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Oegstgeest Van~aag & Voorheen 

Boerderij Welgèlegen van de voorzijde gezien. Datering: 1960-1961. (fotograaf 1 

onbek~nd~ Foto uit de_ C()llectie van L. van Egmond) 

ringen· gerealiseerd en In 
1993 ernaast een netjes bij
passende woning voor zich 

, zelf laten bouwen. Het ge
heel getuigt van respect 
voor het verleden en maakt 
in zijn huidige staat een 
.voorpame indruk (zie foto's 
1 en 2). De naam Engel
. bertha Hoeve is geblevef}. 

renbedrijf op de locatie. Als 
vroegste datum wordt 1766 
genoemd en die datum staat 
ook op de gevel vermeld. , 
'Oudste zoon Jan heeft 
evenwel in de tuin een steen 
~evonden met daarop het 
Jaartal 1666; die is echter 
verloren gegaan tijdens de • 
leegstand van de boerderij : 
in de wat duistere periode ._ Gekraakt , 1977-1980. I • • , 

De transformatie van boer- ' ..--_.;... _______ _ 

In deze rubriek worden 
oude foto's van 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 er werken er 
nu op deze plek? Deze 
week neemt Ad dr 
Haan ons mee naar 
Boerderij Welgelegen, 
de huidige Engelbert-

:1 bahoeve (deelt). 

In de eerdere aflevering 
maakten wc kennis met di
verse boerderijen die in het 
Morsgebied lagen dat vroe
ger tot Oegstgeest behoorde 
en nu tot Leiden; ze zijn 
bijna allemaal verdwenen: 

derij tot restaurant was ove
rigens niet van een leien 
dakje gegaan. De gemeente 
Leiden had in 1977 de 

Deze aflevering over 
Boerderij Welgelegen, 
de huidige Engelbertha 
Hoeve, wordt vervolgd. 

grond en de opstallen ge- , L-----------' 
kocht maar interesseerde 

·Boerderij Welgelegeri .na-·verkoop aan de gemeente Leiden en in .verval. Datering 
1978. (fotograaf onbekend. Foto gemaakt in februari 2005 van foto die bij restau
rant Engelbertha Hoev_e in de koepelzaal hangt.) 

De Slaag: oud (de nieuwe 
bestaat nog wel als kantoor 
en werkplaats van de ge
meente Leiden), Veldheim 

·en Kweeklust Nu zullen we 
ons bezig houden met Wel
gelegen aan de Hoge 
Morsweg 140, een boerderij 
die wel bewaard gebleven 
is; hij doet nu dienst als 
restaurant en staat bekend 
onder de naam Enge\bertha 
Hoeve. 

Het restaurant 
dankt zijn naam 

aan de vorige eige
naar, mevrouw Fa
vier-Zandbergen, 

veelal aangeduid als 
Engeltje 

zich alleen voor de grond. 
Daarop moest verdere wo
ningbouw plaatsvinden met 
name voor de Edelsteen
wijk en de wijk Koppel
stein. De gemeente had 
geen interesse in de opstal
len en verwaarloosde die. 
Eigenlijk wilde zij alleen de 
grond kopen maar boer Arie 
van Egmond hield voet bij 
stuk en zei tegen de ge
meente: " Het is alles of 
niets." Daar ging de ge
meente uiteindelijk mee ak
koord. In mei 1977 verliet 
de familie Van Egmond de 
boerderij . De betrokken, 
wethouder, vermoedelijk' 
Tesselaar, kwam daags na 
de verhuizing van de fami
lie met twee dames eens 
kijken wat de gemeente had 
gekocht. Het pand was toen 
echter al gekraakt door een 
buu~iongçn en die hj~ld met 
een zestal bouviers en her
dershonden de wacht. Zoon 
Leen van Egmond die nog 

Het restaurant dankt zijn iets kwam halen uit de 
naam aan de vorige eige- boerderij deed even open 
naar mevrouw Favier- · maar gaf de wethouder te 
Zandbergen veelal aange- kennen dat het pand ge
duid als Engeltje. Overigens kraakt was en dat hij er niet 
moeten aan deze voornaam in kon. 
geen karaktereigenschappen De gemeente gaf de grond 
worden ontleend, want zij uit voor woningbouw en 
was een geduchte zaken- verkocht in 1977 de ge
vrouw die in restaurant Mi- bouwen met erf aan een za
ncrva haar horecasporen kenman. De overdracht liet 
verdiend had. Het was voor - echter zo lang op zich 
haar en voor haar echtge- 'wachten dat het pand verder 
noot een droom van de ·achteruit was gegaan (zie 
boerderij een gerenom- foto 3). De koper beklaagde 
meerd restaurant te maken. zich over de waardedaling 
De opening vond plaats in en annuleerde de koop. De 
september 1981 . Het pand gemeente dreigde daarop 
was prachtig opgeknapt met een rechtszaak maar die 
maar de bedrijfsvoering liet is er niet gekomen. In plaats 
te wensen over. In 1989 daarvan werd het pand ver
ging het restaurant in ande- kocht aan de familie Favier. 
re bandëii over 'eri wëllridle • • 
van Aldo Arslanagic en zijn Duistere periode 

, echtgenote Diny. Zij heb- Met het vertrek van de laat
ben in overleg met Monu- ste boer Arie van Egmond 
mentenzorg - het pand is met zijn vrouw en jongste 
een monument - verdere zoon kwam een eind aan 

. uitbreidingen en verande- .~ minstens twëe eeuwen boe- .: . 
. ~~ 
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INFO-AVOND OEF, NSIE 
DINSDÄG 8 MÄÄRT · 005 AANVANG 19.00 UUR 

Wil je werken bij de landmacht, marechaussee of de mari ne, 
maar ben je te jong of heb je niet de juiste diploma's? 
Dan kun je bij Mondriaan Veiligheid de volgende éénjarige 
mbo-opleidingen volgen: 

ORIËNTATIEJAAR KONINKLIJKE LANDMACHT 

• BEVEILIGER (NIVEAU 2) 
• SPORT EN BEWEGEN (NIVEAU 2) NIEUW! 

Op de Info-avond krijg je alle informatie over jouw toekomstige 
beroep. Deze avond is onderdeel van de selectieprocedure. 
Meld je dus zo snel mogelijk aan! 

Locatie: Helenastraat 11, Den Haag 
Aanmelden via G 070 • 304 55 02 ofm uniform@mon3aan.nl 

Bereikbaar met: 
Bus 24 en 43 
Tram 2, 3 en 6 
Circa 10 minuten lopen vanaf station Den Haag Centraal. 


