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Redactieadres: secretaris@historischeverenigingoegstgeest.nl  

 

Monumentenwandeling Historische Vereniging Oegstgeest: 
gesproken uitleg en oude foto’s op mobieltje! 

 
Er is een nieuwe monumentenwandeling van de 
Historische Vereniging Oegstgeest. De rondleiding vertelt 
je meer dan eerder gepubliceerde Oegstgeester 
wandelingen. Bijzonder: de manier waarop het wordt 
gepresenteerd. Met de izi.travel-app  wordt je met je 
mobieltje door Oegstgeest geloodst,  hoor je bij ieder 
aandachtspunt gesproken commentaar en zie je  foto’s. Je 
kunt ook het tekstbestand zien. Vind je het te veel digi: je 
kunt  ook de gewone printversie afdrukken, maar dan mis 
je de foto’s en het gesproken commentaar.  
De wandeling is zo uitgebreid, dat het met 9 km te lang 
werd. Daarom hebben wij hem in tweeën geknipt: 

Terweeweg in de jaren ’70, coll. Loek de Groot 

Oegstgeester monumentenwandelingen A + B 
 

A Oegstgeest zuid-west: tussen Lijtweg/marktplein en Endegeest    3,5 km    
B Oegstgeest noord-oost: tussen Lijtweg, ‘oude dorp’ en Oud Poelgeest    5,5 km 
 
Je vindt de route op de site van de Historische Vereniging Oegstgeest:  
https://historischeverenigingoegstgeest.nl/activiteiten/fiets-wandelroutes 

 Printversie, dus afdrukken en meenemen, met routekaart en tekst 

 Op je mobieltje, via de app van izi.travel.nl met routekaart + aanwijzingen, gesproken + geschreven 
tekst en foto’s (instructie over deze app: klik op de wandeling) of  kijk op  https://izi.travel/nl/app 
 

Beide routes hebben start en finish bij het marktplein aan de Lijtweg. 

 

Straatnamencommissie: leden gezocht! 

Vroeger was er in de Historische Vereniging een groep leden actief op het gebied van straatnamen. Op onze 

website zijn de producten daarvan te vinden. 

Nu zijn we door de Gemeente Oegstgeest gevraagd om met een paar enthousiaste leden mee te denken over 

het volgende: de Gemeenteraad heeft gevraagd om een aantal straatnaamborden in de gemeente te 

voorzien van onderschriften, voor zover het gaat om straatnamen die een relatie hebben met de historie of 

de geografie van de Gemeente. Deze groep leden gaat samenwerken met de Erfgoedmedewerker van de 

gemeente, Sander de Groot.  Het bestaat uit de volgende activiteiten: Een inventarisatie maken van de 

straten die in aanmerking komen en dan een korte omschrijving formuleren om het bordje van een 

onderschrift te voorzien. 

Schrijf naar secretaris@historischeverenigingoegstgeest.nl  als je hierin geïnteresseerd bent. 
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Excursie Utrecht: in het spoor van Willibrord. 

Vanwege de Coronamaatregelen is de excursie uitgesteld naar zaterdag 26 maart 2022 in de hoop dat we 

dan het interessante programma wel kunnen organiseren. In eerdere nieuwsbrieven (zie de website) kun je 

het programma nalezen. Er zijn nog plaatsen beschikbaar: je kunt je opgeven door een mailtje te sturen naar 

de secretaris.  Dan krijg je snel nadere informatie toegestuurd.’ 

Herhaalde oproep lustrum 

In 2022 bestaat de Historische Vereniging Oegstgeest 35 jaar. Reden voor een bescheiden feestje, denken wij 

– en we hopen dat Corona hier geen roet in het eten gaat gooien. 

We zoeken een paar enthousiaste leden die een lustrum-werkgroep willen gaan vormen om het feest te 

organiseren. Vind je het leuk om hieraan mee te doen? Stuur dan een mailtje naar de secretaris en we 

zoeken op korte termijn een moment om bij elkaar te komen en te brainstormen. 

 

Standpunt Bestemmingsplan Endegeest 

In november heeft de Gemeenteraad ingestemd met het Bestemmingsplan rond Endegeest. Onze vereniging 

heeft in de afgelopen jaren veel overleg gehad met de Gemeente en we vinden in het uiteindelijk plan zeker 

elementen hiervan terug, zoals 

 behoud van het Kasteel als beeldbepalend element in het hele plangebied 

 een andere exploitatie van het gebied, dat moet kunnen helpen als verdienmodel om het onderhoud 
van het verlieslatende kasteel toch te kunnen 
betalen.  

 medewerking aan de komst van de Leo 
Kannerschool op de locatie van de Julianaschool 

 het voorterrein blijft open; er blijven vrije zichtlijnen 
vanuit het noorden (Rhijngeesterstraatweg) en 
zuiden (Wassenaarseweg) 

 Entreegebouw en Weidepaviljoen worden 
gemeentelijk monument 

 totale bebouwing blijft < 12% van het oppervlak 

 het gebied blijft vrij toegankelijk. 
Het entreegebouw: straks Gemeentelijk 
Monument 

 
Op één aspect kunnen we het plan niet steunen. We hebben moeten vaststellen, dat een aantal (nieuwe) 
gebouwen een nokhoogte van 13,5 meter zou krijgen. Het volume dat daardoor ontstaat is veel meer dan in 
het oude bestemmingsplan was toegestaan èn overvleugelt het Kasteel dat o.i. het dominante gebouw moet 
blijven. We hebben na overleg tussen bestuur en commissie Ruimte beroep aangetekend bij de Raad van 
State en gaan bepleiten, dat de nok maximaal 10,5 meter blijft. Dat bouwt voort op de in het dorp en het 
park Endegeest overwegende bouwvorm van 2 lagen plus kap. Dan is het geheel beter in balans en blijft het 
Kasteel de Parel van Endegeest.  

 

 

 


