaand in een tracé met flats aan de oostzijde en een geméleer-

de bebouwing aan de westzijde.

Dè kaart op pagina 63 toont dit netwerk van de groene zónes. Voor

zover het mogelijk is, zijn de relaties met een aantal bosgebieden

ook aangeduid. Hiermee is vrijwel het totale groene stramien van

Oegstgeest weergegeven.

3. De lanen

Oegstgeest beschikt nog over enkele oude, vrij gave lanen, die be-

scherming behoeven. Het gaat om:

- de Endegeesterlaan

- de Rhijngeesterstraatweg ten zuiden van de Rijnzichtweg

aansluitend op

- de Endegeesterstraatweg, helaas nog slechts over een klein deel

gaaf

- de Kwaaklaan.
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4 . KAART MET DE GROENE ZONES EN LANEN IN RELATIE MET DE PARKEN

schaal: 1:1000



VIII. VOORSTEL BESCHERMDE LANDSCHAPPEN

1. Inleiding

Het gaat hierbij om die landschappen, die aan de rand van de

gemeente liggen. Zij vervullen een belangrijke functie als

grote, open ruimten van velerlei aard van de gemeente en als

de longen voor de gemeenschap. Tegelijkertijd verhoeden deze

landschappen dat de gemeenten aan elkaar groeien.

Het herziene streekplan Zuid-Holland West met de aanvullende

nota van wijziging ontwerp streekplan van 1987, heeft inzake de

verdere groei van het bebouwde oppervlak van Oegstgeest zeer

duidelijke richtlijnen gesteld. Deze richtlijnen komen vrijwel

overeen met het scala van te beschermen landschappen, die

onderstaand worden omschreven.

2. De landschappen

- Landschap, omvat door Leidsestraatweg, deel Geversstraat,

Endegeesterlaan, Endegeesterstraatweg (deels), de bebouwing

van het psychiatrisch Ziekenhuis, langs het kasteel terug

naar de Endegeesterstraatweg, gemeentegrens met Leiden.

- Brede zóne langs de Oude Rijn vanaf de grens met de gemeente

Leiden tot die met Rijnsburg; een lengte van ruim 21/2 km.

- Noordelijk deel van de Morsebelpolder, minimaal een brede

groene zóne ten zuiden en oosten van het Marine Bedrijf en

daarnaast het noordelijkste deel van deze polder.

- De Voorhofpolder, volgens het ontwerp recreatiegebied met

enige open bebouwing.

- Het "eiland" omzoomd door het Oegstgeesterkanaal, het Leidse-

gat en de Poel.

- De Broek- en Simontjespolder.

- De Elsgeesterpolder

Op pagina 69 worden twee kaarten van de omschreven landschappen

getoond.
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3. DE BESCHERMDE LANDSCHAPPEN IN KAART

Morsebelpolder - Overveerpolder c.a. schaal: 1.10.000

Rhijnfront - Endegeest - Rhijngeest schaal: 1:10.000



XI. SLOTBESCHOUWING

Het voorstel voor de gemeentelijke monumentenlijst van de gemeente

Oegstgeest omvat(naast de rijksmonumenten en het complex dat op de

nominatie staat als rijksmonument):

- 9 gemeentelijke monumenten

- 58 karakteristieke/beeldbepalende gebouwen

- 23 beeldondersteunende gebouwen

- 5 straatbeelden met ongeveer 70 woonhuizen

- 3 dorpsgezichten

- 7 bosgebieden

- 8 groene zónes en 4 lanen

7 landschappen

- 2 markante elementen

De lijsten voor de gemeentelijke monumenten, de karakteristieke-

beeldbepalende en beeldondersteunende gebouwen betreffen woon-

huizen, villa's, landhuizen en bungalows, bedrijfspanden met woon-

huis, boerderijen, scholen, gemeentehuis en Jelgersmakliniek.

Dit totaal overtreft de verwachting, vooral te danken aan de

waardevolle panden in de oudste parken, gebouwd van ongeveer 1900

tot 1926.

Een tweede verrassing betreft de grote waarde van de acht groene

zónes in de woonwijken tussen de Hofdijck en het Oegstgeester-

kanaal. Deze zónes bepalen de herkenbaarheid van die wijken en

vormen ook de rustpunten voor deze woongebieden. Deze stedebouw-

kundige structuur bepaalt de karakteristiek en kwaliteit van het

wonen in deze wijken, die gebouwd zijn in de 60er en 70er jaren.

De bescherming van de omschreven gebouwen, de straat- en dorps-

gezichten, de bosgebieden, de groene zónes en lanen en de land-

schappen kan eerst functioneren, wanneer een gemeentelijke

monumentenverordening is vastgesteld.
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Volgens onze visie zal voor dit doel een gemeentelijke monumenten-

commissie moeten worden benoemd. Tijdens het periodieke overleg
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met de wethouder van openbare werken is dit reeds verscheidene

malen besproken. De gedachte om de monumentenzorg onder te

brengen bij de commissie openbare werken delen wij uitdrukkelijk

niet. Monumentenzorg vraagt om een specifieke deskundigheid. Op

de eerste plaats geldt zulks voor het advies met betrekking tot

de vaststelling van de lijst van waardevolle gebouwen e.d. Het

is echter evenzeer van betekenis voor de beoordeling en advise-

ring van bouwplannen, waarbij de beschermde panden van alle

categoriën in het geding zijn. Een alternatief, dat reeds in meer

gemeenten wordt gehanteerd, zou een adviescommissie voor de

monumenten zijn. Deze commissie bestaat in meerderheid uit burgers,

een ambtelijke secretaris en een lid van , het College van Burge-

meester en Wethouders als voorzitter.

De eerste taak van de commissie betreft het aan de hand van het

voorliggende voorstel vaststellen van een voorlopige monumenten-

lijst met een overzicht van alle konsekwenties die er uit voort-

vloeien. Onder meer komen de volgende facetten aan de orde.

1. Stedebouwkundige plannen 

Aanpassing van de vigerende en in voorbereiding zijnde stedebouw-

kundige plannen wegens de te beschermen straatbeelden, dorps-

gezichten, bosgebieden, groene zones, lanen en landschappen. Hier-

bij zij opgemerkt dat de meeste vigerende plannen toch al herzien

moeten worden.

2. Welstandsbeoordeling

Uitbreidingen, verbouwingen en renovaties van gemeentelijke monu-

menten, karakteristieke en beeldbepalende gebouwen en van panden

in de beschermde straatwanden en dorpsgezichten zullen door de

welstandsinstantie van de gemeente getoetst moeten worden aan

normen, die hoger liggen dan die gelden bij de beoordeling van

normale bouwplannen. Aandacht dient onder meer besteed te worden

aan de detaillering, materiaalbehandeling en kleurstelling.

3. Dienst bouw- en woningtoezicht 

Deze dienst zal de welstandsinstantie door middel van het betref-

fende formulier een duidelijke informatie over het beschermde pand

dienen te verschaffen. Tegelijkertijd zal deze dienst de zelfde



72

gegevens voorleggen aan de monumentencommissie, c.q. advies-

commissie voor de monumenten, ter beoordeling. Slechts indien

het oordeel van de welstandsinstantie wezenlijk verschilt van

dat van de commissie is een onderling beraad gewenst.

4. Financiële aspecten 

Onze visie ten aanzien van de toekenning van subsidies voor de

beschermde gebouwen luidt als volgt.

- De negen gemeentelijke monumenten kunnen uitsluitend aanspraak

maken op een gemeentelijke subsidie inzake kosten aan gevels

en daken die de normale onderhoudskosten duidelijk over-

schrijden.

- De karakteristieke, beeldbepalende gebouwen kunnen uitsluitend

aanspraak maken op een gemeentelijke bijdrage inzake kosten

aan hoogwaardige details van gevels en daken, zoals kroonlijsten,

boeidelen, dakverstekken, bijzondere metseldetails, e.d. Van de

58 karakteristieke gebouwen bezit slechts een vijftiental

dergelijke bijzondere architectonische elementen. Het zijn over

het algemeen gebouwen, die gerealiseerd zijn v66r 1918. Ook hier

geldt dat één en ander de normale onderhoudskosten duidelijk te

boven gaat.

- De beeldondersteunende gebouwen komen niet in aanmerking voor

enige subsidie binnen het kader van de voorgestelde regeling.

In de gemeentelijke verordening zullen deze aspecten voor de sub-

sidieregeling nader vastgesteld moeten worden. Wij zijn van

mening, dat de commissie in overleg met de dienst bouw- en

woningtoezicht Burgemeester en Wethouders zal moeten adviseren

inzake de binnenkomende subsidieaanvragen.

Gelet op de beperkte voorgestelde subsidieregeling en het be-

perkte aantal voorgestelde gemeentelijke monumenten, zullen de

begrotingseffecten relatief gering zijn ten opzichte van de be-

scherming van hetgeen in belangrijke mate de kwaliteit van wonen

en leven mede bepaalt.
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I. INLEIDING 


In 1978 wendden de heren Driessen, Mr Van Krieken en Van Woerden


zich tot het gemeentebestuur - dit naar aanleiding van de onver-


hoedse sloop van "Curium" - met het verzoek er aan mede te werken


dat verdere afbraak van historische/monumentale panden zoveel mo-


gelijk zou worden voorkomen. Bij die gelegenheid presenteerden zij


een ontwerp gemeentelijke monumentenlijst. Helaas werd aan het


door hen gedane verzoek geen gevolg gegeven. Nog steeds zijn panden


met cultuurhistorische en/of monumentale waarde - voor zover niet


op de Rijksmonumentenlijst geplaatst - vogelvrij. Immers, de gemeen


telijk bestuurlijke instrumenten, zoals een monumentenverordening,


monumentencommissie, monumentenlijst en sloopvergunningstelsel,


ontbreken.


Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de werkgroep Oud Oegstgeest,


die voor het eerst bijeenkwam op 6 maart 1982, aandacht aan deze


discutabele situatie schonk. De werkgroep liet het daar niet bij


en besloten werd systematisch de gehele bebouwing van de gemeente


te schouwen, te inventariseren, te beschrijven en opnieuw een


ontwerp gemeentelijke monumentenlijst te maken.


De heren Ir A.H.J. Paardekooper en Mr B.C. van Krieken ondernamen


vele voettochten door de gemeente. Op hun weg werden zij alras


gezelschap gehouden door de heren Prof. Ir J.J. Terwen en


Ir W. Snieder. Met ondersteuning van de heer L. Driessen mag dit


gezelschap blijkens de vrucht van hun werk, thans voor U liggend,


zeer deskundig genoemd worden. De diverse aspecten van historie,


kunst en architectuur waren ruimschoots aanwezig en vulden elkaar


goed aan. Een woord van dank voor dit belangeloos verrichte,


omvangrijke werk, is zeker op zijn plaats. Dat woord van dank


geldt ook L. de Groot, fotograaf hier ter stede.


Behalve dat het College van Burgemeester en Wethouders de suggestie


deed de werkgroep om te zetten in een vereniging, teneinde het


maatschappelijk draagvlak te verbreden (hetgeen bestuurlijk


gemeten prompt geschiedde) liet het College, door een financiële


bijdrage in de kosten van vervaardiging van dit rapport, blijken


de in gang gezette ontwikkeling kennelijk een nuttige zaak te


achten.


De tijd staat niet stil en in moeilijke financiële omstandigheden
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