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• Oegstgeest werkt aan een eerste Omgevingsvisie 
• Dat is iets nieuws, mag geen experiment worden
• Vereniging levert op breed vlak bouwstenen
• Voor de contouren van een dorp dat uitontwikkeld is
• Met de focus op kwaliteit > kwantiteit
• Voor een blijvend prettig Oegstgeest in 2030 èn 2040

Input voor de Omgevingsvisie, die Oegstgeest nog gaat schrijven en die volgens de nieuwe Omgevingswet het ruimtelijk kader moet bieden 
voor beheer en handhaving van de kwaliteit van de openbare ruimte en onze leefomgeving.



Monumenten

HistorieRuimte



Monumenten
44 Rijksmonumenten
• Andere functies tot op 100m. daaraan ondergeschikt
• Toetsing kwaliteit

50 Gemeentelijke Monumenten
• Andere functies tot op 50m. daaraan ondergeschikt
• Elk jaar 5 Gemeentelijke Monumenten erbij

Beleving vereist
• Toegankelijkheid 
• Zichtlijnen vrij maken/houden



Historie
7000 jaar

Strandwallen 
+ 

Geestgronden

Routes & 
landmarks
herbeleven

10 
informatiezuiltjes

Archeologie

2022 
+ 10 zuiltjes



Ruimte
Verdichting
• Stedenbouw structuur respecteren
• Zichtlijnen en doorkijkjes behouden
• Geen ruimte voor grootschalige energie opwekking

Dorp ging van 80% groen -> 80% rood
• 20% groen = hard! 
• Nieuw-Rhijngeest daarom laatste grote bouwproject

Groen “vastklikken”
• Landje van Bremmer 
• Bomen

• kwaliteit koesteren
• kwantiteit verhogen



Archeologie
Rijke historie zichtbaar maken
• 4000 vC al eerste landbouw hoek Wijttenbachweg/Ommevoort
• Keltische sporen uit de IJzertijd, op meerdere plekken
• Romeinse boerderij, 2e eeuw bij Pomona

Recente vondsten-> nu toch onzichtbaar
• MEOB: 35 water putten
• Overdorp Nieuw-Rhijngeest-zuid

Kansen koesteren: opgraven voor 2030?
• Haarlemmerstraatweg / Groene Kerkje
• Spaanse schansen 16e eeuw zoals onder de Willibrordrotonde
• Onder/rond kasteel Endegeest



Uitontwikkeld
Bevolkingsdichtheid 
• 1930:       600 /km2
• 1995:     2400 /km2
• 2020:     3300 /km2  (18e positie van 352 NL-gemeenten)
• Richting 3500 -> stop!

Laatste grote bouwproject
• Nieuw-Rhijngeest-Zuid  ->  800 woningen

Stedenbouw principes
• Historische Structuur beschrijven en respecteren 

• en samenhang herstellen
• Bijvoorbeeld in oudere dorp: 2 lagen + kap = max.
• Als Beschermd Dorpsgezicht -> dan ook handhaving



Ruimte & Groen

Landje van Bremmer
“Eeuwig groen-verklaring”

Bomen
Nu 13.000 bomen in publieke ruimte
Inventarisatie kwaliteit (2003) actualiseren
We vragen 100 bomen per jaar extra
• Boom 1 geven we cadeau 



Lessen uit het recente verleden ….
à toepassen op nabije toekomst

Structuurvisie 2005

• Tussen theorie en 
praktijk

Positief

• Vroege Vogelpark in Poelgeest
• Sanering Esso
• Hendrik Kraemerpark laat zicht 

op Zendingshuis intact
• Endegeesterlaan
• Woningen bij Beukenhof

Focus op kwaliteit

• Entree wijken moet meer 
profiel krijgen
• Nieuw-Rhijngeest
• Poelgeest
• Vijfhuizen – De Punt

• Versterk locaties
• Endegeest
• Leo Kanner
• GDT

• Herstel grandeur oudste routes



Ontwikkeling bebouwing
1930-2020



Archeologische 
Waardenkaart

Bron: 
Ned. Archeologie Vereniging



Overal historische
plekken in Oegstgeest



Voorbeeld ‘ZICHTLIJN’           Kasteel Endegeest (vanaf Wassenaarseweg)

VRIJE ZICHTLIJN



Kwaliteit straatbeeld: 
kan beter

STEEN !

ENTREE WIJK 
NIEUW-RHIJNGEEST

HOOFDENTREE
OEGTGEEST
“DE PUNT”

ENTREE WIJK 
POELGEEST


