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Oegstgeest Vandaag & Voorheen
Vanaf28 mei
élke zaterdagavond (g.oo-21.00) open I

In deze rubriek worden
oude foto's van Oegstgeest onder de loep genomen. Hoe was het
toen? Welke Oegstgeestenaren 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 de
Haan ons mee naar
Boerderij
Bouwlust
aan de Rijnhofweg 7 in
Oegstgeest (deel 1)

KINDERCIRCUS
Dat wordt een latertje voor de kids. De Bazaar opent op zaterdag
28 mei vanaf 16.oo uur een geweldig

z.ooo ballonnen de lucht in gaan . Bovendien biedt de markt
extra

De markante
boerderij
Bouwlust aan de Rijnhofweg 7 in Oegstgeest was
eind oktober 2004 al eens
onderwerp van gesprek in
deze kran
t. Toen ging het om de gebouwen. Deze keer laten we
een voormalige bewoner en
tevens de laatste boer op
Bouwlust aan het woord de
heer Jan Uittenbogaard.
Hij werd er geboren, niet in
het woonhuis maar in een
noodwoning. Vader Jan
Uittenbogaard liet namelijk
in 1921-1922 een grootscheepse verbouwing uitvoeren waardoor het huis
tijdelijk niet bewoonbaar
was. Die verbouwing resulteerde in een omkering
van bedrijfs- en woongedeelte. Tot die tijd was de
voorgevel naar de Rijn toegekeerd en na die tijd keek
men van de rivier weg.
Komend met de auto uit de
richting Amsterdam en rijdend richting Wassenaar
kan men vlak voor de brug
over de Oude Rijn aan de
rechterhand de markante
kap met het witte houtwerk
ontwaren. Het complex bestaat uit het woonhuis met
links en rechts voormalige
schuren; de grote schuur
dateert van ca 1875 en de
kleine aan het water van ca
1700; verder zijn er een
voormalige hooischelf met
rieten dak, een negentiendeeeuws bakhuis en stallen.
Vooral de gevel van de
boerderij is karakteristiek.
De boerderij is een gemeentelijk monument. Een
ingemetselde steen herinnert aan het verbouwingsjaar 1922 en de houten lijst
langs de nok is een sieraad
als uit 1900. Overtuig u zelf
aan de hand van de foto.
Het grondoppervlak bedroeg zo'n 35 ha waarvan
15 ha als landbouwgrond
diende en 20 ha voor vee,teelt.

Kleingeestig Oegstgeest
Bouwlust omstreeks 2000. (foto van Jan Uittenbogaard. fotograaf Alette Uittenbogaard)
was ·verhuisd. Na ZIJn <looel
in 1900 runde zijn weduwe
met haar jonge zoons de
boerderij tot 1912 en toen
nam Jan (1890-1960) de
boerderij over. Oe andere
twee zoons werden in dezelfde tijd boer op De
Slaagh en Kweeklust Daaraan zijn eerdere afleveringen in deze krant gewijd
geweest. Op Bouwlust kregen Jan en zijn vrouw zes
kinderen, drie jongens en
drie meisjes. De verteller in
deze aflevering die naar zijn
vader ook Jan werd ge-

er een razzia kwam, kreeg
de boer op Bouwlust een
Jan bezocht de lagere telefoontje waarbij slecht
school aan het Noordeinde één woord werd gesproken:
en vervolgens de Mulo Achtung! Dan kreeg ieder(voor de jonge lezers: een een een seintje van vader
schoolvariant tussen Havo Jan en voorzover nodig doen Mavo) ook aan het , ken de jonge mannen onder
Noordeinde.
Hij
wilde in de boerderij. Zo ook jonvooruit in de wereld en gaf ge Jan: die had op de zolder
zich op voor de koloniale op de hanenbalken een kano
landbouwschool in Deven- liggen met een touw erboter. In de vakanties ging hij ven. Hij trok zich daaraan
terug naar Bouwlust en dat omhoog, verstopte zich in
was niet zonder gevaar. Het de kano en trok vervolgens
was oorlog en er werd jacht het touw omhoog. Aan zo'n
gemaakt op jonge mensen slimme oplossing hadden
de Duitsers niet gedacht en
Jan werd nooit gevonden.

Mulo aan Noordeinde

Wordt vervolgd

Politie vordert
rijbewijs
Voormalige hooimijt op Bouwlust in september 2003.
(foto gemaakt door Henny van Werkhoven voor de
Vereniging Oud Oegstgeest)
noemd heeft goede herinneringen aan de boerderij.
Speciaal het eilandje tussen
Rijnhof en het crematorium
was in zijn jeugd een geliefde plek. Het mat zo'n 20
bij 70 meter en daar heeft
hij talloze dagen doorgebracht. Oe sloten die het
eilandje omgaven, herbergden veel vis en Jan was
handig met de hengel. Hij
verschalkte er menige vis
en die werd vervolgens met
behulp van meegebrachte
pan en petroleumstel ter
plaatse gebakken. Versere
vis bestond niet!

Bouwlust was de stamboerderij van de familie Uittenbogaard. Hier was grootvader Abraham omstreeks
1890 begonnen, nadat hij
vanuit een boerderij in
Was senaar naar Oegstgeest

die moesten deelnemen aan
de Arbeitseinsatz, de gedwongen
tewerkstelling
meestal in Duitsland. Er
vonden wel tien razzia's
plaats op Bouwlust De militairen die bij de Haagse
Schouwbrug waren gelegerd waren grotendeels van
Poolse origine en zij waren
altijd op de hoogte van komende acties. Of het aan de
Poolse afkomst lag, weet
Jan niet maar ze waren de
bewoners van Bouwlust
niet ongunstig gezind. Als

e.v.-ketelleasen of huren
Centrale verwarming

Voorbeeld:

NEFIT ECONOMY HRC24

• 5-Jarige lease

€

per maand incl. onderhoud en storing

• 3-Jarige lease

€

42 ,31
52 ,96

per maand incl. onderhoud en storing
Na afloop van het contract is de ketel uw
eigendom.

-

• Huren (zelfde toestel)

€

29,39

per maand incl. onderhoud en storing

K lokthermostaat GRATIS

11

Nefit Moduline 30 t.w.v. € 1351•
+€ 1
retour* op plaatsingskosten

oo,.

• Vraag naar de voorwaarden.

hoge kortingen en kans op € 6oo,- in een speciale actie!

Schrijvende iezers

Achtung!

-

kindercircus samen met

IN-en. Er is een originele kofr.rbakmarkt, terwijl om 19.00 uur

Van Nes en Zoon
Tel. 0252-37 64 69- Fax 0252-37 6513
Meer weten?
Bezoek onze website:
www. vannesenzoon.nl
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KOPEN - LEASEN - HUREN
WARMWATER· EN VERWARMINGSTOESTELLEN
CV.-INSTALLATIE I ONDERHOUD EN SERVICE

Oegstgeest - De politie
heeft zaterdag 21 mei het
rijbewijs gevorderd van een
veertigjarige man uit Lisse.
De man stond rond 02.45
uur met een klapband midden op de A44 bij Oegstgeest. De politie heeft hem
zijn auto op de vluchtstrook
laten zetten en rook vervolgens een alcohollucht De
ademanalyse wees 770 ug/1
uit. De limiet in het verkeer
is 220 ug/1. Vanaf 570 ugli
wordt het rijbewijs altijd
gevorderd.

Wie is de mol?
Oegstgeest - De bergen
grond die onverwachts tussen de Tuinmuur van de Eli
Heimanshof en het spoor
werden gestort zijn volgens
een woordvoerder van de
gemeente Oegstgeest bedoeld om het talud netjes te
maken. "De grond is afkomstig van de bouwwerkzaamheden bij de Tuinmuur
Noord. Alle grond die vrijkomt, gebruiken we binnen ,
de wijk weer om één en ander definitief in te richten.
Eind mei zullen we met deze molshopen aan de slag
gaan om het talud af te
werken en de spoorzone op
te hogen en te egaliseren."

Wonen in wijk Poelgeest betekent wonen in een wijk
met ongekende verrassingen. Je denkt in 1999 te komen
wonen in een mooie milieuvriendelijke groene wijk en
bijna zes jaar na dato is de wijk nog steeds een grote
puinhoop. Vertraging in de bouw, oplopende tekorten
maken dat de afronding van deze wijk nog steeds niet in
zich is. De gemeente houdt het nu op 2007 aldus een
paar vertegenwoordigers van het CDA. We zullen zien.
Zaterdag 21 mei is er een infodag waarin, jawel, onder
andere tekst en uitleg wordt gegeven over de inrichting
van de groene polders van Poelgeest door landschapsarchtitect Booij. Ik ben benieuwd.
Voorafgaand aan deze zaterdag reden vorige week
plotsklaps hele ·vrachtwagens af en aan over het Bert
aarthofpad (voor de niet ingewijden; het fietspad langs
de Tuinmuur, waarmee een deel van de wijk wordt afgeschermd van geluid van de trein) met ladingen zand.
Deze ladingen werden vervolgens achter elkaar gekieperd op het grasveld naast het Bert Garthofpad. Resultaat: een gigantische hoeveelheid molshopen waarvan
de bestemming niet duidelijk is. Wat wel duidelijk is, is
dat we straks een enorme hoeveelheid zand de wijk in
krijgen geblazen en een uitzicht dat om te huilen is. Aan
de bewoners van de Tuinmuur is niets gevraagd, niets
medegedeeld terwijl ook dit stuk onderdeel zou uitmaken van een groen Poelgeest met rietvelden afgewisseld
met groenstroken. Ik hoop dat we zaterdag meer duidelijkheid krijgen wat ook hiervan de bedoeling is.

li

Ik kan u wel aangeven waar de gemeente Oegstgeest
momenteel haar prioriteit in legt. Het is te lullig voor
woorden maar echt gebeurd. Ik kreeg bezoek van twee
opsporingsambtenaren die mij op hoge toon vroegen of
ik bewoner was van een van de huizen van de Tuinmuur. Ik antwoordde bevestigend. Daarop vervolgden
beide heren met de mededeling dat het niet geoorloofd
was om langs de Tuinmuur temidden van de aangeplante rozenbottelstmiken andere beplanting neer te
zetten. Oftewel:of ik met onmiddellijke ingang een
prachtig bloeiende brem, een rozemarijnstruik en wat
muurbloemen wilde weghalen anders zou de gemeente
dat op mijn kosten doen. Op mijn vraag wie daar dan
last van had, werd geantwoord; we zijn hier gekomen
omdat een aantal medebewoners een klacht hebben ingediend over deze beplanting. Gelooft u het?
Daar maakt de gemeente in het kader van groenvoorziening nu werk van. Over prioriteiten gesproken, daar
zakt toch je broek van af....
Mocht u molshopen toch mooi vinden, komt u dan
vooral gezellig langs in wijk Poelgeest op 21 mei.
Ruth Bijl
Bewoner wijk Poelgeest, Oegstgeest

(foto Willemien Tïmmers)

