
,Oegstgeest Voor~een & Vandaag 
In deze rubriek worden 
oude foto's uit Oegst
geest onder de loep ge
nomen. Hoe was het 
toen? Welke Oegstgees
tenaren leefden in die 
tijd? Hoe is het nu? 
Wat is er veranderd? 
Wie leven en werken er 
nu op deze plek? Deze 
week kijken we naar 
Boerderij Haaswijk 
aan de Haarlemmer
straatweg 2. De boer-

, de rij stamt uit ca 1850 
en is een Rij ksmonu
ment. De foto's zijn af
komstig van de Vereni
ging Oud Oegstgeest. 

Deze negentiende eeuwse 
weideboerderij met 22 ha 
grond is in 1963 door de 
gemeente Oegstgeest ge
kocht voor 400.000 gulden. 
Ondanks sloopplannen van 
burgemeester en wethou
ders die de boerderij 'uit 
historisch oogpunt niet van 
belang' achtten en het ge
bied voor woningbouw 
hadden bestemd, is deze 
boerderij dankzij bemoeie
nis van Heemschut bewaard 
gebleven. Zonder openbare 
verkoop is het pand niet 
veel later aan prof. dr. 
Glastra van Loon voor een 
luttel bedrag verkocht. De 
nieuwe eigenaar verbouwde 
de boerderij ingrijpend: al
leen het voorstuk, de kelder · 
en een oude pomp zijn 
overgebleven. De vroegere 
stal is woonkamer gewor
den en in het gebouw naast 
het huis is een zwembad 
gebouwd. 
De naam Haaswijk is ont
leend aan een buitenplaats, 
waarin belangrijke personen 
hebben gewoond, zoals de 
Heer Van Mathenesse (af
gezant bij de vredesonder
handelingen van Münster in 
1648). Het huis heeft zelfs 
als kostschool gediend. Na 
de sloop in 1740 kreeg een 
nabijgelegen boerderij ten 
zuidwesten van de buiten
plaats de naam Haaswijk. Jn 
1840 werd deze boerderij 
met de grond gelijk ge
maakt toen de Vliet vervan
gen werd door het Oegst
geester kanaal. Het was een 
veeboerderij van waaruit 
melk en kaas werden ver
kocht. 

Beschadiging 
In 1944 werd de brug over 
het Oegstgeester kanaal 
door de Duitsers opgebla
zen, waardoor beschadiging 
aan de rieten kap is ontstaan 
en de boer met een bootje 

Boer Nicolaas Breedijk achter de boerderij Haaswijk temidden van zijn biggen;' 
rechts het Oegstgeester kanaal (foto ca 1930 uit de collectie van de Ver Oud 

· Oegstgeest; .fotograqf onbekend) 

Boerderij Haaswijk met zomerhuis ernaast (foto van voor 1952 uit de collectie 
van de Ver Oud Oegstgeest; fotograaf onbekend) 

naar het oude dorp moest 
om boodschappen te doen. 
De nieuwbouwwijk Haas
wijk ligt voor een groot ge
deelte op het grondgebied 
van de voormalige buiten-

plaats Haaswijk. 
Deze toelichting is te dan
ken aan mevrouw M. Wes
seling-Teppema. Bijgaande 
foto's en toelichting zijn 
met vele andere foto's (ne
gentig stuks) en toelichtin
gen van boerderijen in 
Oegstgeest te zien op een 
cd-rom getiteld Boerderijen 
in Oegstgeest en uitgegeven 
vanwege Het Jaar van de 
Boerderij, 2003. De cd-rom 
is voor 10 euro te koop bij 
tabakszaak Andries Nek, 
De Kempenaerstraat 25 in 
Oegstgeest. 

Voormalige boerderij Haaswijk gezien vanaf de brug . 
over het Oegstgeester kanaal, september 2004 (foto 
Ad de Haan); goed te zien is dat het zomerhuis aan 
de waterzijde is afgebroken. 


