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Woensdagmiddag 13 juni 2012  
is het weer zover! 

Dan wordt van 13:30 – 16:00 uur 
de Nationale Buiten speeldag georga
niseerd in de Elsbergstraat. 

Deze dag is bedoeld voor kinderen 
vanaf 2 tot 10 jaar en hun ouders  
uit de wijk Damsigt en de wijken 
rondom Damsigt  
(het bereik van de Wijkvereniging). 

Houdt deze middag dus vrij!

De Nationale Buitenspeeldag  
is een initiatief van o.a. Veilig 
Verkeer Nederland om kinderen de 
kans te bieden één keer echt op straat 
te spelen en om aandacht te vragen 
voor de verkeersveiligheid. 

Deze dag zal in het kader staan 
van (Oudhollandsche) straatspelen 
waarbij het straatvoetbal, de step
races, het schminken en de fietsen
check niet zullen ontbreken. 

En zoals elk jaar zorgen we weer 
voor een groot aantal verrassende 
activiteiten!

Helpende handjes
Het Buitenspeeldagcomité is reeds 

enthousiast met de voorbereidingen 
begonnen. Op de dag zelf kunnen we 
nog veel hulp gebruiken. 

Heb je zin om ons te helpen  
met het begeleiden van de spelletjes 
of het uitdelen van limonade, koffie 
&z. of wil je nadere informatie  
over deze dag, dan kan je contact 
opnemen met één van ons.

Tot ziens op 13 juni!

Kijk ook op: 
 

www.buitenspeeldag.nl 

Het comité Nationale 
Buitenspeeldag,

Saskia Meijer 06– 1452 6622
Marlou van Dijk 06– 2737 3125
Birgit Langerak 06– 2709 1203
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Om een beter inzicht te krijgen  
in wat u, als wijkbewoner, van  
de Wijkvereni ging verwacht en 
wat uw wensen zijn, wordt daar
toe een enquête gehouden. 

Het VragenBlad is als losse bij
lage ingesloten bij deze uitgave 
van de WijkWijzer.

Het invullen kost u slechts een 
paar minuutjes, maar is van groot 
belang voor onze vereniging!

Graag vernemen wij uw mening!

 Bestuur Wijkvereniging Damsigt 

 Enquête 
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www.drukkerijexcelsior.nl

Excelsior
Drukkeri j

Theems 6 (Forepark)
2491 BP  Den Haag

Postbus 14
2260 AA  Leidschendam 

•

•

•

•

Telefoon  070 - 327 01 94
Telefax 070 - 320 46 96

info@drukkerijexcelsior.nl
www.drukkerijexcelsior.nl

•  Drukwerk: van visitekaartje tot reclamefolder en van briefhoofd   
 tot complete huisstijl, van zwart-wit tot full-colour

•  Familiedrukwerk: Geboorte-, huwelijks- en jubileumkaarten
 (Ook uitwerken van uw eigen ontwerp is mogelijk)

•  Print- en copy service in zwart-wit of kleur

•  Geprinte of gedrukte verenigings- en of wijkbladen

Zoekt u een drukker bij u in de buurt? Bel ons of neem eens een 
kijkje op onze website.

Steeds meer bewoners  
weten de WijkWijzer te vinden. 

Heel goed! Wij zijn erg blij  
met uw input.

Een teken dat het Wijkgebeuren 
leeft. Een stukje betrokkenheid. 

Prima, in deze tijden van indivi
dualiteit en crisis. 

Vandaar ruimte ingelast voor  
een (nood)kreet, maar tevens iets 
luchtigs. Wellicht voelt u zich aan
gesproken en heeft u een tip voor 
uw medebewoner(s).  
Mogelijk was ù het die – net voor 
Kerst 2010 – een extra kostganger 
had. Wij horen het graag! 

Dank ook, familie Duijvestijn  
uit de Dr. Van der Ledestraat voor 
uw reactie. Men meende mij  
als familie te herkennen. Nou ben ik 
'slechts' aangetrouwd moet u weten. 
De stamboom wordt er momenteel 
op nageslagen. 

Erg knap van u, dat u als krasse  
80plussers zo goed overweg kan 
met de computer!

Opgeven voor de bridgelessen  
kan nog steeds.

Koninginnedag is achter de rug. 
De Wijk maakt zich op voor het vol
gende festijn: de Nationale Buiten
speeldag. Foto's zijn welkom.  
Mailen kan naar de redactie: 
deduif@zonnet.nl, maar ook naar de 
site: info@damsigtwijk.nl .

Vul de enquête in. Laat ons weten 
wat u mist. Dan kunnen wij er op 
inspelen!

Tot slot: Wees op uw hoede!  
Er is vreemdsoortig volk gespot in 
de Wijk. Geïnspireerd door Indiana 
Joan. Nee, dit keer geen inbrekers, 
maar Indianen ;0)

Hartelijke groet,
 Sanja Duijvestijn 

Van de Redactie

  Vreemdsoortig volk in de Wijk: 
rechtstreekse afstammelingen van Klukkluk

www.damsigtwijk.nl
Dé website voor en door de wijk!
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In Memoriam:  
Dick van den Boogaard
Helaas moeten we deze bestuurs

berichten beginnen met de trieste 
mededeling dat, na een zonnige 
Koninginnedag, waarop hij met veel 
plezier achter de tap van de kraam 
van De Kajuit stond, Dick van den 
Boogaard in de nacht van 30 april 
op 1 mei plotseling en totaal onver
wacht is overleden. 

Dick was een zeer gewaardeerd 
Kajuitlid en vrijwilliger van onze 
wijkvereniging.  
Hij verrichtte menigmaal hand en 
spandiensten ten behoeve van ons 
wijkgebouw De Boot. 

Het bestuur wenst zijn vrouw Elly 
en zijn verdere familie en vrienden 
heel veel sterkte toe bij het verwerken 
van dit grote verlies.

Algemene Ledenvergadering 
2012
Op woensdagavond 18 april  

vond de jaarlijkse Algemene Leden
vergadering plaats in De Boot. 

De opkomst met 17 leden (inclu
sief het bestuur) was helaas wederom 
wat teleurstellend laag.  
De aanwezigen hebben onder andere 
kennisgenomen van de jaarcijfers 
van de vereniging en van de diverse 
verbeteringen die in 2011 zijn aan
gebracht aan De Boot. 

Ook de plannen van de gemeente 
inzake een nieuw bestemmingsplan 
voor onze wijk werden aangekon
digd, waarover elders in deze Wijk
Wijzer meer. 

De Ledenvergaderingsnotulen  
kunt u vinden op onze website:  
www.damsigtwijk.nl.

Bestuurswisselingen 
Benno van Grafhorst trad na bijna 

zeven jaar af als voorzitter, en gaat 
verder als algemeen bestuurslid. 

Het voorstel van het bestuur  
om algemeen bestuurslid Ton van 
Kasteren als voorzitter in zijn plaats 
te benoemen werd door de vergade
ring aangenomen. 

Verder werden twee nieuwe 
bestuurs leden voor gedragen:  
Marlise Hof stelde zich beschikbaar 
als secretaris en Theo Senden als 
algemeen bestuurslid. 

De vergadering heeft hiermee 
ingestemd, zodat het bestuur sinds 
lange tijd weer helemaal op sterkte is.

Contributie 
De uitnodigingsbrief voor de ALV 

bevatte dit jaar voor het eerst ook 
een verzoek de contributie te voldoen 
voor 2012.  
Velen hebben reeds aan dit verzoek 
gehoor gegeven.  
Mocht u dit nog niet hebben gedaan, 
dan kan dit nog steeds door storting 
van € 15,00 op INGbank rekening
nummer 18 56 876  
tnv. Wijkvereniging Damsigt.

Enquête
Tot slot vragen wij uw aandacht 

voor de enquête die u als inlegvel  
in deze WijkWijzer aantreft. 

Het bestuur verzoekt met klem  
om hier enkele minuten van uw tijd 
aan te besteden. 

Het is voor de toekomst  
van de vereniging van groot belang 
dat wij weten wat uw wensen als 
wijkbewoner zijn en wat u van ons 
verwacht. En natuurlijk is uw 
inbreng en inzet daarbij cruciaal.  
Vele handen… enz. ;)

Rest ons u allemaal  
een mooie zomer toe te wensen!

 Bestuur Wijkvereniging Damsigt:
  Ton van Kasteren,
  Peter van der Breggen,
  Marlise Hof,
  Theo Senden,
  Benno van Grafhorst.

Berichten van het Bestuur

Word nu lid van de Wijkvereniging!

naam     m|v

straat

pc+plaats

telefoon   email

Ondergetekende verklaart de jaarlijks verschuldigde Verenigingsbijdrage  
[van  15,00 | jaar] over te maken op INGBank Rekening nr 1856876  
of Bank Rekening nr 887511309, ten name van Wijkvereniging Damsigt

plaats     datum 

handtekening > aub. uitknippen en opsturen naar:  
De Ledenadministratie,  
Opwijckstraat 5 · 2272 BC  Voorburg

✃
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www.damsigtwijk.nl
Dé website voor en door de wijk!
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Dinsdagmorgen 06:45 uur.  
De wekker van Maarten gaat af.  
Hij gaat onder de douche terwijl ik 
naar het nieuws op de radio luister.

Daarna is het mijn beurt.
Na de douche maak ik de kinde

ren wakker en ontbijten we geza
menlijk.

Wij (Maarten, Julie 11 jaar, Tijn 6 
jaar en ik) wonen nu alweer 4 1/2 
jaar in de Damsigtstraat en ik kan 
wel zeggen met erg veel plezier. 
Hiervoor woonden wij vlakbij het 
Kon. Julianaplein in Voorburg.  
Zo'n 20 jaar geleden zijn Maarten 
en ik samen vanuit Venlo naar 
Voorburg verhuisd, omdat Maarten 
een baan kreeg in 'het Westen'. 

Om half 9 moeten de kinderen op 
de Maartensschool zijn. Julie zit in 
groep 7 en Tijn zit in groep 1/2a. 
Op dinsdag en donderdag nemen 
wij ook Jens en Friso mee naar 
school. Een gezellige boel dus in de 
auto of op de fiets.

Van 09:00 uur tot 15:00 uur ben 
ik aan het werk in mijn eigen 
schoonheidssalon achter in de tuin. 

Ik werk met de producten van 
Dr Hauschka. Een volledig op 
natuurlijke basis gemaakt product.

Om 15:15 uur is de school uit en 
haal ik Tijn en Julie weer op, 
waarna we als een speer doorrijden 
naar Overdam. Tijn heeft daar ten
nisles om 15:45 uur. Ondertussen 
fiets ik naar Albert Heijn voor de 
nodige boodschappen. Vanavond 
eten we iets lichts. Maarten en ik 
moeten nog hockeyen. Het wordt 
rijst met roerbakgroenten. Na de 
tennisles, tennissen we samen nog 
even op een baan. Julie doet ook 
mee. Het gaat al best aardig. Dat 
belooft wat voor de vakantie in 
Italië. We hebben een tennisbaan 
bij ons appartement. 

Op dinsdag eten we rond 18:00 
uur zodat het eten niet te zwaar op 
onze maag ligt bij het rennen.  

Om 19:30 uur gaat Tijn naar boven. 
Eerst nog even in bad en dan gezel
lig een verhaaltje lezen.

'Waar is Mo?' is op dit moment 
zijn favoriet en het verhaal wordt 
tot in den treuren herhaald. 

Maarten en ik kijken elkaar ook 
altijd eerst even aan voordat Tijn 
naar boven gaat. Wie is er van
avond aan de beurt met voorlezen…

Om 20:00 uur word ik bij 
Cartouche verwacht. Op 12 mei 
hebben we een Trimhockeytoernooi 
en ik zit, namens de dinsdag trim
mers, in de organisatie.

We vergaderen tot 20:45 uur 
waarna ik mij bij de overige 
Trimhockeyers voeg.  

De training is al om 20:30 uur 
begonnen. De 'warming up', doe ik 
dus even alleen. De training duurt 
tot 22:00 uur en eindigt altijd met 
een onderling partijtje. 

Dan is het tijd voor een drankje 
in de bar. Door het mooie weer  
is er een gezellige opkomst.  
Er wordt nog lang nagepraat over 
de training, aankomende vakanties 
en het toernooi van 12 mei.

Moe maar voldaan  
plof ik later in bed.

Groetjes, Stephanie van Beek.

Een dag uit het leven van… 

 Stephanie van Beek

’

’

  Stephanie heeft een eigen schoonheidssalon achter in de tuin; 
en werkt uitsluitend met volledig op natuurlijke basis gemaakte producten.
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Buitenplaatsen -  
’hoven van plaisance’
Een buitenplaats was een monu

mentaal, representatief buitenhuis of 
landhuis met bijgebouwen en omlig
gende tuinen of parken. Er was een 
beperkt aantal nutsvoorzieningen, 
zoals een boomgaard, moestuin, vis
vijver en een hakhoutbosje. De bij
gebouwen bestonden uit een koets
huis, een tuinmanswoning, een 
theekoepel, oranjerie en een paar 
schuren en stallen. Soms was er een 
kaatsbaan, kolfbaan of schietbaan. 
Het geheel was kleinschaliger dan 
een landgoed. De buitenplaatsen 
waren bij uitstek geschikt als zomer
verblijf voor welgestelde stedelingen, 
wanneer het leven in de vuile en 
ongezonde steden minder aange
naam was: ’… ver van het vuijl 
gewoel van Wagen, Mensch en 
Peerd.’ De gefortuneerde adel had 
van oudsher al de beschikking over 
kastelen en hofstedes gehad, maar 
de buitenplaats was met name voor 
de ’nieuwe rijken’ van de 17e eeuw 
geschikt. De door de handel met de 
Oost rijk geworden handelslieden en 
ambtenaren konden zich in de 
nieuwe lusthoven naar hartenlust 
verpozen. Hier hield men zich in de 
lome zomermaanden bezig met de 
beoefening van de diverse kunsten. 

Oorsprong
In de vorige WijkWijzer heeft u 

kunnen lezen dat de eerste bewoners 
in dit gebied zich vestigden op de 
strandwallen en duinen. Ook voor de 
aanleg van een buitenplaats vormden 
deze duinen een ideale locatie. 
Tussen Den Haag en Haarlem ont
stond er dan ook een ware ’buiten
plaatsenzone’. Ook de ligging langs 
de belangrijkste trekvaartroute van 
het land (de Vliet tussen Delft en 

Leiden en de Haarlemmertrekvaart 
tussen Amsterdam en Haarlem) was 
cruciaal. De wegen waren dusdanig 
slecht dat vervoer over water vaak 
sneller en comfortabeler was. De 
Buitenplaatsen werden niet allemaal 
nieuw gebouwd; vaak verbouwde 
men een boerderij of kasteel voor dit 
doel. 

Maatschappelijke functie
Het goed aanleggen van een bui

tenplaats was een kunst waarmee 
men zich kon profileren als welge
steld, modieus en goed onderlegd. 
Met de architectuur van zowel het 
huis als de tuin benadrukte men zijn 
status en goede smaak. In de oranje
rie werden tropische plantenverza
melingen getoond en in de tuinen 
hield men exotische diersoorten. In 
de theekoepel werd thee uit de Oost 
geschonken, uiteraard in Chinees 
porselein. Er werd gemusiceerd en in 
de tuin werd eindeloos gewandeld, 
met al dan niet zakelijke gasten, 
langs de diverse fonteinen en tuinor
namenten. Zo werd het nuttige met 

het aangename gecombineerd en 
werd de buitenplaats als vanzelf een 
ontmoetingsplaats voor musici, 
(tuin)architecten, botanici, schrijvers 
en dichters.

Verval
Na 1780 liep de welvaart terug en 

steeds minder mensen konden zich 
de aanschaf en het onderhoud van 
een buiten permitteren. In de 19e 
eeuw werden vaarwegen zoals de 
Vliet minder belangrijk door de 
opkomst van trein en tramverbin
dingen. In eerste instantie gingen de 
eigenaren er zelf permanent wonen 
om kosten te besparen, maar steeds 
vaker raakten de huizen in verval, 
werden verhuurd aan instellingen of 
werden gesloopt. Van de ruim zes
duizend buitenplaatsen in Nederland 

heeft slechts 10% de tand des tijds 
min of meer doorstaan.

Buitenplaatsen in onze omgeving
Ooit, tussen circa 1600 en 1900, 

waren er in Nederland ruim zesdui
zend buitenplaatsen. In Voorburg 
waren er aan het einde van de 17e 
eeuw al ruim veertig buitenplaatsen. 
Een eeuw later lagen er tussen 
Rijswijk en Voorschoten ruim hon
derd buitenplaatsen langs de Vliet.

De bekendste buitenplaats in 
Voorburg is natuurlijk Hofwijck 
(1640), de ’hofstede’ van Constantijn 
Huygens. Andere nog bestaande bui
tenplaatsen in Voorburg en omge
ving zijn Arentsburgh (1662, gelegen 

2012 is, behalve het Jaar van de Bij en de Bever,  
ook het Jaar van de Historische Buitenplaats.  
Helaas hebben de meeste buitenplaatsen het niet gered  
tot de 21e eeuw. Maar gelukkig leeft hun geschiedenis voort 
in de namen van straten, wijken en gebouwen.  
Zo verwijst ook Damsigt naar een verdwenen buitenplaats.

Damsigt: 
een verdwenen buitenplaats

  ’Vlietenburgh’, litho door Petrus Josephus Lutgers, circa 1840
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op de plek van het Romeinse Forum 
Hadriani), het ernaast gelegen 
Hoekenburg (1632, het huidige 
gebouw is uit 1809), In de Wereldt is 
veel Gevaer (1790), Leeuwenbergh 
(1640, het huidige Dorrepaal), 
Rozenrust in Leidschendam (1792, 
tegenwoordig een restaurant), 
Duivenvoorde (Voorschoten) en 
Clingendael (Wassenaar). Van de 
buitenplaats Vreugd en Rust resteert 
alleen nog de oranjerie (eveneens 
thans een restaurant). Op het terrein 
van Hoekenburg staat nog de oor
spronkelijke tuinmanswoning en een 
plataan die geplant is tussen ca. 
1700 en 1750. Ook het toegangshek 
van Hoekenburg is bewaard geble
ven en staat nu in Park Vreugd en 
Rust.

Oosteinde
Aan het Oosteinde, onderdeel van 

de vroegere ’Heer Wegh’ (heerweg, 
ofwel rijksweg), stonden van ouds
her vele buitenplaatsen, onder meer 
Vreugd en Rust, Buijtenrust (het 
latere Vronesteyn), Damsigt, 
Eemwijck, Vlietenburch, 
Noordervliet, Opwijck, Vlietwijk en 
Leeuwensteyn. De buitenplaats 
Rusthof, eveneens aan het Oosteinde, 
is voor Voorburg van grote betekenis 
geweest vanwege het feit dat prinses 
Marianne zich daar in 1848 vestigde. 
Zij woonde er tot aan haar overlij
den in 1883. Alleen de bijbehorende 
oranjerie, op de hoek van de Prins 
Albertlaan en het Oosteinde (thans 
galerie Hoekvliet) is er nog van 
overgebleven. Voor haar zoon, prins 

Albert van Pruisen, kocht Marianne 
in 1877 het buiten Klein Rusthof, 
aan het Oosteinde, hoek Weverslaan. 
In 1883 erfde Albert al haar bezit
tingen en na 1906 verkocht de fami
lie zowel Rusthof, Noordervliet, 
Klein Rusthof en de boerderij aan de 
Achterweg (thans Parkweg) voor de 
som van 200.000, gulden. Alleen 

Leeuwensteyn werd niet verkocht.

Damsigtstraat
De buitenplaats Damsigt lag aan 

het Oosteinde. In 1602 werd het 
omschreven als ’een bouwhuis met 7 
morgen aan landerijen’. Dit huis 
werd in 1682 afgebroken en op 
dezelfde plaats verrees er een ’hof
stede met stal, koetshuizen en speel
huis’. In 1706 werd Damsigt eigen
dom van de familie Van 

Schuylenburg, die in 1719 een 
geheel nieuw huis liet bouwen met 
elf kamers, een eetzaal, twee keu
kens, een kelder en een wijnkelder. 
In de eerste helft van de 19e eeuw 
was er van dit alles alleen nog maar 
een tuinderij over. De theekoepel 
werd in 1843 aan de pastoor van de 
kerk in Veur geschonken. Tot 1968 
deed deze dienst als aula op het 
Veurse St. Agathakerkhof. 
Tegenwoordig ligt de theekoepel in 
onderdelen ergens in de gemeente 
opgeslagen, wachtend op een 
nieuwe, passende bestemming.

Opwijckstraat
Aan het Oosteinde, onderdeel van 

de Opwijck was oorspronkelijk, rond 
1600, een boerderij. In 1643 werd 
het één van de talrijke buitenplaat
sen aan de Vliet, vlakbij de 
Wijkerbrug. In dat jaar liet een 
zekere Johan van den Brouck de 
boerderij afbreken en er een buiten
plaats bouwen. Opwijck werd onder 
anderen bewoond door Johan van 
Riebeeck, die later het landgoed 

Essesteyn betrok. In 1777 liet de 
toenmalige eigenaar Opwijck afbre
ken en bouwde er de uitspanning 
Wijkerbrug. Het hotel werd in de 
oorlog door de Duitse bezetters 
gebruikt en in 1948 gesloopt.

Essesteijnstraat
In 1635 werd de buitenplaats 

Essesteyn gesticht. Het toegangshek 
lag aan het Oosteinde, recht tegen
over Eemwijk. De buitenplaats zelf › 

  ’Het Huijs te Werve’, gravure door Cornelis Elandts, 1668

  ’Gezigt in de Hofstede Vreugd en Rust’, litho door Jan Dam Steuerwald, circa 1840
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Domestic Organizer

Voor kantoor en privé
www.domesticorganizer.nl

Weg met de stress!

Is het rommelig in huis, op uw werk, dus in uw hoofd?
De Domestic Organizer kan u oa. helpen met:
•	 administratie	op	orde	brengen
•	 verhuizing	organiseren
•	 ruimte	anders	indelen;	privé	plek	creëren
•	 dingen	vindbaar	opbergen
•	 organiseren	van	een	’garage	sale’	
•	 zolder,	garage,	of	(kinder)kamer	opruimen
Daarna heeft u weer tijd om die dingen te doen 
die u werkelijk leuk vindt.

U kunt, geheel vrijblijvend, contact opnemen met:
Liesbeth Starrenburg
Mauvelaan 25
2264 AJ  Leidschendam
070-3277941 / 06-29217731
liesbeth@domesticorganizer.nl

Domestic Organizer

‹  was gelegen aan de Parkweg,  
ter hoogte van de Buitenruststraat. 
In 1760 liet de weduwe van Gerard 
Cornelis van Riebeek, Charlotte 
Beatrix Strick van Linschoten van 
Riebeek, een nieuwe boerderij bou
wen, die zij eveneens de naam 
Essesteyn gaf. Deze boerderij bestaat 
nog steeds als de kinderboerderij aan 
de huidige Ultramarijnhof. In 1871 
werd de buitenplaats afgebroken en 
bleven alleen de witte boerderij over, 
direct achter het toegangshek aan 
het Oosteinde, alsmede de oranjerie 
aan de Laan van Leeuwesteijn. In 
1924 werd de boerderij Essesteyn 
afgebroken. De oranjerie verdween 
in de twintiger jaren bij de bouw 
van de huizen aan de Laan van 
Leeuwesteijn. Het statige smeedijze
ren toegangshek verhuisde in 1959 
naar het Haagse Bos en werd het 
toegangshek tot Huis ten Bosch.

Haasburgstraat
De buitenplaats Haasburg ontstond 

uit het oude bezit 'Nijenburg' of 

'Nienburg', gelegen ten zuidwesten 
van de boerderij WestDuijvesteijn, 
tegenover de vroegere buitenplaats 
Leeuwensteyn aan het Oosteinde. 
Rond 1770 kwam het buiten via ver
erving in handen van Gerard 
Haasebroek, die het de naam 
Haasburg gaf. Het bezit omvatte des
tijds een herenhuis, een boerenhuis, 
schuren, een eendenkooi en onge
veer 41 morgen land. Het herenhuis 
werd in 1806 afgebroken. De over
gebleven en inmiddels vervallen 
gebouwen, waaronder de boerderij 
Haasburg, werden in 1972 gesloopt.

Park Leeuwensteijn
Het uitgestrekte buitengoed 

Leeuwensteyn, voor het eerst ver
meld in 1351, was van 1440 tot 
1782 eigendom van de adellijke 
familie Van Alckemade. De laatste, 
vrijgezelle, telg van deze familie liet 
het in 1778 na aan herbergiersvrouw 
Johanna Moeskop. In 1861 kwam 
Leeuwensteyn in bezit van prinses 
Marianne, die het als logeerverblijf 

voor haar gasten gebruikte. Na haar 
overlijden erfde haar zoon Prins 
Albert de buitenplaats. Zijn kinderen 
verkochten het in 1907. In 1935 
werd Leeuwensteyn, met inbegrip 
van het toegangshek met staande 
leeuwen, afgebroken.

Marlise Hof 

Bronnen:  

A. Buitenhuis (red.),  
’Soeticheydt des buyten-levens. 
Buitenplaatsen langs de Vliet  
en omgeving’	(1988)

Bernard Dijkman,  
’De straten op, de lanen in’	(1993).

> www.buitenplaatsen2012.nl/

Illustraties: 
Erfgoed Delft,   

archief collectie Beeld en Geluid.
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In lijn met de procedures voor  
het opstellen van de bestemmings
plannen is naast andere belangheb
benden ook de Wijkvereniging 
Damsigt uitgenodigd om mee te 
denken. Dit om in een vroeg stadium 
mogelijke knelpunten, belangen en 
verbeterpunten te signaleren.

Het bestemmingsplan heeft de 
naam 'Nieuw Damsigt' en wordt 
door de gemeente als volgt gekarak
teriseerd:

’ Het bestemmingsplan 'Nieuw 
Damsigt' ligt in het stedelijke gebied 
van Voorburg en wordt globaal 
begrensd door de Prins Bernhardlaan 
aan de noordzijde, de Looierslaan en 
Dokter van Zeelandstraat aan de 
oostzijde, de rivier de Vliet aan de 
zuidzijde en de Hofpleinlijn/
RandstadRail aan de westzijde. 

Het gaat om een conserverend 
plan, waarin de bestaande bebouwing 
en functies van een nieuwe planolo
gische regeling zal worden voorzien. 

Het grootste gedeelte van het plan
gebied is gerealiseerd in de jaren twin
tig en kenmerkt zich vooral door één
gezinswoningen. 

Het gedeelte tussen de Rodelaan 
en het traject van de RandstadRail  
is gerealiseerd rond 1977,  
terwijl de bebouwing direct grenzend 
aan het Sijtwendetracé gerealiseerd is 
rond het jaar 2000. 

Het karakter van het gebied  
is niet hoogstedelijk. 

Centraal in het plan gebied ligt het 
Sytwendepark en aan de noordzijde 
liggen sportvelden, de Oosterbegraaf
plaats en het gebied rondom molen 
'de Vlieger'. In het plangebied komen 
naast wonen ook een beperkt aantal 
andere functies voor.  
Zo bevinden zich binnen het plan
gebied een aantal winkels, bedrijven, 
kantoren en overige voorzieningen.’ 

Het bestuur van de wijkvereniging 
heeft aan de gemeente schriftelijk te 
kennen gegeven de procedurele taak 
van overlegpartner serieus te nemen. 
Als leidraad kiest het bestuur het 
recent wettelijk vastgestelde bestem
mingsplan voor Bovenveen. 

In de rapportage voor dat bestem
mingsplan worden onder meer de 
volgende hoofdstukken behandeld:  
 
 beleidskader (landelijke, provin
ciale en lokale regelgeving);  
 bestaande situaties (beschrijving 
van bestaande woon, bedrijfs, 
sport en recreatie functionaliteiten);  
 visie op ontwikkelingen (mogelijke 
toekomstige/veranderde functionali
teiten);  
 milieu-aspecten (bodem, water, 
lucht, geluid, flora/fauna, externe 
veiligheid, kabels/leidingen, duur
zaam bouwen);  
 cultuurhistorie.

Het bestuur nodigt de wijkbewo
ners uit om mee te denken over 
mogelijke knelpunten, belangen en 
verbeterpunten. Het bestuur heeft 
daarbij een gestructureerde aanpak 
in gedachten. 

In lijn met de ontwikkeling van 
het bestemmingsplan zoals hiervoor 
beschreven zouden opmerkingen, 
ideeën en vragen ook op deze wijze 
in hoofdstukken moeten worden 
ondergebracht. 

Daartoe zijn een aantal communi
catiekanalen opengesteld om dit te 
bewerkstelligen. Op de website www.
damsigtwijk.nl wordt een aparte 
pagina ingericht voor het bestem
mingsplan.  Op LinkedIn  zal in de 
groep Damsigt een discussie gestart 
worden onder de kop ‘Bestemmings
plan’. Verder is het mogelijk om 
schriftelijk te reageren.

Uiteindelijk zal het bestuur de 
binnengekomen reacties op geschikte 
wijze bundelen en aan de gemeente 
ter beschikking stellen.

Binnen de procedure voor het 
bestemmingsplan is de  timing als 
volgt: 

¬  April  
Start van de bestemmingsplan
procedure; 

¬  Medio juni  
Door de gemeente georganiseer
 de inloopavond met toelichting 
op het bestemmingsplan en  
de ingekomen reacties; 

¬  Eind 2012 
Formele ter inzagelegging  
van het bestemmingsplan  
(laatste kans om aanpassingen 
te bewerkstelligen); 

¬  Begin 2013  
Wettelijk vaststelling bestem
mingsplan.

Binnen het wijkbestuur zal Theo 
Senden als contactpersoon fungeren.

T 070 387 63 74
E <thegado@hotmail.com> 

 

Elke gemeente is wettelijk verplicht om ervoor te zorgen 
dat voor 1 juli 2013 alle bestemmingsplannen actueel zijn.  
In dat kader is ook de gemeente Leidschendam-Voorburg 
bezig om bestaande bestemmingsplannen op te poetsen en 
witte vlekken opnieuw van een bestemmingsplan te voorzien. 

Eén van die witte vlekken is de wijk Damsigt.

Bestemmingsplan 



met dank aan  
Caroline van Enst, 

clustermanager

Met deze informatie willen wij 
u attent maken op de mogelijk
heden die er zijn om uw vragen, 
opmerkingen, meldingen  
en klachten onder de aandacht 
van de Gemeente of de Wijk
agent te brengen. 

 Het Meld- en 
InformatieCentrum (MIC):

Wanneer u belt met het alge
mene nummer van de Gemeente 
(14 070) wordt u meteen geholpen 
of doorverbonden met een amb
tenaar van de vakafdeling, die 
uw vraag in behandeling neemt. 

Uw vraag kunt u uiteraard ook 
schriftelijk of digitaal indienen 
via een email naar:  
<info@leidschendam-voorburg.nl>. 

Alle adressen vind u  
op de website van de Gemeente: 
www.leidschendam-voorburg.nl. 

 Het Meldpunt  
Openbare Ruimte (MOR): 

Voor meldingen, vragen en 
opmerkingen over (het onder
houd van) de openbare ruimte 
kunt u, langswege de website 
www.leidschendam-voorburg.nl, 
het digitale meldingenformulier 
invullen. 

Ga daarvoor naar Meldpunt 
Openbare Ruimte aan de rechter
kant van de startpagina.

 Spreekuur wethouders: 
Iedere maandag van 09:00 tot 

10:00 uur hebben alle wethouders 
een spreekuur. 

Wie over welk onderwerp gaat 
kunt u hier lezen. 

Voor het spreekuur kunt u  
 uiterlijk één week van tevoren   
elektronisch een afspraak maken.

 Wijkagent: 
Uw wijkagent Jasper van 

Bijsterveld is bereikbaar  
via het algemene nummer van 
Politie Haaglanden 0900 88 44. 

Hij is ook te volgen op Twitter:  
via #WagSytwendeeo. 
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Op zoek naar kinderopvang?
Skon kinderopvang heeft diverse locaties voor dagopvang en buitenschoolse opvang  
in Voorburg, Leidschenveen en Den Haag. 

Skon kinderopvang is een landelijke organisatie met 200 kinderverblijven en biedt opvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. 
Onder de naam ‘de blauwe’ heeft skon eigen kinderverblijven. Al deze verblijven zijn ISO/HKZ gecertificeerd.

Bezoek www.skon.nl voor uitgebreide informatie.

dagopvang en bso
harriët freezerhof 377
2492 jc den haag
tel. 070 317 90 79

de blauwe bever
dagopvang en bso
jaap hoekdreef 34
2492 js den haag
tel. 070 301 27 10

de blauwe kinkajou
bso
eendenplein 4
2492 nz den haag
tel. 070 444 50 22 

de blauwe waterhoen
dagopvang en bso
looierslaan 7
2272 bg voorburg
tel. 070 387 72 31

de blauwe zebra

onderdeel van:

Inlichtingen

Informatie 
vanuit de Gemeente
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Samen met Mirjam de Jager, Mireille 
Romijn en een leidster van de NSO 
maken de kinderen een boeiende reis  
langs verre landen, maken ze kennis 
met grote kunstenaars en ontdekken ze 
wat je kunt maken met verschillende 
(rest)materialen.
Je kunt je kind per keer aanmelden: 
graag vóór maandag 12:00 uur,  
per mail naar: keesmireille@hetnet.nl 
of per sms naar: 06 3 079 7 069.
De kosten zijn  3,00 per keer.

Wijzigingen in het programma   
kunnen worden nagegaan op: 
W <www.damsigtwijk.nl>

De BootWerkers:
Mirjam de Jager  M 06 252 20 444 
Mireille Romijn  M 06 307 97 069 

 Atelier De Boot  Programma
Alle kinderen uit de wijk tussen de 4 en 12 jaar  

kunnen iedere woensdagmiddag van 14:00 tot 15:30 uur,  
- samen met de kinderen van de NSO De Blauwe Zebra -  
komen knutselen in wijkcentrum ’De Boot’ (Duivesteijnstraat 22).

Na alle andere persoonlijke,  
leuke verhalen van buurtgenoten,  
ga ik een poging wagen!

Even voorstellen:  
Ik ben Conny Salters en ik woon al 
22 jaar met heel veel plezier in onze 
wijk. Ik ben moeder van drie kids  
en de liefdevolle verzorgster van 
mijn twee katten Loco en Boedha.

In gedachten ga ik 22 jaar terug… 
Wat gaat de tijd snel en wat ziet 
mijn leven er nu anders uit dan toen. 

Vanuit Voorburg kwamen we  
naar Leidschendam, naar ons nieuwe 
huis. Het was in het begin echt wen
nen, van een klassiek oud huis naar 
een nieuwbouwwijk. Een noodzake
lijke overstap i.v.m. een carapatiënt 
in ons midden. 

Terugkijkend is dit een hele goede 
keuze geweest: 

de kids hebben een fijne jeugd 
gehad met veel speelmogelijkheden 
en vriendjes in een veilige buurt. 
Twee wonen nu op zichzelf, maar 
komen graag buurten in hun ver
trouwde omgeving.

Ik ben altijd een werkende moeder 
geweest, lange tijd als leerkracht  
op een Montessorischool en later als 
Remedial Teacher op een katholieke 
basisschool. 37 jaar heb ik met hart, 
ziel en zaligheid gewerkt met kinde
ren, maar helaas is daar vorig jaar 
een einde aan gekomen en ben ik  
op zoek naar een nieuwe uitdaging!  
Het maakt mij eigenlijk niet uit wat, 
als ik maar wat kan betekenen voor 
anderen. 

Ik ben dus zoekende in de dienst
verlening. Wie iets weet: mijn adres 
is bekend bij de redactie!

Nu ik niet werk, betekent dat niet 
dat ik stil ben gaan zitten. Ik volg 

iedere donderdag trainingen en ein
delijk sport ik weer regelmatig, doe 
ik vrijwilligerswerk  incidenteel 
begeleid ik kinderen met leerproble
men op school  en ik heb nu einde
lijk de tijd om allerlei klussen te doen 
in mijn huis en tuin: heerlijk is dat!  
 
Groot voordeel van even niet werken 
is onthaasten, tijd en aandacht hebben 
voor het gewone dagelijkse leven. 

Met grote groet,
 Conny - een wijkgenoot 

 Hallo Wijkgenoten,

Atelier De Boot  · KnutselBijeenkomsten · 

Het programma tot de mei-vakantie is als volgt:

Woensdag 13 juni  geen atelier i.v.m. De Buitenspeeldag 

Woensdag 20 juni  3D schilderij ballonnen/bloemen/vlinders

Woensdag 27 juni  miniboekjes in doosjes 

Woensdag 4 juli  inloopatelier 

Vakantie van 7 juli t/m 19 augustus.

  Mijn twee katten: Loco en Boedha
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Zomer- èn Wintertennis
  op de prachtige buitenbanen

van Tennispark Vreugd & Rust
Voor het Zomerseizoen kunt u terecht op het gezellige park:
u kunt een vaste baan huren of een zwerfkaart aanschaffen.

Tennispark Vreugd & Rust is het gehele jaar geopend!

  Inlichtingen:  
  Tennispark Vreugd & Rust
   Oosteinde 5
   2271 EA  Voorburg

   T: 070 386 35 27
   E: <j.lengkeek@ziggo.nl>

Het winterseizoen loopt van 25 maart 2012 t|m 6 oktober 2012
[ speeltijden > van 09:00 uur tot 23:00 uur | sluitingstijd > om 23:00 uur ]
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In Memoriam:  
Dick van den Boogaard 

Lieve Elly, Ester en Gerard, Remco 
en Cila, Tom en Emma, 

Vandaag maandag 7 mei. 
Een heel verdrietige dag.  

We nemen afscheid van Dick.

Wat een tegenstelling met vorige 
week maandag. 

Vorige week maandag was een 
blijde dag: Koninginnedag! 

Dat betekent voor de bewoners 
van de wijk Damsigt en omliggende 
buurten, feest in de Damsigtstraat  
te Voorburg. 

Ik neem u in gedachten  
even mee naar die bewuste dag. 

Vanaf half zeven komen ze,  
de mensen met kleedjes.  
Kramen worden opgebouwd.  
Daar kunnen straks drankjes en 
etenswaren worden gekocht.  
Ook Dick is al vroeg aanwezig.  
Hij gaat, net zoals ieder jaar, de 
Kajuit kraam en de biertap in orde 
maken. 

De Kajuit is een gezelligheids
sociëteit waarvan de leden  naast 
andere activiteiten  om de 14 dagen 
bij elkaar komen in het gebouw van 
de Wijkvereniging Damsigt. 

Dick is al 20 jaar lid van deze 
vereniging en sinds 7 jaar ook 
bestuurslid. De Kajuitkraam op 
Koninginnedag, de voorbereidingen 
en de uitvoering ervan, is één van 
zijn activiteiten voor De Kajuit. 

Als de andere bestuursleden  
ook zijn aangekomen vertelt hij 
trots, dat we dit jaar geen last zullen 
hebben van doorzakkende planken 
op de schragen en dus geen rollende 
blikjes of glijdende koffiebekers. 

Hij heeft ergens een kruk vandaan 
gehaald en als stut onder de werkta
fel geplaatst.

Typisch Dick. 
Op zoek naar een praktische 

oplossing voor een probleempje.  
En dààrom, natuurlijk heeft hij een 
emmer water gevuld om de vaat
doekjes in uit te spoelen.  
Ik krijg nog een goedbedoelde tip: 
’De koffiebekers krap 3/4 vol, Joyce, 
anders zijn ze veel te heet om vast 
te houden’. 

Tot zover een week geleden  
toen alles nog goed, fijn, vrolijk en 
zonnig was.

Een andere terugkerende bezig
heid van Dick was het runnen en 
bemannen van de bar tijdens de 
soosavonden. Door veel ervaring  
en een goed geheugen, was hij bij 
het binnenkomen van een persoon  
al het gewenste drankje aan het 
inschenken: rood, wit, droog of zoet. 
Ook wist hij feilloos wie zijn pils  
in een glas of uit het flesje wilde. 

Uit alles sprak betrokkenheid en 
routine. Bij de jaarlijkse BBQ en het 
lustrumfeest was Dick vaak de spil. 
Rustig zonder zich te haasten ging 
hij zijn gang en deed wat er moest 
gebeuren. Feestverlichting ophangen, 
er voor zorgen dat het barbecuevuur 
op tijd beschikbaar was.  
Zoveel zaken werden er als vanzelf
sprekend door hem geregeld. Op een 
ontspannen, behulpzame wijze.

In het bestuur had Dick een dui
delijke inbreng en een beargumen
teerde mening over personen en/of 
zaken. Zo’n mens is voor een 
bestuur en een vereniging goud 
waard. Hebben we hem daar ooit 
genoeg voor bedankt?

Tot slot nog even terug naar 
Koninginnedag. Om half 12 nam ik 
afscheid van de kraammedewerkers. 
Ik zou ‘s middags met vakantie 
gaan. De 2e ploeg nam het over en 
Dick’ s laatste woorden voor mij 
waren: ’Fijne tijd, maak je nergens 
druk om. Het loopt toch altijd anders 
dan je denkt’.

Twee dagen later kregen we  
een sms met daarin het bericht  
van zijn overlijden. 

Je had gelijk, Dick.

Lieve Elly, namens alle mensen 
van De Kajuit wens ik jou en jouw 
gezin heel veel sterkte en warmte 
toe. En wees ervan overtuigd dat 
iedereen hem bij verschillende gele
genheden en op vele momenten zal 
missen.

De Kajuit heeft een bijzonder en 
sympathiek mens verloren!

 Joyce Piepenbroek-v.d.Steur,  
voorzitter De Kajuit
  

Sociëteit De Kajuit

Uit in De Kajuit

Sociëteit De Kajuit

Dick van den Boogaard 

 

www.damsigtwijk.nl
Dé website voor en door de wijk!
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Installatiebedrijf
Slappendel 070 - 327 29 96

070 - 387 23 90

ToTaal RenovaTie • GaS-, WaTeR- en SaniTaiRe inSTallaTieS
CenTRale veRWaRMinG • KeUKenS • BaDKaMeRS

DaKWeRKen • KliMaaTBeheeRSinG

www.loodgieterslappendel.nl

www.remavoorburg.nl

www.loodgieterslappendel.nl

www.remavoorburg.nl

De bewoners hebben er moeite 
mee en laten hun ongenoegen door 
middel van het houten bordje weten. 

Parkeeroverlast en veel verkeer  
in de wijk, bovendien vroeg wakker 
worden door joelende kinderen. 

Het bordje roept irritatie op. 
De afzenders zijn de bewoners 

van de Dr. Beguinlaan, maar heeft 
de héle laan er last van? 

Waarom gaan de betreffende 
mensen niet een gesprek aan met  
de ouders, op het moment van ver
zamelen? 

 
Is het werkelijk zo erg?  
Hoeveel teams verzamelen er?  
En hoe vroeg is vroeg? 

Het lijkt een beetje bij onze cul
tuur te horen.  
Er wordt snel gemopperd en negatief 
gereageerd. 

Samen moet men er toch uit kun
nen komen, in een goed gesprek.  
Dat levert meer begrip op dan een 
anoniem bordje.

Een betrokken bewoner.

Wat vindt u?  

Zelf zou ik eens bij Cartouche 
gaan babbelen om tot een vergelijk 
te komen.

Heeft u ook iets dat u stoort  
of juist iets positiefs om te delen? 
Meld het ons: <deduif@zonnet.nl>

 Sanja Duijvestijn 

 Wat leeft er in de Wijk?
Bij het speeltuintje tussen de Laan van Dobbe tot Zegge 

en de Dr. Beguinlaan valt een houten bordje op.  
Het hangt aan een stevig fietsslot aan de pergola. 

Het speeltuintje wordt in het weekend, in het bijzonder  
op zaterdag, gebruikt als verzamelpunt voor jeugdteams 
van hockeyvereniging Cartouche.

www.damsigtwijk.nl
Dé website voor en door de wijk!
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Met opvallend mooi weer ging de 
vrijmarkt in de Damsigtstraat dit 
jaar weer van start. De helft van de 
dag is dan al gewonnen. Niemand 
zal gauw het bijltje er bij neer 
gooien met slecht weer, als daar een 
straatfeestje voor staat gereserveerd. 
Maar met mooi weer gaat het alle
maal vanzelf. Niemand hoeft dan de 
regen te trotseren. Geen artiest hoeft 
heroïsch de regendruppels uit de 
blokfluit te blazen, de vlaggetjes uit 
te knippen en de stapel wegwaai
ende Libelle’s uit 1981 met bakste
nen te verankeren. En dan vergeet ik 
nog het belangrijkste: niemand hoeft 
dan te veinzen alsof het hem of haar 
geen moer interesseert. Hoezo mooi 
weer is leuker? Sinds wanneer is 
weer een issue? Wij vieren feest 
hoor, versta je dat? En niets of nie
mand gaat ons dat afnemen. Zo'n  
gedachte hoor je dan vaak uitgezon
den worden onder de volhardende 
blikken. Ja, zo’n Oosterscheldewind
kracht10Koninginnedag is werken, 
hard werken. Maar laten we dank
baar zijn, want het hoefde niet. Alles 
was droog, schoon en de oranje 
wimpels spiegelden zich in gouden 
zonnestralen. Dus inderdaad: de 
helft van de feestdag was al binnen. 

Onder blakende zonneschijn 
begon thuis de aftrap met het uit
hangen van de vlag. Samen met de 
kinderen is dat in een handomdraai 
gebeurd. Het vlaggen op 30 april en 
zeker het aanbrengen van de oranje 
wimpel doe ik met licht, maar toch 
wat sardonisch, genoegen. Vroeger 
mocht dat namelijk niet. Mijn vader 
is een overtuigd Republikein. Bij ons 
thuis werd er daarom op geen enkele 
wijze geknield voor de majesteit. De 
boodschap is gelukkig wel overgeko
men. Ook ik ben principieel tegen 
erfopvolging en het onderscheid tus
sen onder en bovendanen (daar 
gaat mijn lintje). Ik doe er alleen wat 
minder principieel over. Of wellicht 
wat meer hypocriet. Hoe dan ook, op 
deze manier doet het Koningshuis 
precies wat ik vind dat het moet 
doen: kleuring en sjeu geven aan 
ons erfgoed. Als excuus voor een 
vrolijk volksfeest bijvoorbeeld. 

Oranje boven, hoe
zee! Wij gaan koek
happen, vieze oranje 
drankjes drinken en 
zaklopen. 

En aan dat alles 
geen gebrek natuur
lijk. Oranje tompoezen, wafels, pof
fertjes en hotdogs; het is er weer 
allemaal. Aangeboden door uw 
vriendelijke verkoper. U herkent hem 
of haar aan de oranje uitdossing. 
Grabbelen, blikjes werpen en wor
sten uit de ingezeepte paal halen. 
Vooral dat laatste zou je eens in 
gedachten aan een antropoloog van 
Mars moeten uitleggen. 

En dan natuurlijk het hoogtepunt 
van het evenement: de vrijmarkt. 
Kleedjes zover het oog reikt. Dit is 
geen exclusief Nederlandse traditie. 
Overal ter wereld worden kofferbak
verkoop, garage sales en dergelijke 
gecombineerd met een feestje. 
Bijvoorbeeld met een jaarmarkt of 
rodeo. Blijkbaar is het ondernemer
schap voor veel mensen een diep 
gekoesterde wens. Net zoals 
Monopoly populair is bij mensen die 
nog nooit een aandeel van dichtbij 
hebben gezien. Maar wat drijft een 
weldenkend mens om de zolder af te 
struinen en bananendozen vol met 
oude VHS banden op een kleedje 
aan te bieden? Je huis opruimen is 
geen afdoende verklaring. Daar zijn 
veel rigoureuzer en directere metho
den voor. Een container voor de 
deur bijvoorbeeld.  Blijkbaar werkt 
het gewoon. Er worden spullen ver
kocht. En zo verplaatst de doos 
videobanden en de eenbenige Barbie 
zich van de ene, naar de andere zol
der. Gelukkig maar, want koper en 
verkoper hebben elkaar nodig. 

Misschien ben ik ook te cynisch.  
Wellicht worden er nuttige zaken 
gedaan en zijn de partijen over en 
weer echt uiterst tevreden over de 
uitkomst. 

En dan ga ik zomaar voorbij aan 
een belangrijk aspect: de vrijmarkt is 
er hoofdzakelijk voor de kinderen. 
Kinderspeelgoed is troef. Massaal 
wordt speelgoed doorgegeven van de 
oudere naar de jongere generatie en 
zo zijn er inderdaad verschillende 
partijen heel tevreden. De oudsten 
hebben een zakcentje verdiend, de 
jongsten krijgen een goede oefening 
in consumeren. Vooral het econo
misch principe van de schaarste 
wordt er hard ingehamerd. Mijn kin
deren kregen een vast bedrag(je) mee 
en daar moest mee gekozen worden. 
Wie het ene kiest, kan het andere 
niet kopen. Zo is het leven en daar 
kan je maar beter aan wennen. 

 
Mijn zoon heeft elk jaar een missie. 
Hij prent zich dan een bepaald arti
kel in het hoofd en probeert daar 
zoveel mogelijk van te vergaren.  
Een paar jaar terug waren dat 
Pokémon kaarten, nu waren het 
Donald Duck pockets.  
In zijn enthousiasme bleek hij zelfs 
twee maal dezelfde pocket te hebben 
gekocht, maar dat ontdekten we pas 
op Bevrijdingsdag. Ik heb hem maar 
gecompenseerd voor de geleden 
schade. 

Eind van de ochtend kwam dan 
het persoonlijke hoogtepunt:  
de oranje Tompoezen.  
Wat dat betreft mag het van mij  
alle dagen Koninginnedag zijn.  
Mijn ‘leve de Republiek’ slik ik dan 
gelijk wel even door.

Paul de Goede 

 Koninginnedag 2012



[  Jaargang 30 · Nummer 2 :  Zomer 2012  ]

16

Neherpark 5 

2264 ZD Leidschendam

Reserveren: 

www.brasserienl.nl 

info@brasserienl.nl 

070 3208 550

Keuken dagelijks geopend 

11.00 – 21.00 uur

Zaterdag géén lunch

Brasserie NL is 7 dagen per week geopend. U kunt hier terecht 

voor een zakelijk gesprek en een lichte lunch, maar ook in 

privésferen of zelfs met het hele gezin aan een gezellig grote 

tafel. In uw eigen sfeer uw feest vieren of besloten dineren ook 

dat behoort tot onze mogelijkheden. 

Uiteraard dit alles omlijst met de toegankelijk culinaire 

gerechten van topkok Ruben van Dieten.

Makkelijk 
maandag 
menu
Twee gangen en koffie € 25

Ontwerpuitgangspunten 
Van de heer Hubert kreeg ik des

tijds de opdracht namens de 
Gemeente, om dit complex te ont
werpen. In overleg met stedenbouw 
werd gekozen voor een aanleg van 
14 banen met centraal daarin het 
clubhuis. Zodat van daaruit alle 
banen zo goed mogelijk zichtbaar 
zouden zijn. 

Het tennispark is goed te bereiken 
vanaf de Ruysdaellaan, langs de 
manege. Om het zicht op de banen 
nog meer te versterken, werd geko
zen voor een wat verhoogde aanleg 
van het terras en maximale transpa
rantie van het kantinegedeelte. Het 
buffet ligt wat achter in die ruimte 
en sluit aan op de keuken. 
Daarachter volgen de toiletten en de 
hoofdentree (noot redactie: tegen
woordig is een andere hoofdentree 
in gebruik). De kleedkamers zijn het 

Blokje om met mijn hondje Free 
– terug in het verleden

Tennispark Overdam sinds de 1e paal: 
– 1 september 1992

In de laatste Wijkwijzer heeft Sanja Duijvestijn een leuk interview 
geschreven met Ed Klaarhamer, de stuwende kracht achter het tennis
complex.

Ik had 20 jaar geleden het voorrecht om van de Gemeente  
de op dracht te krijgen voor het ontwerp van het tennispark met club
huis. En het genoegen kennis te maken met Ed. Ed is een man met 
een duidelijke mening. Hetgeen tot inspirerende discussies leidde. 
Zelf ben ik nog steeds tevreden met het eindresultaat.

Op 1 september dit jaar is het precies 20 jaar geleden,  
dat de 1e paal de grond in ging. Aanleiding genoeg dus om met Ed, 
de discussie nog eens over te doen. Hoe denkt Ed na deze 20 jaar 
over het complex? Dus Free, wij gaan stappen voor ons blokje om 
en richten onze schreden richting Overdam!



17

dichtst nabij het parkeerterrein. Ook 
rolstoelgebruikers werden in die tijd 
niet vergeten: er is een invalidentoi
let aanwezig. Boven de kleedkamers 
is een kleine beheerderswoning 
gecreëerd met 4 kamers en een groot 
terras op het Zuiden.

Voor het gehele complex is geko
zen voor een moderne aanpak. De 
oude gravel banen werden vervan
gen door kunstgras met een goede 
drainage. Bruikbaar bij alle weers
omstandigheden. 

Voor het clubhuis koos ik voor 
een strakke, abstracte en heldere 
vorm met daarbij passend materiaal
gebruik. De gebogen vorm van het 
dak was een metafoor van de boog 
die de tennisbal aflegt. Om dit effect 
ook in het interieur te laten terugko
men, bedacht ik met constructeur 
Broersma een hele lichte gebogen 

staalconstructie met dunne trekstan
getjes. Die kromming komt ook 
terug in de gevelpui bij het terras. 

De klok op de kop van het terras 
is door Marus van der Made ontwor
pen. Meubelmakerij The Joiner uit 
Stompwijk fabriceerde  naar mijn 
ontwerp  het buffet. 

Door het gekromde dakraam in de 
gang, kan het daglicht goed naar 
binnen vallen. Dit zorgt voor een 
mooi licht en ruimtelijk geheel.

Terugblik en toekomstvisie  
van Ed Klaarhamer
Voor een gesprek met Ed meld ik 

mij op een druilerige dag bij zijn 
woning boven het clubgebouw.  
Dat Ed grote affiniteit heeft met de 
moderne visie in het gebouw, is niet 
verwonderlijk. Zijn grootvader was 
Piet Klaarhamer (18741954) archi
tect te Utrecht en één van de leer
meesters van Gerrit Rietveld. Tevens 
was hij één van de grondleggers van 

het moderne bouwen in Nederland. 
Piet experimenteerde o.a. met beton
constructies en als meubelontwerper 
met gelamineerd gebogen hout. Van 
zijn kennis daarover heeft Rietveld 
veel geleerd. 

Ed is terecht trots op zijn com
plex. Het was altijd hard werken en 
véél zelf doen.

Er is nu een stabiel aantal trouwe 
tennissers. Velen wonen in de directe 
omgeving. Overdam heeft daarmee 
een belangrijke, sociale functie in de 
buurt en mag alleen dáárom al nooit 
verdwijnen! 

Het wonen boven het clubhuis is 
belangrijk voor een goed beheer en 
contact met alle gebruikers. Het 
bevalt Ed prima. Er is een stabiel 
personeelsbestand. Zo werkt één van 
de tennisleraressen er al vanaf het 
begin. Ed en de leraren hebben een 

compleet nieuw jeugdtrainingspro
gramma opgestart. Dit voldoet aan 
de dringende behoefte aan sportbe
oefening door jongeren, zéker in 
deze tijd. Bewonderenswaardig, te 
meer omdat de Gemeente daarvoor 
tegenwoordig géén subsidie meer 
verleent.

De toekomst voor het park is wat 
onzeker, de Gemeente doet daarover 
geen duidelijke uitspraken. Jammer, 
dit zou de ontwikkelingen kunnen 
belemmeren. 

Ed laat zich daardoor echter niet 
ontmoedigen. Behalve het jeugdpro
gramma, staan er meer nieuwe ten
nisstimulerende activiteiten op het 
programma. Volgend jaar wordt  
gestart met de renovatie van de 
banen, hekwerken en de terrassen.

De horeca is tegenwoordig door 
Ed uitbesteed. Ed is het met mij 
eens, dat de transparantie van de 

clubruimte en de vorm van het buf
fet niet gewijzigd mag worden. Dit 
zou afbreuk doen aan het geheelont
werp. 

Voor verbetering vatbaar is de 
verkeersontsluiting naar het parkeer
terrein. Suggesties: een stop en par
keer verbod in het smalle toegangs
weggetje. 

 (Noot redactie: Jolanda Zuydgeest 
schreef er al eens een stukje over). 

Onder de bezielende leiding van 
Ed Klaarhamer blijft het tenniscom
plex Overdam hopelijk nog vele 
jaren een prachtige sportieve én 
sociale ontmoetingsplaats in onze 
wijk!

Ed bedankt.

Pim van der Lek
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Column

Jolanda laat ons meegenieten in haar leven  
met pubers, katten en man.

De vaatwasmachine

De vaatwasser heeft er geen zin meer in.  
De vaat komt er – na ca. 3 uur wassen – nog 
net zo vies uit. 

Tijd voor een nieuwe is de eerste, logische 
reactie. 

Voor mij hoeft het niet zo.  
Ik vind met de hand afwassen geen probleem. 
Ten eerste weet ik zeker dat alles goed schoon 
is, ten tweede, misgrijpen naar een schaaltje of 
beker is er niet meer bij en ten derde hoop ik 
dat het ook nog scheelt in het energieverbruik. 
Het is vier tegen één, maar ik houd mij sterk.

Ik kom uit een gezin van negen kinderen. 
Van een vaatwasser was geen sprake en elke 
avond was het ‘feest’ in de keuken. Mijn drie 
zussen kibbelden altijd over de taakverdeling – 
wie wast af, wie droogt? – gevolgd door een 
stevige discussie en de irritatie dat de vijf 
broers nooit mee hoefden te helpen. Als jongste 
was ik niet in tel, ik kreeg een theedoek en de 
‘slabak’ met al het bestek en kon aan de tafel 
alles één voor één afdrogen. 

Nu zijn het leuke herinneringen. Toen was 
het een oervervelende, steeds terugkerende klus. 
Voorlopig geen nieuwe vaatmachine. We zullen 
de jongste dochter niet opschepen met bestek, 
dat moet ik beloven. 

Omdat ìk geen machine wil, geef ik aan dat 
ik zelf voor de vaat zorg. Af en toe droogt een 
dochter zelfs spontaan af. Het levert gezellige 
gesprekjes op. Nog steeds zie ik geen nadelen. 
Alhoewel ik mij bezwaard voel, als mijn moe
der komt eten. Ze wil mij persé helpen en 
droogt af. We kletsen geanimeerd en dan – bij 
het laatste wat in het afdruiprek ligt – begint ze 
te mopperen. ‘Daar heb ik nou zo’n hekel aan, 
dat keutel en pisgoed’. 

Het is even stil en dan besef ik mijn taak  
van zo’n 45 jaar geleden: 

‘Ja, alsof ik het zo leuk vond!’ 

Jolanda Zuydgeest 

Bereikbaarheidsgegevens

Bestuur · Wijkvereniging
–  Ton van Kasteren, voorzitter
 T  070 386 28 03  M  06 319 39 679
 E  <van.kasteren@casema.nl>
–  Marlise Hof, secretaris
 T  070 415 22 85
 E  <marlise@telfort.nl>
–  Peter van der Breggen, penningmeester
 T  070 387 60 78
 E  <peter@libreg.nl>
–  Theo Senden, algemeen bestuurslid
 T  070 387 63 74  M 06 338 07 365
 E  <theo.senden@tiscali.nl>
–  Benno van Grafhorst, algemeen bestuurslid
 T  070 386 32 90
 E  <a.van.grafhorst@planet.nl>

BuurtBlad · WijkWijzer
–   Paul de Goede, Pim van der Lek, Jolanda Zuydgeest, 

Marlise Hof,  redactie; 
   S. Duijvestijn,  hoofdredactie
 T  070 320 39 09  E  <deduif@zonnet.nl>
–  Ph.Th. Hubèr, vormgever [  ]
 T  070 327 85 56  M  +31 [0] 61 070 2005
 E  <pharde@phdis.demon.nl>

Beheer De Boot
–  Ton van Kasteren, 
 T  070 386 28 03  M  06 319 39 679
 E  <van.kasteren@casema.nl>

Verhuur De Boot
>  voor vergaderingen, bijeenkomsten, ontvangsten, cursussen &z.

–  Georgine Bulterman    T  386 23 30
 E  <g.bulterman@versatel.nl>

Activiteiten in De Boot

Kinderopvang Skon
>  maandag t|m vrijdag · [ 07:45 – 18:15 uur ]

–  Blauwe Zebra   T  387 72 31
 E  <deblauwezebra@skon.nl>

Peuterspeelzaal De Boot
>  maandag t|m vrijdag · [ 08:45 – 11:45 uur ]

–  Marga Schiere    T  387 07 58
 E  <pszdeboot@gmail.com>

Atelier De Boot
>  woensdag · [ 13:30 – 15:30 uur ]

–  Mirjam de Jager    T  888 96 56
 E  <mhdejager@hotmail.com>

Sociëteit De Kajuit
>  donderdag [ eens in de twee weken ] · [ 21:00 – ± 24:00 uur ]

–  Joyce Piepenbroek    T  327 43 72
 E  <j.piepenbroek@me.com>

Bridgeclub De Boot-Inn
>  dinsdag of donderdag [ wekelijks wisselend ]

–  Ria de Graaf    T  386 27 57
 E  <terdegraaf@casema.nl>

Wijkagent    T 0900- 8844
–  Jasper van Bijsterveld
 E  <jasper.van.bijsterveld@haaglanden.politie.nl>
 >  Raadhuiskwartier


