
  
  
 
Aan de leden van de historische Vereniging Oud Oegstgeest.  
 
Het bestuur van de VOO vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen: 
 
1. Opschorten activiteiten ivm coronavirus 
2. Voordracht twee nieuwe bestuursleden 
3. Ontwikkelingen Endegeest 
4. Restauratie Kwaakbrug 
5. Vervanging Duikerbrug 
6. Levend verleden 
 
met vriendelijke groet, 
Joost Wijers 
bestuurslid VOO - PR 
 
1. Opschorten activiteiten ivm coronavirus 
 
Het bestuur van de historische vereniging VOO volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het 
coronavirus op de voet. De beperkingen opgelegd door de regering zijn verlengd tot 28 april 2020.  
De algemene ledenvergadering en de lezing door mevrouw Anneke Jesse van 8 april zijn afgelast. Ook de 
excursie op 20 mei naar de Atlantikwall olv Ruurd Kok is afgelast. Wij zijn in overleg met betrokkenen 
over het opnieuw inplannen van deze activiteiten. Ook het inloop spreekuur van de VOO-commissie 
Genealogie in het Dorpscentrum op de eerste en de derde maandag vindt geen doorgang. 
Wij mikken op 28 mei voor het geval de beperkingen worden opgeheven. Ook bekijken wij de 
mogelijkheden om de algemene ledenvergadering op alternatieve, innovatieve wijze te houden. Volgens 
de statuten moet de algemene ledenvergadering voor 1 juni worden gehouden. Het bestuur beraadt zich 
hoe te handelen mocht dit in de praktijk niet haalbaar blijken te zijn. Wij zullen u nader informeren via 
de website www.oudoegstgeest.nl en de nieuwsbrief. 
 
2. Voordracht twee nieuwe bestuursleden 
 
In de komende algemene ledenvergadering treden de bestuursleden Janny Beekhuis (lid sinds 2015) en 
Birgitta van der Touw (secretaris vanaf 2017) af. Het bestuur zal op de algemene ledenvergadering 
Dineke Peddemors-Houdé en Brigitte Verdegaal-van der Laan voordragen voor de ontstane vacatures. 
 
3. Ontwikkelingen Endegeest 
 
De gemeente Oegstgeest werkt aan een vernieuwde Gebiedsvisie voor de Geesten, waar landgoed 
Endegeest deel van uitmaakt. De VOO-commissie Ruimtelijke Kwaliteit en het bestuur zijn volop in 
gesprek met diverse stakeholders in het gebied en in de politiek en de gemeente. Wethouder Glasbeek 
werkt toe naar een Gebiedsvisie die daarna zal worden uitgewerkt in een ontwerp bestemmingsplan dat 
rond 13 juni gereed zou moeten zijn. Dit omdat het zogenaamde voorbereidingsbesluit dat de 

http://www.oudoegstgeest.nl/


gemeenteraad in juni 2019 heeft genomen maar één jaar geldig is. In de Oegstgeester Courant van 
januari heeft Rob Sturm middels een opiniestuk de belangrijkste VOO-wensen in perspectief gezet ( 
https://oudoegstgeest.nl/nieuws/open-brief-voo-over-ontwikkelingen-endegeest ). Het ziet er naar uit 
we op meerdere punten resultaten halen: de dreigende bebouwing met villa’s in het Bos langs de 
Endegeesterlaan is van de baan. Alle partijen werken samen aan behoud van en toekomst voor het 
Entreegebouw uit 1930. De zichtlijnen naar het Kasteel uit het Noorden en Zuiden - en dus het 
onbebouwd laten van de omgeving van het Kasteel uit het midden van de 17e eeuw - krijgen veel steun, 
maar zijn door de eventuele bouw van de Leo Kannerschool langs de Wassenaarseweg zeker nog niet 
veilig. De VOO pleit consequent ook voor behoud van het Weidepaviljoen uit 1915 aan de Spechtlaan.  
Het bestuur blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen en zal steeds gevraagd en ongevraagd adviezen 
aan de betrokken partijen blijven geven of acties inzetten. 
 
4. Restauratie Kwaakbrug 
 
In 2010 is de Kwaakbrug vanwege gebrekkige stabiliteit gesloten voor gemotoriseerd verkeer. De 
monumentencommissie heeft de gemeente destijds geadviseerd deze oudste nog bestaande brug over 
de Haarlemmertrekvaart op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Dit advies werd toen niet 
opgevolgd. Twee jaar later is onderzoek gedaan naar de noodzaak de brug geheel te vernieuwen of dat 
restauratie mogelijk zou zijn. In het rapport ‘Kwaakbrug Oegstgeest, Gebrekenopname’ werd 
geconcludeerd dat conservering van de brug voor een vrijwel gelijk budget als sloop en vervanging door 
een nieuwe brug bereikt zou kunnen worden. De vereniging hecht aan de historische betekenis van de 
oversteekplaats over de Haarlemmertrekvaart, de 16e-eeuwse snelweg tussen Leiden en Haarlem. 
De VOO heeft de restauratie van de Kwaakbrug nu opnieuw op de agenda van de gemeente gekregen. 
Ambtelijk wordt een project opgestart en in samenwerking met de VOO, de provincie Zuid-Holland en de 
Stichting Kasteel Oud-Poelgeest wordt restauratie van de brug voorbereid. 
 
5. Vervanging Duikerbrug 
 
De gemeente is van plan de vervanging van de Duikerbrug door een nieuwe brug door te zetten.  
De VOO heeft een aantal suggesties gedaan om het historische karakter van deze brug naar voren te 
laten komen. De gemeente heeft aangegeven erg blij met deze input te zijn en wil deze punten 
gedurende de verschillende fasen van het project telkens op mogelijkheden voor realisatie beoordelen.  
De punten die voor de VOO het belangrijkst zijn, uitgaande van een nieuwe brug:  

- We pleiten voor een “presentatie” (=informatiebord) over het historische belang van deze plek, 
te plaatsen op maaiveld. Met foto’s van de (anno 2020 nog) bestaande toestand, waarvan dan 
nog een professionele vastlegging moet plaatsvinden; 

- We denken er daarbij ook aan om een stukje oude tramrails of een verwijzing daarnaar te laten 
terugkeren; 

- Het terugbrengen van het metalen hek aan beide zijden van de brug  (replica van een historische 
versie, ouder dan de huidige); 

- We pleiten voor het bewaren van een deel van het oude metselwerk om dat te tonen “op 
maaiveld”; 

- We zijn positief over het idee van de gemetselde ingangen. Steen, kleur, vorm gelijkend aan 
hetgeen toegepast in huidige Duikerbrug (af te stemmen met Monumentencommissie); 

- Aankleding tunnelbuis zelf nader te bepalen. Mogelijk kan een aankleding van de binnenwand 
bijdragen aan het historisch besef, bijvoorbeeld met een bedrukt doek en enige “historische” 
verlichting. 

 

https://oudoegstgeest.nl/nieuws/open-brief-voo-over-ontwikkelingen-endegeest


6. Levend verleden 
 
De vereniging wil dit jaar op een aantal locaties in Oegstgeest zuiltjes plaatsen met informatie over het 
historisch belang van die plaatsen. Bijvoorbeeld op de Abtspoelweg waar het Huis Abtspoel gestaan 
heeft. Op de zuiltjes komt een foto met verklarende tekst en een QR-code waarmee meer informatie 
opgehaald kan worden. 
Met de gemeente wordt voortvarend overleg gepleegd over de voorwaarden en een financiële bijdrage. 

In eerste instantie zullen tien zuiltjes geplaatst worden, bij gebleken succes kan dat aantal later uitbreid 

worden. 


