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A. HISTORISCH-GEOGRAFISCHE BESCHRIJVING

1. INLEIDING

Oegstgeest ligt in het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland. De gemeente is voor
het MIP ingedeeld in de regio West Rijnland. De gemeente wordt begrensd door de ge-
meenten (N.O.Z.W.) Voorhout, Sassenheim, Warmond, Leiden, Valkenburg en Rijns-burg.
De grenzen van de gemeente Oegstgeest werden diverse malen gewijzigd. Dit bracht het
gemeentelijke gebied terug naar eenderde van de oorspronkelijk omvang. De eerste
grenswijziging van 1896 verlegde de grens met de gemeente Leiden in noordelijke richting
naar de Poelwetering. Bij de grenswijziging van 1920 werd de grens wederom in noor-
delijke richting verlegd naar de Warmondenveg. De laatste grenswijziging waarbij de
huidige grenzen werden vastgesteld kwam tot stand in 1966. De tot Oegstgeest behorende
delen van de Broek- en Simontjespolder gingen toen over naar de gemeente Leiden.
Door al deze grenswijzigingen is een groot deel van de gemeentegrenzen administratief
bepaald. In het zuidwesten loopt de grens door de Rijn. De gemeente Oegstgeest had op
1 januari 1992 18.838 inwoners. De oppervlakte van de gemeente besloeg toen 7.70 km2.
Per km2 landoppervlakte bedroeg het aantal inwoners 2.525. De gemeente Oegstgeest telt
behalve het dorp Oegstgeest de kernen Kerkbuurt, de Leidse Buurt en Vijfhuizen.
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2. FYSISCHE GESTELDHEID

2.1. Bodem en reliëf

De bodem in het gebied van de gemeente Oegstgeest is sterk bepaald door de aanwezigheid
van de Rijnmonding. Op een pleistocene zandafzetting vormde zich als gevolg van de ver-
slechterde afvoer van het grondwater een veenpakket, het zogenaamde Basisveen. Op dit
basisveen werden door een toenemende invloed van de zee circa 2800 voor Christus
maritiem zand, zavel en zeeklei afgezet. De afzettingen van de Rijnmonding bestonden uit
zavel en lichte klei dicht bij de stroomdraad, terwijl verder weg zware zeeklei werd afgezet.
Veel van deze zware klei is later afgegraven ten behoeve van de steen- en dakpannen-
fabricage. De ontstane gaten werden opgevuld met duinzand of afval van de dakpanindus-
trie. Rond 1200 na Christus verzandde de Rijnmonding bij Katwijk volledig waardoor, de
afzettingen van zand, zavel en klei werden stopgezet. Het grootste deel van de gemeente
Oegstgeest ligt circa een halve meter beneden N.A.P.

2.2. Afwatering

De afwatering in het gebied valt onder de verantwoordelijkheid van het waterschap Veen-
en Geestlanden, terwijl het beheer van de boezem onderdeel is van de taak van het
hoogheemraadschap van Rijnland. De polders in de gemeente Oegstgeest waterden tot in
de zeventiende eeuw op natuurlijke wijze af op het boezemstelsel van Rijnland. Vanaf de
zeventiende eeuw was er sprake van poldervorming waarna de afwatering met behulp van
windmolens werd geregeld. Alleen in het park aan de Lelielaan bevindt zich nog een
wipwatermolen uit omstreeks 1783, die voor de bemaling van de Oudenhofpolder. In het
Interbellum werden de windmolens vervangen door electrogemalen. Het water werd af-
gemaaid op de Haarlemmer trekvaart en na 1844 op het Oegstgeester kanaal. Belangrijke
watergangen in de gemeente waren de Pastoorswetering (evenwijdig lopend aan de
Rijngeesterstraatweg), de Zandsloot. Deze zijn voor een deel verdwenen door de aanleg
van de dorpsriolering. Het grootste deel van de polders in de gemeente Oegstgeest is
inmiddels ten behoeve van de dorpsuitbreidingen ontpolderd en in de dorpsriolering
opgenomen. De polders die nog niet in de stadsriolering zijn opgenomen wateren nog steeds
via electrogemalen af op de Haarlemmer Trekvaart en Oegstgeester kanaal. De electrische
gemalen in de polders Overveer en Morsebel stammen uit respectievelijk 1966 en 1987.
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3. LANDSCHAPSSTRUCTUUR EN GRONDGEBRUIK

3.1. Verkaveling en agrarisch grondgebruik

Door het onregelmatiger worden van het verkavelingspatroon valt duidelijk de overgang
van de strandvlakten naar de monding van de Oude Rijn waar te nemen. De hooggelegen
gronden op de strandwal werden het eerst verkaveld nadat de strandwal van zijn bebossing
was ontdaan. Deze oudste verkaveling bestaat uit blokvormige percelen. De verkaveling
langs de Oude Rijn bestaat uit een verkaveling in stroken haaks op de rivier. Ook deze
gronden werden vanwege hun hogere ligging vrij vroeg in cultuur gebracht. De ontginning
van de strandwal was in de dertiende eeuw voltooid. Daarna werden de strandvlakten
ontgonnen. De hoger gelegen geestgronden werden gebruikt als teelland. De lager gelegen
strandvlakten als weidegrond. Het teelland werd voor een groot deel gebruikt voor de
groenteteelt waarvan de produkten konden worden afgezet in Leiden. Rond 1850 was
ongeveer tachtig procent van het gemeentelijk grondgebied in gebruik voor de landbouw.
Veeteelt en groenteteelt waren toen de voornaamste vormen van agrarisch grondgebruik.
In de omgeving van de Terweeweg en de Kerkbuurt werd aan het einde van de negentiende
eeuw een groot aantal bollenvelden tot ontwikkeling gebracht. Om de strandvlakte voor
deze vorm van gebruik geschikt te maken moest deze deels worden afgegraven om de
drainage in het gebied te verbeteren. De bollencultuur in de omgeving van Terweeweg
verdween al spoedig als gevolg van de aanleg van de diverse villaparken hier in de
omgeving. Rond de Kerkbuurt bleef de bollenteelt langer bestaan tot ook hier de bebouwing
oprukte. Achter het pand Dorpsstraat 76 is nog een bollenschuur (1880) te vinden. Naast
Dorpsstraat 79 staat een bollenschuur, die de bollenboer Jac. Hoogervorst in 1908 liet
bouwen. Aan de Terweeweg staat een nog een boerderij (ca. 1885), waarvan de bollen-
schuur (1923) is gesloopt. De naam ervan "Actaea", een hoogwaardige narcissensoort, is
een verwijzing naar de oorspronkelijke functie. Rond 1945 besloeg de landbouwgrond nog
ongeveer zestig procent van het totale gemeentelijke grondgebied. Dit aandeel is sindsdien
sterk teruggelopen tengevolge van de dorpsuitbreiding. Thans is nog ongeveer een vijfde
deel van het Oegstgeestse grondgebied in gebruik als landbouwgrond. Deze bevindt zich
in de polder Morsebel, langs de Rijn en in de Broek- en Simontjespolder. Verspreid over
de gemeente staan verschillende boerderijen. Langs de Rijn wordt een deel van deze grond
benut voor de glastuinbouw en bollenteelt. Het overige deel wordt gebruikt ten behoeve
van de veeteelt.

3.2. Niet aerarisch grondgebruik

Langs de Oude Rijn tegenover Valkenburg werd een deel van de oever gebruikt voor de
fabricage van dakpannen. De hiervoor benodigde grondstof klei was langs de rivier
aanwezig, maar werd ook aangevoerd vanuit Voorschoten. Het eindprodukt was de zgn.
Oegstgeester dakpan. Dit is een gesmoorde machinaal gefabriceerde dakpan in de vorm
van een "Biberschwanz" (beverstaartmotief). De fabriek werd kort na het midden van de
19de eeuw opgericht door A.D. Angremond en later overgenomen door H.G. van
Sillevoldt. Omstreeks 1914 is de productie gestopt en in 1943 de fabriek gesloopt. Vooral
in het westen van het land wordt deze relatief zeldzame dakpan incidenteel nog aange-
troffen. In de jaren '70 van de 19de eeuw is dit type pan vrij populair geweest. Een vrij
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laat voorbeeld waar ze in Oegstgeest nog werden toegepast is bij de dakschilden aan de
achterzijde van Geverstraat 61-63 (ca. 1915).

3.3. Visuele karakteristiek

De gemeente Oegstgeest bestaat voor een groot deel uit een verstedelijkt villagebied. De
villaparken die na 1890 tot stand zijn gekomen bevatten veel groen en een voorname
bebouwing. Het laatst ontworpen Oranjepark kent qua bebouwing iets minder allure dan
de oudere parken. Ook in de overige wijken van Oegstgeest is vrij veel groen aanwezig.
Het gebied rond de Lange Voort is bebouwd met flats, waarbij het stratenpatroon rechtlijnig
is, een kenmerk van de uitbreidingen van de jaren zestig en beginjaren zeventig. De hoge

flat boven het winkelcentrum staat in schril contrast met de oudere bebouwing ten westen
hiervan. Ten noorden van het Oegstgeesterkanaal bestaat het uitbreidingsplan Haaswijk uit
eengezinswoningen die gebouwd zijn rond woonerven. De Rhijngeesterstraatweg wordt voor
een deel omgeven door de voormalige landgoederen Rhijngeest en Endegeest en maakt een
landelijke indruk. De hier nog aanwezige klinkerbestrating versterkt dat beeld.
Nabij het Oegstgeester kanaal bevindt zich tamelijk geïsoleerd op een verhevenheid het
"Groene kerkje" met omringend kerkhof. Buiten de dorpsbebouwing zijn nog bollenvelden,
kassen en weilanden aanwezig met een open karakter. De snelweg A44 scheidt het westelijk
aan de Oude Rijn grenzende deel van de gemeente van de rest.
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4. INFRASTRUCTUUR

4.1. Landwegen

Omdat de strandwal de basis was van de belangrijkste wegen in de gemeente hebben deze
een zuid-noord richting. De Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat en Haarlemmerstraatweg
maakten deel uit van de verbinding Den Haag-Haarlem. Deze weg werd als belangrijke
doorgaande verbinding al in de periode 1805-'06 bestraat. Ter bestrijding van de kosten
werden langs het traject acht tolpunten aangewezen, waarvan één ten zuidwesten van het
"Oude Dorp". De autoweg Den Haag-Amsterdam (A 44) heeft in de jaren '30 de functie
van deze hoofdweg grotendeels overgenomen. De route van deze weg lag niet meer over
de strandwal door de dorpskern van Oegstgeest, maar werd aangelegd door de Kamp-
huizerpolder. Ter hoogte van de Rijnzichtweg kwamen op- en afritten naar de A44 tot
stand. Na de oorlog werd de weg verbreed tot een vierbaansweg. De belangrijkste dwars-
verbinding werd gevormd door de Rijnsburgerweg, die Oegstgeest met Leiden ver-bond.
Ten behoeve van de verbreding van deze weg werd in 1926 een groot aantal bomen ge-
rooid. Al in 1911 was de Zandsloot die in het midden van de weg liep gedempt ten behoeve
van de verbreding van het tramspoor. Daarnaast was er een verbindingsroute naar Warmond
via Oud-Poelgeest en Abtspoel en een aftakking bij het Warmonderhek over het jaagpad
langs de Haarlemmertrekvaart. Hier bevinden zich de 17de eeuwse hekpijlers van de oude
tol en een Tolgaarderswoning. De aanleg van nieuwe wijken leidde ook tot de aanleg van
nieuwe wegen. De villaparken kregen een gebogen stratenpatroon. Voor de nieuwe wijken
achter de Warmonderweg werd een op de oude verkaveling gebaseerd stratenpatroon
ontworpen. De verbreding van de Warmonderweg in 1958 leidde tot het kappen van een
strook van de Leidse Hout. De oorspronkelijk doorgaande verbinding van de Wijttenbach-
weg naar de Terweeweg werd door de bouw van een Mavoschool in de jaren zeventig
afgesloten. Dé weg maakt hü deel uit van het voorplein van de school waar hekken rond
geplaatst zijn, maar is echter nog wel als zodanig te herkennen. De langs de Wijttenbach-
weg staande bebouwing is hierdoor los komen te staan van de zuidelijker gelegen
bebouwing.

4.2. Wateren

Het Oegstgeester kanaal werd omstreeks 1844 gegraven tijdens de drooglegging van de
Haarlemmermeer. Door het droogmalen daarvan verloor Rijnland een groot deel van zijn
boezem. Om dit bezwaar op te vangen werd het Oegstgeesterkanaal gegraven, dat de
Rijnsburgervliet moest gaan vervangen. Het kanaal begint bij de Warmonderlee en loopt
tot het afwateringskanaal te Katwijk waar een nieuw gemaal werd gebouwd. Om de Kerk-
buurt met de rest van het dorp te verbinden werd over het kanaal een brug aangelegd. Bij
de Warmonderleede werd de Warmonderhekbrug aangelegd. De brug over het kanaal bij
de Kerkbuurt werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers opgeblazen, maar
na de oorlog hersteld. Het kanaal loopt in de gemeente Oegstgeest tussen de polders
Morsebel en Oudenhof. De Leidse- of Oude Rijn was een vertakking van de Rijn, toen die
nog bij Katwijk in de Noordzee stroomde. Nadat de monding in de twaalfde eeuw verzand
was, werd in de rivier een groot aantal dammen gelegd. Toen in de zestiende eeuw de
scheepvaart op de Rijn tot ontwikkeling kwam, werden de dammen vervangen door sluizen.
In de zeventiende eeuw werd langs de Rijn een jaagpad aangelegd. De Rijn werd echter
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niet onderhouden als scheepvaartroute. Pas in 1884 kwam hierin verandering. Voor het in
de gemeente Oegstgeest gelegen deel had dit weinig gevolgen. In 1656 bereikten de steden
Leiden en Haarlem een accoord over het aanleggen van een trekvaart tussen beide steden.
Van Haarlem tot Halfweg heette deze vaart de Leidse trekvaart. Van Halfweg tot Leiden
werd deze vaart de Haarlemmer trekvaart genoemd, maar de straat erlangs heet ten noorden
van het Leidse Hek Leidse vaart. Bij de aanleg werd gebruikt gemaakt van de Mare en een
deel van de Poel bij het Warmonder tolhek. De schepen werden door de Trekvliet
getrokken met behulp van paarden, die over hiervoor aangelegde jaagpaden liepen.

Rond het vroegere buiten Haaswijk lag een omgrachting die nog steeds aanwezig is. Ten
westen van het Oude Dorp bevindt zich nog een groot deel van de oorspronkelijke
weteringsloot, die loopt op de grens van het veen en de zandwal en die uitkomt bij de Oude
Rhijnzichtweg. Langs de Endegeesterlaan en Leidsestraatweg liep een vaarsloot, genaamd
Zandsloot, die in 1911 is gedempt.

4.3. Dijken en kaden

In het westen van de gemeente ligt een deel van noordelijke Rijndijk. Deze dijk heeft als
ontginningsbasis gediend voor het omliggende land. Aan de voet van de dijk ontstond aan
de rivierzijde al vroeg wat spaarzame bebouwing. De kade aan de oostelijke zijde van de
Haarlemmer trekvaart werd gebruikt voor de aanleg van een jaagpad. Tegenover het Leidse
gat bevinden zich nog het Leidse hek uit 1701 en de bijbehorende tolgaarderswoning. Ten
zuiden van de Leebrug is juist aan de westzijde van de trekvaart een bestrate kade, tot aan
de kanaalbrug. De westelijke kade ten noorden van de Warmonderhekbrug had alleen een
waterkerende functie.

4.4. Tramwegen

Op 4 juni 1881 kreeg Oegstgeest een stoomtramweg verbinding met Leiden en Katwijk.
Het begin van deze lijn lag in Leiden. Vandaar volgde de tram een route over de Rijns-
burgerweg, Leidse straatweg, Geversstraat. Iets voor de Rooms-katholieke kerk boog het
tracé af naar de Rijnzichtweg. Vanaf hier volgde de tram via een naast de rijbaan aangelegd
tracé een route over de Oude Rijnsburgerweg. Tegenover de gemeenteschool stond een
wachthuisje. In Rijnsburg bestond de mogelijkheid over te stappen op de tram naar
Noordwijk. Deze lijn werd sinds 1883 geëxploiteerd door de Hollandse Uzeren Spoor-
wegmaatschappij. Na 1909 werd de exploitatie overgenomen door de NZH. Kort daarna
in 1911 volgde electrificatie van het net. Bij deze electrificatie werden zwaardere rails en
dubbele sporen aangelegd. De tramlijn van Leiden naar Katwijk werd in 1960 opgeheven.
Eveneens in 1881 werd de stoomtramverbinding tussen Leiden en Haarlem geopend, die
liep via Oegstgeest en Sassenheim. Deze tramlijn volgde tot de Geverstraat hetzelfde tracé
als de lijn naar Katwijk. Vandaar volgde de lijn een tracé over de Rijngeesterstraatweg,
Dorpsstraat en Haarlemmerstraatweg. De lijn werd in 1932 geëlectrificeerd. In 1949 werd
deze tramverbinding opgeheven. Wel bleef de verbinding Leidse buurt- Kerkbuurt bestaan
als onderdeel van de Leidse stadstram, totdat ook deze lijn in 1960 werd opgeheven. Het
openbaar vervoer vindt vanaf deze tijd per streekbus plaats.
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4.5. Nufevoorzieningen

Oegstgeest werd in 1908 aangesloten op het electriciteitsnet van de gemeente Leiden.
Aansluiting op de waterleiding vond vermoedelijk rond de eeuwwisseling plaats.
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5.

5.1.

NEDERZETTINGEN

Aleemeen

Oegstgeest ligt op een strandwal, waar door de hogere ligging al vroegtijdig bewoning
mogelijk was. Rond 1500 werden ook de strandvlakten in cultuur genomen. De aanleg van
de Haarlemmer Trekvaart in 1656 betekende een betere verbinding tussen de steden Leiden
en Den Haag en een betere ontsluiting van het platteland. Langs de Rijngeesterstraatweg
ontstonden zo een groot aantal buitenplaatsen, waarvan Endegeest en Rhijngeest nog
bestaande voorbeelden zijn. Door de nabije ligging en vooral de weerstand van Leiden werd
de gemeente in haar groei geremd. Nijverheid werd grotendeels verboden vanwege de
concurrentie die Leiden dan zou worden aangedaan. Om concurrentie te voorkomen kocht
de stad Leiden de heerlijke rechten van Oegstgeest op. Oegstgeest bleef daardoor tot aan
het eind van de 19de eeuw een overwegend agrarische gemeenschap zonder een duidelijk
dorpscentrum. Wel zorgde de nabije ligging van Leiden voor het ontstaan van veel
warmoezerijen en diverse verspreide buitenplaatsen. In de gemeente stonden in 1632, 164
huizen. In 1732 was dit aantal gegroeid tot 194. Verder waren er vijftien blekerijen, twee
steenbakkerijen, tien molens en een zoutziederij aanwezig. De laatste twee eeuwen zijn in
Nederland regelmatig volkstellingen gehouden waardoor voor de afgelopen eeuwen een vrij
nauwkeurige indruk kan worden verkregen van het bevolkingsverloop. De volgende tabel
geeft een overzicht van het bevolkingsverloop in de gemeente Oegstgeest.

jaartal

1811
1822
1840
1875
1890
1910
1920

aantal
inwoners

871
988

1.332
2.558
3.885
4.502
5.678

jaartal

1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990

aantal
inwoners

6.657
9.053
10.721
13.528
16.484
15.676
18.838

Hieruit blijkt dat Oegstgeest aan het begin van de 19de eeuw (1811) 871 zielen telde. Een
eeuw (1910) later was dit aantal meer dan vervijfvoudigd. Met name in de tweede helft
van de 19de eeuw nam het aantal inwoners snel toe. Met de aanleg van de tramverbinding
tussen Leiden en Katwijk in 1881 was de ontwikkeling begonnen van Oegstgeest tot
forensendorp. In de gemeente is bijna steeds sprake geweest van een gestadige groei. Deze
groei veranderde tussen de jaren 1970 tot 1980 in een lichte daling, waarna de demo-
grafische ontwikkeling weer een positief verloop kreeg. Hoezeer de gemeente van karakter
was gewijzigd toont het aantal autochtone bewoners in 1954 aan. Slechts 25% was in de
gemeente geboren.
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5.2. Kernen

Hierna volgt een bespreking van de kernen binnen de gemeente Oegstgeest voor wat betreft
hun functioneel-ruimtelijke ontwikkeling.

5.2.1. Oegstgeest

Het dorp Oegstgeest is waarschijnlijk in de achtste eeuw ontstaan. Op de strandwal zal zich
hier vanwege de hogere ligging ten opzichte van het overige gebied al vrij snel bebouwing
hebben ontwikkeld. In de bronnen wordt hier een kerk vermeld die in de achtste eeuw aan
Willibrord zou zijn gewijd. Deze kerk diende oorspronkelijk als evangelisatiecentrum voor
de omgeving. De grond bij de kerk behoorde aan de abdij van Echternach. Later werd
Oegstgeest overvleugeld door de abdij van Rijnsburg als evangelisatiecentrum. Tijdens het
belag van Leiden brandde de kerk, met uitzondering van het koor vrijwel geheel uit. In
1600 het schip herbouwd en in 1662 werd koor restant overwelfd. Na het instorten van de
tufstenen toren in 1825 werd de westgevel vernieuwd. Vanwege het vrijwel geheel door
klimplanten bekleedde kerkje wordt het ook wel "het Groene Kerkje" genoemd. De 17de
eeuwse pastorie bevindt zich nabij het dorpscentrum (Dorpstraat 53). Kastelen en
buitenplaatsen hebben een grote invloed gehad op de ruimtelijke ontwikkeling van
Oegstgeest. Deze werden voor een deel aangelegd langs de strandwal. Een aantal van deze
buitenplaatsen is nog aanwezig, zij het met een gewijzigde bestemming. Dit zijn de buiten-
plaatsen Endegeest, Oud-Poelgeest, Rhijngeest, Duinzigt en de Grunerie (zie 5.3.).

5.2.1.1. Ruimtelijke ontwikkeling

Het dorp Oegstgeest kende twee duidelijk te onderscheiden kernen: de Kerkbuurt rond de
Nederlands Hervormde ("Groene") kerk en de Leidse Buurt. Door de aanleg van het
Oegstgeester kanaal in 1844 werd de Kerkbuurt, ook wel "Kerkwerve of het "Oude Dorp"
geheten, afgesneden van het dorpscentrum. Hierdoor kreeg het Groene kerkje een sterk
excentrische ligging. Verder bevond zich als derde kern rond het landgoed Poelgeest lag
omstreeks 1850 een kleine bebouwingsconcentratie. Daarnaast leidde de bebouw van enige
huizen nabij het landgoed Endegeest tot het ontstaan van het buurtschap Vijfhuizen.

De meeste bebouwing in de Kerkbuurt concentreerde zich aan weerszijden van de Dorps-
straat. Omvangrijker was de ontwikkeling van de nieuwe wijken rond de zuidelijker gelegen
Leidse Buurt. Tot 1898 werd hier eveneens vrijwel uitsluitend gebouwd in de nabijheid van
of langs al bestaande wegen. In de Kerkbuurt waren dit de Haarlemmerstraatweg, de Dorps-
straat, de Wijttenbachtweg en de Rhijngeesterstraatweg. Belangrijke assen bij de lineaire
ontwikkeling van de Leidse Buurt waren de Leidse straatweg, de Gevers-straat, de
Terweeweg, de Rijngeesterstraatweg en de Endegeesterstraatweg. Langs de zich elkaar
snijdende wegen de verbingstraten als Oude Rijnzichtweg en de Deutsstraat ontwikkelde
zich kleinschalige lintbebouwing met een gevarieerd karakter. Een bekend bedrijf in
Oegstgeest was de wagenmakerij Rubenkamp. Dit bedrijf liet voor zijn personeel langs de
Terweeweg, tussen de De Kempenaerstraat en de Geverstraat circa 1880 een aantal wo-
ningen bouwen.
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Rond de eeuwwisseling begon de dorpsuitbreiding van Oegstgeest meer planmatig te
verlopen. Vooral aan de oostzijde van de Leidse Buurt werden enige villawijken aangelegd
op basis van vooraf ontworpen stratenplannen. Deze hebben veelal een gebogen straten-
patroon, tamelijk ruime kavels met afwisselend openbare en particuliere groenvoorzie-
ningen. De bebouwing is deels vrijstaand, deels geschakeld en bestaat uit villa's en
herenhuizen.

Het Wilhelminapark is het oudste stedelijk villagebied van de gemeente. Het werd tussen
kort voor de eeuwwisseling ontworpen, waarna tot 1915 er een grote bouwactiviteit
heersde. Middelpunt in het park vormt het raadhuis van Oegstgeest uit 1899. Het werd,
evenals waarschijnlijk het park, ontworpen door de Leidse architect H.J. Jesse.

Het Prins Hendrikpark en Julianapark werden in de periode 1913 tot 1926 ontworpen door
H. Wilms. Hij ontwierp tevens verschillend villa's en landhuizen. Andere architecten die
villa's in deze parken hebben ontworpen zijn H.J. Jesse, J.A. Knetemann en W. Hamdorf.
In 1921 werd de Bouwgrondexploitatiemaatschappij Prins Hendrik opgericht. Aanvankelijk
hield deze maatschappij zich voornamelijk bezig met de verkoop van bollen- en teelland
tussen de Geversstraat-Kempenaerstraat en Terweeweg. Deze maatschappij zou een actieve
rol spelen bij de ontwikkeling van de villaparken. Het Oranjepark kwam tot stand in de
periode 1933-1940. Deze villawijk heeft een duidelijk parkachtige aanleg. Kenmerkend is
het gebogen stratenpatroon. Toch heeft het Oranjepark al een minder exclusief karakter dan
de oudere villaparken, doordat de bebouwing uniformer is en de verkaveling dichter.

Het gebied ten oosten van de diverse villaparken werd in de jaren twintig en dertig met
minder allure bebouwd en bestaat voor een deel uit in gesloten gevelrijen gebouwde
eengezinswoningen. Voorbeelden zijn te vinden aan de Spaargarenstraat, Emmaplein en
Van Assendelftstraat. Woningbouw kwam tot stand in de nieuw aangelegde Toorenveld-
straat, Schoutenburgstraat en Duinzigtstraat, deze straten verbonden de Terweeweg en
Rhijn-geesterstraatweg met elkaar. De verbouwing van de Dorpsstraat werd aan de
oostelijke zijde sterk uitgebreid en vormde zo een geheel met de bebouwing langs de
Terweeweg. Particuliere woningbouwcomplexen kwamen rond 1935 tot stand aan de
Charlotte de Bourbonlaan, Waldeck Pyrmontlaan, Louise de Colignylaan, Rhijngeester-
straatweg en Schoutenburgstraat. De Indische buurt gelegen; ten westen van de A44 werd
rond 1935 bebouwd met sociale woningbouw. Van 1938 tot 1950 ontstond een nieuwe
woonkern tus-sen de Laan van Oud Poelgeest en de Hofbrouckerlaan. Een groot deel van
de be-bouwing is ontworpen door ir. J. Jonkman, een leerling uit de Delftse school van
M.J. Granpré Molière.

De bebouwing van Oegstgeest was dus in 1945 sterk toegenomen. Het gebied tussen de
Rhijngeesterstraatweg en de Terweeweg was bijna geheel met woningbouw opgevuld. De
groengebieden van de voormalige buitenplaatsen bleven behouden. De nieuwbouwwijken
van na de oorlog zijn voornamelijk aan weerszijden van het Oegstgeesterkanaal ontstaan.
De laatste uitbreidingswijk van Oegstgeest is het plan Haaswijk ten noorden van het
Oegstgeesterkanaal, op de plaats van het verdwenen landgoed Haaswijk.
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5.2.1.2. Functionele ontwikkelingen

Oegstgeest was tot het begin van deze eeuw een voornamelijk van agrarische activiteit
levend dorp. Hier kwam verandering in toen Oegstgeest als gevolg van de komst van een
tramverbinding vanuit Leiden beter te bereiken werd. Al spoedig werden in het dorp
villawijken gebouwd, bedoeld voor welvarende forensen. Eigen industrie is in Oegstgeest
nauwelijks ontstaan. De wagenmakerij van Rubenkamp was een van de weinige bedrijven
die boven de ambachtelijke kleinschalige status uitgroeide en een groot aantal werknemers
had. Door de komst van de automobiel verloor dit bedrijf aan afzetterrein en verdween
uiteindelijk. Langs de Rijn was tot rond de eeuwwisseling een steenbakkerij aanwezig.
Belangrijk voor de werkgelegenheid in Oegstgeest was de vestiging in 1895 van het
psychiatrisch ziekenhuis op het voormalige landgoed Endegeest en in 1901 de Jelgersmakli-
niek op Rhijngeest. Veel inwoners van Oegstgeest vinden hun werkkring in Leiden of de
regio Den Haag.

5.2.1.3. Voorzieningen

Na bestrating van de "postrittenweg" tussen 's-Gravenhage en Haarlem werd ten zuid-
westen van het oude dorp één van de acht tolpunten gevestigd. In 1806 werd een woning
voor de tolgaarder gebouwd met daarvoor een klein tol wachtershuisje en een tolboom. Na
het opheffen van de tol in 1899 werden het wachthuisje en de tolboom verwijderd, maar
is de woning bewaard gebleven. In 1851 werd aan het noordeinde van het dorp aan de
Dorpsstraat een woon-winkelpand gebouwd. In de jaren '30 van de twintigste eeuw was
het in gebruik als melkhuis met gelagkamer (Dorpsstraat 85).

In 1879 werd op de kruising Geversstraat en de Rijnzichtweg een nieuwe openbare lagere
school gebouwd. Het ontwerp van de school was van de architect C.V.G. Mulder (nu:
sportschool). In 1893 werd een Rooms-katholieke school gebouwd met zes lokalen aan de
Rhijngeesterstraatweg naar een ontwerp van de architect J. Cuypers.

Tussen de Terweeweg, de De Kempenaerstraat en de Leidse straatweg kwam in de periode
1915-'17 een Zendingsschool van de Nederlands Hervormde gemeente tot stand naar
ontwerp van J. Stuivinga. Rond dit gebouw werd een park aangelegd. De oudere bebouwing
om dit park bleef behouden, waardoor het park met de zendingsschool een besloten karakter
heeft en vanaf de openbare weg niet zichtbaar is.

Vanaf 1899 werd begonnen met de ontwikkeling van het Wilhelminapark. Middelpunt hier-
van vormt het in dat jaar naar H. J. Jesse gebouwde raadhuis. Het gebouw werd in 1933
verbouwd en is in 1951 en 1979 uitgebreid. Voor die tijd (v.a. 1686) was het "Raad- en
Rechthuis" gevestigd in een pand van het Heilige Geest Armbestuur aan de Wijttenbachtweg
(nrs. 27-29). In 1906 werd in het Wilhelminapark een postkantoor gebouwd (tot 1971 in
gebruik geweest). Tot die tot was het postkantoor gevestigd in een woning aan de
Geversstraat.

Rond de eeuwwisseling waren er in de Leidse buurt verschillende horecagelegenheden. Op
de hoek van de Geversstraat en de Kempenaersstraat bevond zich het "Wapen van Oegst-
geest. Daarnaast was er aan de Rhijngeestweg café "Zomerlust" (in 1931 vervangen door
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café "de Gouden Lantaarn") en café "Weltevreden" (tot 1988 café "Centraal"). Op de hoek
van deze weg en de Endegeesterlaan werd in de zelfde periode het nog bestaande café "Het
Witte huis" gebouwd.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog stond aan de Terweeweg een houten ziekenbarak (1914).
Tot de sloop in 1974 is het pand als drie woningen in gebruik geweest.

Tussen de Leidse Buurt en het "oude dorp" werd in 1901 aan de Rhijngeesterstraatweg een
Rooms-katholieke kerk gebouwd naar ontwerp van de architecten Jos. Th. Cuypers en Jan
Stuyt. Hiertoe werd de toenmalige oude katholieke kerk in 1903 gesloopt. Tot het complex
behoren tevens een pastorie (1779), de St. Willibrordschool (Jos Cuypers, 1893) en een
patronaatsgebouw. Laatstgenoemde is in 1922 in de traditie van de Amsterdamse school,
ontworpen door ir. J.A. van der Laan. Hij was in 1935 tevens verantwoordelijk was voor
een uitbreiding van de St. Willibrordschool. De bij deze kerk behorende begraafplaats uit
1822 werd behouden en nadien verder uitgebreid. Ten noorden ervan lag een sportterrein
uit de jaren '20.

Door het stijgende inwonersaantal steeg de behoefte aan nieuwe kerkelijke- en onderwijs-
voorzieningen. Aan de Willem de Zwijgerlaan werd in 1923 voor de Gereformeerden de
Rehobothkapel gesticht. Door F.B. Jantzen werd de hervormde Pauluskerk ontworpen aan
de Warmonderweg. De kerk kwam in 1931 gereed. Deze van een rieten dak voorziene
kapel is thans in gebruik als woonhuis. In 1934 kregen de Gereformeerden aan de
Mauritslaan een nieuw kerkgebouw.

Omdat de gemeenteschool aan de Geversstraat te klein was geworden werd in 1928 werd
als nieuwe lagere school de Terweeschool aan de Terweeweg gebouwd. De oude school
is daarna gebruik geweest als politiebureau.

In 1924 werd aan de Almondeweg, dicht bij de brug over het Oegstgeesterkanaal een plaats
in gericht voor de verzameling en verbranding van de gemeentelijk afval. Vanaf 1930 werd
het vuil, mede door de toename van de bevolking, gestort op een terrein in de Broek- en
Simontjespolder.

Door de uitbreidingen die in de omgeving van de Leidse buurt tot stand kwamen ontstond
rond De Kempenaerstraat en de Geversstraat een groot aantal winkels. Veel van de
oorspronkelijke woonhuizen in die straat zijn tot winkelpand verbouwd. In de jaren '20
waren in de Geversstraat o.a. gevestigd een bakker, slager, kruidenierswinkel en een
wagenmakerij. De meeste van deze panden zijn gesloopt. In de Schoolstraat was behalve
een smederij, een kapper, een tabakswinkeltje en drogisterij. Het tot stand komen van de
woonwijken rond de Lange Voort leidde in de jaren zeventig tot de ontwikkeling van een
winkelcentrum rond de Lange Voort en Lijtweg.

5.3. Verspreide bebouwing

Oud Poelgeest is een landgoed aan de westzijde van de gemeente, ontstaan op de plaats
van een middeleeuws kasteel, dat in 1573 werd verwoest. Het huidige omgrachte landhuis
werd voltooid in 1668 en is omstreeks 1870 uitgebreid. Op het terrein werden in de
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negentiende eeuw een Neo-Gotisch gebouwtje bekend als het jagershuis (1825) en een
koetshuis (circa 1875) gebouwd. In het landschappelijk aangelegde park bevinden zich
verschillende tuinornamenten. Het landhuis is nu in gebruik als conferentie-oord en is
toegankelijk middels een 19de eeuws inrijhek.

Aan de Endegeesterstraatweg ligt de voormalige buitenplaats Endegeest met een kasteel-
achtig landhuis uit 1650, dat in de achttiende eeuw werd verbouwd. Het park bevat
verschillende markante elementen, zoals een ijskelder en een obeliskvormig ornament.
Het landgoed Endegeest is sinds 1895 in gebruik als psychiatrisch ziekenhuis. In de periode
1896-1897 kwamen drie vrouwen- en drie mannenpaviljoens tot stand. In 1910-1912 kwam
op het landgoed Voorgeest een afdeling voor "jeugdige idioten" tot stand. Tot die tijd
werden zij op Endegeest tussen de overige zieken verpleegd. Voorgeest bestond uit een
jongenspaviljoen en een meisjespaviljoen alsmede een schoolgebouw. Voorgeest werd in
de jaren tachtig gesloten toen moderne opvattingen over de behandeling van zwakzinnigen
een plaatsing in huizen binnen woonwijken stimuleerde. De bebouwing op Endegeest werd
in 1916 uitgebreid met het Weidepaviljoen en een dokterswoning. In 1921 kwam het zuster-
en broederhuis tot stand. De gebouwen uit de periode 1910-'21 zijn ontworpen door de
Leidse stadsarchitect ir. G.L. Driessen.

Tegenover Endegeest ligt de buitenplaats Rhijngeest. Beide buitenplaatsen waren in de 19de
eeuw eigendom van Jonkheer mr. Daniel Theodoor Gevers van Endegeest (1793-1877).
In 1896 kwamen beide landgoederen in eigendom van de gemeente Leiden. In het land-
schappelijk aangelegde park bevindt zich een tuinmuur met broeikas, stammend uit ca.
1840. Naast het koetshuis verdient een zgn. "drijvende kelder" in een woning op het terrein
aparte vermelding. Onderdeel van de buitenplaats is verder een voormalige dienstwoning
uit 1849 (Endegeesterstraatweg 6). In de periode 1900-1903 werd op een deel het landgoed
een sanatorium voor zenuwlijders gesticht, de "Jelgersmakliniek". Het ontwerp van het
hoofdgebouw en de directeurswoning is van eveneens van de hand van G.L. Driessen. Het
landhuis was lange tijd in gebruik voor de behandeling van mensen met oorlogstrauma's.
Thans is de villa in particulier bezit.

Het landgoed Duinzigt werd in 1834 gekocht door C L . baron van Wijckerslooth, de
bisschop van Curium. De titel bisschop van Curium werd al in 1833, dus 20 jaar voor het
herstel van de hierarchite van de paus gegeven aan de door hem benoemde bisschoppen
in het "land der ongelovigen". Monseigneur Van Wijckerslooth, liet op Duinzigt een
"bisschoppelijk paleis" bouwen, waar hij van 1834-'51 heeft gewoond. In 1915 is het pand
gesloopt. Daarnaast werd ca. 1860 in eclectische stijl een tweede onderkomen gebouwd,
dat in 1978 is gesloopt. Het aan de Rhijngeesterstraatweg naast het inrijkhek gelegen "Klein
Curium" is in oorsprong een 18de eeuwse dienstwoning. De parkaanleg zou een ontwerp
zijn van de tuinarchitect J.D. Zocher uit omstreeks 1835. Dit zogenaamde bos van
Wijkerslooth is nu een openbaar park. Na het overlijden van Monsigneur Van Wijckerslooth
werd op Duinzigt een klooster gevestigd. Hiervoor werd in 1915 naast het park Huize
Duinzigt gebouwd. Sinds 1989 is het in gebruik bij de ontwikkelingssamenwerkingsorgani-
satiews Cebemo, CMC en Euron Aid.

De buitenplaats Abtspoel kwam voort uit een middeleeuws kasteel dat in 1573 was
verwoest. In de zeventiende eeuw kwam er een buitenplaats tot stand. Het landhuis werd
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in 1863 gesloopt waama het park tot teelland werd omgevormd. Nu ligt op de plaats van
het buiten een bungalowpark.

Ten westen van het dorp werd in het midden van de 17de eeuw op de rand van een oude
zandrug een buitenplaats met kasteelachtige allure gebouwd, genaamd De Granerie. In zijn
huidige vorm dateert het pand uit de periode 1790-1805. Het buiten bestond toen uit
verschillende bijgebouwen (schuitenhuis, watermolen, koe-en paardestal, boerenwoning)
alsmede een tuin met fruitbomen, vreemde gewassen en waterpartijen. In het begin van de
20ste eeuw heeft het woonhuis dienst gedaan als pension. Het is nu in gebruik als woning.

Vlakbij het Groene kerkje lag de buitenplaats Haaswijk. Het hierop staande landhuis werd
in 1741 afgebroken. In de nabijheid herinnert een negentiende eeuwse boerderij met de
naam Haaswijk aan de voormalige buitenplaats. Deze boerderij vervangt een zeventiende
eeuwse hofstede, welke voor de aanleg van het Oegstgeester kanaal moest worden
afgebroken.

Langs de Laan van Oud Poelgeest en de Abtspoel weg was in 1850 reeds enige bebouwing
aanwezig, maar werd verder niet verdicht. Langs de Oude Rijnsburgerweg ontstond in het
Interbellum bebouwing met voornamelijk een agrarische functie. In de Overveerpolder werd
na de oorlog het zwembad Poelmeer aangelegd.

Aan de Haarlemmertrekvaart ligt in een parkachtig aangelegde tuin het villa-achtige
herenhuis "Holmaren" huis, een ontwerp van H.J. Jesse uit 1891-'92. De opdrachtgever
J.C. Spaargaren, wethouder van Oegstgeest van 1896 tot 1919 en van 1923 tot 1927, was
tevens de verpachter van de daargelegen jachtwerf en een grote palingvisserij- en rokerij.
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Tijdschrift van de Vereniging Oud-Oegstgeest, diverse jaargangen.

VOORNAAMSTE GEBRUIKTE KAARTEN

Topografische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden, schaal
1:50.000.
Bladnr. 30 's-Gravenhage, uitgave 1852.

Gemeente-atlas van de provincie Zuid-Holland door J. Kuyper, Leeuwarden.
Herdruk 1971, (Groningen, 1869).

Chromotopo'grafische kaart van Nederland, schaal 1:25.000.
Bladnr. 402 Warmond uitgave 1907.
Bladnr. 422 Leiden, uitgave 1913.

Topografische kaart van Nederland, schaal 1:25.000.
Bladnr. 30F Leiden, uitgave 1946.
Bladnr. 30F Leiden, uitgave 1967.
Bladnr. 30F Leiden, uitgave 1990.
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Figuur 1 De gemeente Oegstgeest in 1867. Uit J. Kuyper, gemeente-atlas
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Figuur 2 Uitsnede uit de T.M.K., kaartblad 30,
schaal 1 : 50.000, uitgave 1852



Figuur 3 Uitsnede uit de Chromotopografische kaart, kaartblad 402,
schaal 1 : 25.000, uitgave 1913



Figuur 4 Uitsnede uit de topografische kaart, kaartblad 30F,
schaal 1 : 25.000, uitgave 1946



Figuur 5 Uitsnede uit de topografische kaart, kaartblad 30F,
schaal 1 : 25.000, uitgave 1990
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OEGSTGEEST

Figuur 7 Kaart van de functioneel-ruimtelijke ontwikkeling
in hoofdlijnen 1850-1945



Figuur 8 Oegstgeest in 1989 (ter vergelijking)
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B. BEBOUWINGSKARAKTERISTIEK VAN DE GEMEENTE OEGSTGEEST

Inleiding

Oegstgeest is gegroeid uit twee historische kernen dicht bij de plaats waar de strandwal
wordt doorbroken door het stroomgebied van de Oude Rijn. De eigenlijke oude kern van
Oegstgeest beslaat het stuk van de Dorpsstraat dat direkt aan het Oegstgeester kanaal grenst.
Door het graven van het kanaal in de vorige eeuw werd de NH kerk min of meer geïso-
leerd, zodat daar geen verdere verdichting van de bebouwing plaats vond.

Een tweede kern is gesitueerd rond de driehoek Geversstraat, De Kempenaerstraat,
Terweeweg. Dit was de zogeheten "Leidsche Buurt", met in de onmiddellijke nabijheid
de Rooms-Katholieke kerk met pastorie. In de bebouwing zijn deze twee kernen duidelijk
te herkennen door de aanwezigheid van restanten van bebouwing van vóór 1800.

Naast de bebouwingskernen zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling een aantal kastelen en
buitenplaatsen van grote betekenis geweest; hier wordt in de rubriek bijzondere bebouwing
verder op ingegaan.

Dorpsbebouwing, woonhuizen

Het grootste deel van Oegstgeest heeft het karakter van een verstedelijkt villadorp. Alleen
de oudste kern bij het Oegstgeester kanaal heeft nog een dorps voorkomen met kleinschalige
bebouwing van rond de eeuwwisseling; woningen en bedrijfspanden met een begane grond
en een zolderverdieping. Voorbeelden hiervan zijn de woonhuizen Dorpsstraat 68 en 79
en de uit 1908 daterende kosterswoning aan de Haarlemmerstraatweg (4).

Betrekkelijk klein van schaal zijn enkele vrijstaande en geschakelde woonhuizen van ca.
1905 aan het begin van de Rhijngeester straatweg en een uit 1902 daterend blokje van vier
schoudergevels aan de Oude Rhijnzichtweg (3 t/m 9).

Van stedelij ker allure is een gedeeltelijk van wit pleisterwerk voorziene gevel wand aan de
Geversstraat (40 t/m 48). Dit blok werd rond 1910 gebouwd en vertoont Art Nouveau
kenmerken. Vergelijkbare gevel wanden in de directe omgeving zijn: een van vakwerk-
topgevels voorzien huizenblok uit ca. 1905 (Geversstraat 34 t/m 38), een door H.J. Jesse
rond 1915 ontworpen blok winkels en woonhuizen aan de Deutzstraat (4 t/m 8), en een
gebogen blok woonhuizen op de hoek van Deutzstraat en Geversstraat.

Het beeld van het begin van de De Kempenaerstraat wordt bepaald door woonhuizen en
bedrijfspanden uit het begin van de eeuw; door wijzigende winkelfunkties hebben hier veel
verbouwingen plaats gevonden. In de richting van de Warmonderweg gaat de bebouwing
over in huizenblokken en vrijstaande woningen van ca. 1920.

Een groot deel van de bebouwing bestaat uit villa's, veelal in stedebouwkundige samenhang
gebouwd in de zgn. "parken", die in de volgende rubriek nader aan de orde komen. Eén
der oudste villa's (Geversstraat 37) is in 1899 gebouwd naar een ontwerp van H.J. Jesse.
Voorbeelden van villa's van omstreeks 1915 zijn: Prins Hendriklaan 2, Geversstraat 56 en
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Endegeesterlaan 1. Ook enkele villa's en grote dubbele woonhuizen aan de Leidsestraatweg
stammen uit die tijd.

De meeste villa's en 2-onder-l-kapwoningen zijn gebouwd in de jaren '20 en '30. Men
vindt ze met name aan de Prins Hendriklaan, Julianalaan, Oranjelaan, Nassaulaan, Willem
de Zwijgerlaan, Terweeweg en Warmonderweg. Enkele van deze villa's zijn gebouwd in
landhuis-achtige stijl en voorzien van een rieten dak. Het opvallendste voorbeeld hiervan,
Koninginnelaan 15, werd in 1933 ontworpen door de Larense architect W. Hamdorff.
Opvallend is het voorkomen van kleine villa's van (vrijwel) identiek ontwerp. Zo ontwierp
het Leidse architectenbureau Reyneveld & Wilms omstreeks 1920 de "serie" Terweeweg
37, 39-41, 43, 45. Uit dezelfde tijd stammen Terweeweg 27, 29, 31, 33, 35 en Julianalaan
11 van de Haagse architecten De Heer & Verweij.

Planmatige aanleg, complexen

Tussen 1890 en 1930 hebben enkele geplande uitbreidingen plaats gevonden in de vorm
van "parken", die gekenmerkt worden door een ruime plantsoenaanleg en bebouwing van
villa's en huizenblokken van beperkte omvang (veelal twee onder één kap).

Tussen 1890 en 1900 wordt het Wilhelminapark (westelijk van de Geversstraat) gebouwd.
Het wordt gekenmerkt door drie straten die samenkomen in een cirkelvormig plein, waaraan
het raadhuis is gelegen. De bebouwing bestaat uit vrijstaande huizen en vooral huizen-
blokken van rond 1900, rijk gedetailleerd en veelal voorzien van balkons, erkers of
loggia's. De architectuur vertoont op enkele plaatsen kenmerken van Chaletstijl en van Art
Nouveau.

Tussen 1920 en 1930 werden oostelijk van de Geversstraat het Julianapark (Nassaulaan en
aangrenzende straten) en het erop aansluitende Oranjepark (Oranjelaan en omgeving)
gebouwd. Het park-achtige karakter van deze aanleg is zichtbaar in het gebogen verloop
van de straten en de grote hoeveelheid tuinen en plantsoenen. Op enkele plaatsen zijn
vijvers aangelegd. Aan de Rhijngeester straatweg zijn de toegangen van de parken
gemarkeerd door gemetselde hekpeilers.

Het gebied ten oosten van deze parken is verder dichtgegroeid in de jaren '20 en '30 met
bebouwing van geringere allure. Rond 1925 werd aan de Spaargarenstraat en het Emraa-
plein een complex huizenblokken gebouwd, dat zich onderscheidt door de toepassing van
mansardedaken met steekkappen. In de zelfde tijd verrezen huizenblokken aan de Van
Assendelftstraat.

Woningbouwcomplexen (veelal particuliere woningen) uit het midden van de jaren '30 zijn
op diverse plaatsen te vinden, o.a. Charlotte de Bourbonlaan, Anna van Burenlaan,
Waldeck Pyrmontlaan, Louise de Colignylaan, Rhijngeester straatweg en Schoutenburg-
straat. De bebouwing langs de Rijnzichtweg (uit dezelfde periode) bestaat voor een groot
deel uit huizenblokken met erkers en schilddaken.

Sociale woningbouw uit de jaren '30 vindt men ten noorden van de Rijnzichtweg in de
Kamphuizer polder (de "Indische buurt").
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Bijzondere bebouwing

Aan het Wilhelminapark (17) staat het raadhuis, dat in 1899 werd ontworpen door H.J.
Jesse. Het gebouw heeft een markante ronde hoektoren en werd verbouwd in de jaren 60.

Enkele kastelen en buitenplaatsen waren van grote invloed op de ruimtelijke ontwikkeling
buiten de twee kernen. Het kasteel "Endegeest" dateert in zijn huidige vorm grotendeels
uit de 17de eeuw, toen het werd herbouwd op middeleeuwse fundamenten. Buiten de
slotgracht zijn een ijskelder en een obelisk, beide uit het begin van de vorige eeuw.

Op het terrein staan diverse gebouwen van de psychiatrische inrichting "Endegeest" ,
waarvan de meeste paviljoens in het eerste kwart van deze eeuw tot stand kwamen. Aan
de Endegeester straatweg staat het oude hoofdgebouw uit 1896 en op enige afstand daarvan
een in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid gebouwde recreatiezaal met portiersloge.

Tegenover "Endegeest" bevindt zich de buitenplaats "Rhijngeest", met een koloniaal
aandoend wit gepleisterd gebouw uit het begin van de vorige eeuw en een 18de-eeuws
koetshuis. In het omringende park werd in 1901 het gebouw van de Jelgersma kliniek
gebouwd. Door de rijke architectuur, een mengeling van Art Nouveau en Chaletstijl, en
de monumentale opzet met midden- en zijrisalieten doet het denken aan een luxe kuurhotel,
ondanks de vevallen staat waarin het gebouw verkeert.

Evenals bij "Endegeest" dateert het hoofdgebouw van kasteel "Oud Poelgeest" grotendeels
uit de 17de eeuw. Het bijdehorende koetshuis werd omstreeks 1870 in eclectische stijl
gebouwd. Op een uithoek van het parkachtige terrein bevindt zich een omstreeks 1840 in
Neo-Gotische stijl gebouwd jagershuisje, dat opvalt door de achtkantige hoofdvorm.

Van de buitenplaats "De Grunerie" resteert een vrij laag langgerekt Neo-Classicistisch
gebouw uit de jaren '40 van de vorige eeuw aan de Grunerielaan, ten westen van de
Rhijngeester straatweg.

Een goot deel van de bijzondere bebouwing heeft een religieuze achtergrond. De uit de
16de eeuw stammende NH kerk aan de Haarlemmerstraatweg (de zgn. "Groene kerk") is
vermeldenswaard omdat zich op het kerkhof een in 1828 opgericht grafmonument van de
familie Gevers van Endegeest bevindt. In de nabijheid staat een kleine aula uit het begin
van deze eeuw.

De monumentale Neo-Gotische RK kerk aan de Rhijngeester straatweg werd in 1900 ge-
bouwd naar een ontwerp van J. Stuyt. Aan beide zijden van het schip zijn vijf transepten
uitgebouwd. Het sylhouet wordt bepaald door een grote en een kleine toren met achtkantige
pyramidespitsen. Naast de kerk werd een pastorie gebouwd ter vervanging van de oude,
die zich nog steeds aan de noordzijde van het kerkterrein bevindt. Op het zelfde terrein
staat een voormalig parochiehuis, dat met kenmerken van de Amsterdamse school in 1922
werd ontworpen door J. v.d. Laan.

Naast het park van de vroegere buitenplaats "Wijckerslooth" werd aan de Rhijngeester
straatweg (40) omstreeks 1915 "Huize Duinzicht" gebouwd, een in U-vorm opgezet kloos-
tercomplex (Franciscanessen) met een aan de achterzijde aangebouwde kapel.
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Invloeden van de Amsterdamse school zijn te herkennen in de uit 1931 daterende Paulus-
kerk aan de Warmonderweg (2). In dezelfde periode verrees een gereformeerde kruiskerk
met naaldspits aan de Mauritslaan (12-14).

De Nederlandse Zendingsschool aan de Leidse straatweg (11) werd in 1917 gebouwd naar
een ontwerp van J. Stuivenga. Het gebouw heeft een monumentale opzet met midden- en
zijrisalieten en wordt omgeven door een park. De hoofdtoegang aan de Leidse straatweg
wordt geflankeerd door twee dienstwoningen. Een tweede toegang en nog een tweetal
dienstwoningen bevinden zich aan de De Kempenaerstraat.

De voormalige Gemeenteschool (Geversstraat 5) werd in 1879 in eclectische stijl gebouwd.
De voorgevel is symmetrisch van opzet met een middenrisaliet voorzien van frontonbekro-
ning. Een ander opvallend schoolgebouw is de Terweeschool aan de Terweeweg (106). Het
gebouw vertoont kenmerken van de Amsterdamse school. Het front is symmetrisch opge-
zet: , een verhoogd middendeel met hoektorens, geflankeerd door lange zijvleugels met grote
vensterpartijen.

Parkaanleg

Van de vroegere buitenlpaatsen "Wijckerslooth" en "d'Hoogen Boom" bestaan de land-
huizen niet meer, maar grote delen van de parkaanleg zijn bewaard. Met name de land-
schappelijke aanleg met vijverpartij van het "Bos van Wijckerslooth", waarvan het ontwerp
aan Zocher wordt toegeschreven is een gaaf geheel. De toegang aan de Rhijngeester
straatweg wordt gemarkeerd door een muur en een voormalige herberg, die uit de 18de
eeuw dateren.

Van "Endegeest" en "Rhijngeest" zijn ondanks de vestiging van psychiatrische klinieken
de belangrijkste kenmerken bewaard gebleven. Door de ligging aan weerszijden van de
Endegeester- en Rhijngeester straatweg vormen de beide parken een belangrijk stede-
bouwkundig geheel. Hetzelfde geldt voor het uitgestrekte park rondom kasteel "Oud
Poelgeest" aan de oostgrens van de gemeente.

Reeds genoemd is de park- en plantsoenaanleg bij de Nederlandse Zendingsschool, in het
Wilhelminapark en in de omgeving van de Oranjepark en het Julianapark.

Boerderijen

Buiten de kernen en buitenplaatsen bevonden zich voornamelijk boerderijen. Langs
Haarlemmerstraatweg en Terweeweg-Wyttenbachweg zijn daarvan nog enkele voorbeelden
te vinden. Vermeldenswaard zijn: "Haaswijk" (Haarlemmer straatweg 2), een boerderij met
voorhuis uit de eerste helft van de vorige eeuw; "Actaea" (Terweeweg 152), gebouwd in
1885; en tenslotte "Bouwlust" (Rhijnhofweg 7), gelegen aan de Oude Rijn en gebouwd in
1922.

Objecten van bedrijf en techniek

Dat Oegstgeest grenst aan de bollenstreek blijkt uit de aanwezigheid van een voormalig
bollenbedrij f aan de Dorpsstraat (49), dat uit de jaren '20 dateert.
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De geklonken ijzeren draaibrug over het Oegstgeester kanaal is waarschijnlijk omstreeks
1930 gebouwd.

Een bedrijfspand met bovenwoningen aan de Geversstraat (28-32) met plat dak en markante
hoektorens lijkt geïnspireerd op de Amsterdamse school en stamt uit het eind van de jaren
'20. Uit dezelfde tijd dateert een voormalige garage met bovenwoning aan de andere zijde
van de Geversstraat (83); de oorspronkelijke bestemming blijkt uit het opschrift "luxe
autoverhuur".

Na-oorlogse bebouwing

In de jaren 1940-1970 is de bebouwing geleidelijk uitgebreid in het gebied tussen de
Rhijngeester straatweg en de Warmonderweg tot aan het Oegstgeester kanaal. Sinds enkele
jaren wordt ten noorden het kanaal een nieuw uitbreidingsplan gerealiseerd.
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Gebieden met bijzondere waarden
1 Stedelijk ingericht gebied

1.1 Algemeen

- functie gemengd of wonen
- niet-planmatige en planmatige ontwikkeling
- vaak eenvoudig of op pré-stedelijke structuur geënt stratennet
- stenen straten, geen voortuinen
- voornamelijk aaneengesloten bebouwing
- bebouwing deels complexgewijs, complexgrootte variabel

PHI l II 1.2 Stedelijk villagebied
- functie: wonen
- ligging in stedelijke context
- planmatige ontwikkeling
- stratennet royaal van opzet met soms bijzondere patroon-
of vormkenmerken

- stenen straten met veelal ondiepe voortuinen
- bebouwing aaneengesloten of vrijstaand op geringe onderlinge

afstand
- twee of meer bouwlagen hoog

2 Niet-stedelijk ingericht gebied

U1111III111ID 2 .1 A l g e m e e n
- functie: gemengd of wonen
- niet-planmatige en planmatige ontwikkeling
- vaak eenvoudig of op pré-stedelijke structuur geënt stratennet
- regelmatige voortuinen
- weinig aaneengesloten bebouwing
- bebouwing voornamelijk niet complexmatig

!•• I 2.2 Tuinwijkachtige ontwikkeling

- functie: wonen
- planmatige ontwikkeling
- stratennet soms met bijzondere patroon- en vormkenmerken
- groene straten, voortuinen
- voornamelijk half open blokken, strokenbouw
- bebouwing complexmatig

II11111 11 2.3 Villagebied
- functie: wonen
- niet-planmatige en planmatige ontwikkeling
- stratennet vaak met bijzondere vormkenmerken
- groene straten, tuinen rondom
- voornamelijk losse bebouwing
- bebouwing voornamelijk niet complexmatig

3 Gebied zonder woonfunctie

C3

3.1 Industriegebied
- functie: industrie / bedrijvigheid / handel / verkeer
- inrichting en bebouwing vaak in samenhang met specifieke locatie

en/of functies

3.2 Groen gebied
- functie: openluchtrecreatie (park, sportterrein, begraafplaats, enz.)
- voornamelijk onbebouwd terrein
- inrichting en bebouwing vaak in samenhang met specifieke locatie

en/of functies

4. Ander gebied

- functie: (nader in te vullen per gemeente)

Na 1945 gereconstrueerd gebied
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D. GEBIEDEN MET BIJZONDERE WAARDEN IN OEGSTGEEST

1. Wilhelminapark

Criteria Gebieden
1

I. Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit, zoals:
1.kwaliteit van het ruimtelijke concept; ±
2.betekenis vanwege de verkaveling/inrichting/

voorzieningen; +
3.betekenis vanwege architectonische/architectuur-

historische kwaliteiten +
4.betekenis vanwege specifieke vorm voor specifieke

functionele ontwikkeling (bv. havengebied, city-
ontwikkeling, sportpark).

II. Bijzondere historische betekenis, zoals:
1.structuur, bestemming of verschijningsvorm,

verbonden met en duidelijk uitdrukking gevend aan
een specifieke, culturele, geestelijke, sociale
economische of algemeen historische ontwikkeling; +

2.betekenis voor de geschiedenis van de ruimtelijke
ordening en voor de ontwikkeling van het stedebouw-
kundig denken;

3.betekenis vanwege de innovatieve waarde of pioniers-
functie (type, motief, datering).

III. Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving, zoals:
1.betekenis als onderdeel van een groter geheel;
2.betekenis vanwege de ruimtelijke relaties met de

omgeving; +
3.betekenis vanwege markering van het stadsbeeld, als

ruimtelijke of functionele dominant in een groter
geheel of als representant van een groter geheel.

IV. Gaafheid (van de in I t/m III genoemde kwaliteiten) +

V. Zeldzaamheid (van de in I t/m III genoemde kwaliteiten). +
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Toelichting
1. Wilhelminapark

In het gebied tussen de Rhijngeesterstraatweg, de Endegeesterlaan, de Geversstraat en de
Deutzstraat is volgens een planmatig aanleg in de periode 1895-1910 het Wilhelminapark
gerealiseerd. Het stratenpatroon vertoont een Y-vorm en is aangelegd tussen de al bestaande
bebouwingsassen, de Rhijngeesterstraatweg en de Geversstraat. Op het snijpunt van deze
Y-vorm ligt een plein (oorspronkelijk met een waterpartij), waaraan het gemeentehuis is
gelegen, dat het middelpunt vormt van de wijk. Het pand is in 1899 ontworpen door de
Leidse architect H J . Jesse, die waarschijnlijk ook verantwoordelijk was voor het straten-
plan. Het in Neo-Renaissance-stijl opgetrokken gemeentehuis is nog als zodanig in gebruik,
maar wel in de jaren '50 en '70 verbouwd. De bebouwing van het park bestaat uit vrijstaan-
de en geschakelde villa's en herenhuizen omgeven door veel groen. Ze zijn opgetrokken
in de voor die periode karakteristieke Jugendstil en Chaletstijl. Naast het gemeentehuis
kwamen in het wijkje nog andere voorzieningen tot stand, zoals een postkantoor (circa
1905). Beeldpalend op de hoek van de Endegeesterlaan en de Rhijngeesterstraatweg gelegen
is het hotel "het Witte Huis"

Het gebied kenmerkt zich door een relatief grote gaafheid van voor de hogere middenstand
gerealiseerde bebouwing die in één en dezelfde stijlperiode tot stand is gekomen. Bovendien
is het Wilhelminapark, hoewel bescheiden van opvang, een goed voorbeeld van een dui-
delijke planmatige aanlegde wijk met enkele belangrijke openbare voorzieningen en met
een sterke nadruk op het groene karakter, dat goed aansluit bij de aangrenzende
landgoederen.
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2. Julianapark; Nassaupark

Criteria Gebieden
1

I. Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit, zoals:
1.kwaliteit van het ruimtelijke concept; ±
2.betekenis vanwege de verkaveling/inrichting/

voorzieningen; +
3.betekenis vanwege architectonische/architectuur-

historische kwaliteiten +
4.betekenis vanwege specifieke vorm voor specifieke

functionele ontwikkeling (bv. havengebied, city-
ontwikkeling, sportpark).

II. Bijzondere historische betekenis, zoals:
1.structuur, bestemming of verschijningsvorm,

verbonden met en duidelijk uitdrukking gevend aan
een specifieke, culturele, geestelijke, sociale
economische of algemeen historische ontwikkeling; +

2.betekenis voor de geschiedenis van de ruimtelijke
ordening en voor de ontwikkeling van het stedebouw-
kundig denken;

3.betekenis vanwege de innovatieve waarde of pioniers-
functie (type, motief, datering).

III. Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving, zoals:
1.betekenis als onderdeel van een groter geheel;
2.betekenis vanwege de ruimtelijke relaties met de

omgeving; +
3.betekenis vanwege markering van het stadsbeeld, als

ruimtelijke of functionele dominant in een groter
geheel of als representant van een groter geheel.

IV. Gaafheid (van de in I t/m III genoemde kwaliteiten) +

V. Zeldzaamheid (van de in I t/m III genoemde kwaliteiten). ±
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Toelichting
2. Julianapark; Oranjepark
Het Juliana en Nassaupark kwamen tot stand in de periode 1913-1926 naar een stede-
bouwkundig ontwerp van de architect H. Wilms. Het gebied wordt begrensd door de Rhijn-
geesterstraatweg, de Oranjelaan/Waldeck Pyrmontstraat, de Terweeweg en de De
Kempenaerstraat respectievelijk Geversstraat. Ten westen van de laatstgenoemde weg ligt
het rond de eeuwwisseling gerealiseerde Wilhelminapark (zie hiervoor). De wijk kenmerkt
zich door een licht gebogen, onregelmatig stratenpatroon. In het midden van de wijk, langs
de Koninginnelaan (de voornaamste noord-zuidas), ligt een driehoekig plantsoen met een
ronde vijver. Door de parkachtige aanleg wordt het groene karakter van de wijk benadruk.
Bij de westelijk entree van de wijk bevindt zich een toegangshek. Enkele wijkvoorzieningen
maken , zoals de Willem de Zwijgerkerk (circa 1930) aan de gelijknamige laan, en de
Gereformeerde kerk (circa 1935) aan de Mauritslaan, maken deel uit van de wijk.
Karakteristiek voor de wijk is de vrijstaande bebouwing voor de hogere middenklasse,
waarvan een deel ontworpen is door vooraanstaande architecten als H J . Jesse, J.A.
Knetemann en W. Hamdorff. De wijk, tot stand is gekomen volgens één stedebouwkundig
plan, is een goed voorbeeld van een wijk waarvan het stratenplan en de bebouwing in één
periode tot stand is gekomen.
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3. Endegeest en Rhijngeest

Criteria Gebieden
1

I. Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit, zoals:
1.kwaliteit van het ruimtelijke concept;
2.betekenis vanwege de verkaveling/inrichting/

voorzieningen; +
3.betekenis vanwege architectonische/architectuur-

historische kwaliteiten; +
4.betekenis vanwege specifieke vorm voor specifieke

functionele ontwikkeling (bv. havengebied, city-
ontwikkeling, sportpark). +

II. Bijzondere historische betekenis, zoals:
1.structuur, bestemming of verschijningsvorm,

verbonden met en duidelijk uitdrukking gevend aan
een specifieke, culturele, geestelijke, sociale
economische of algemeen historische ontwikkeling; 4- +

2.betekenis voor de geschiedenis van de ruimtelijke
ordening en voor de ontwikkeling van het stedebouw-
kundig denken;

3.betekenis vanwege de innovatieve waarde of pioniers-
functie (type, motief, datering).

III. Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving, zoals:
1.betekenis als onderdeel van een groter geheel; +
2.betekenis vanwege de ruimtelijke relaties met de

omgeving; +
3.betekenis vanwege markering van het stadsbeeld, als

ruimtelijke of functionele dominant in een groter
geheel of als representant van een groter geheel.

IV. Gaafheid (van de in I t/m III genoemde kwaliteiten) ±

V. Zeldzaamheid (van de in I t/m III genoemde kwaliteiten). +
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Toelichting
3. Endegeest en Rhijngeest
Endegeest en Rhijngeest zijn voorbeelden van landgoederen van een groot aantal landgoe-
deren die hier op de strandwal hebben gelegen. Endegeest heeft zich ontwikkeld op de
plaats van een middeleeuws kasteel. Het ligt ten oosten van de Endegeesterstraatweg en
wordt begrensd door de Endegeesterlaan, de Geversstraat, de gemeentegrens met Leiden
en de Wassenaar se weg. Het huidige kasteel Endegeest dateert uit omstreeks 1650 en is in
het midden van de 18de eeuw verbouwd. De afgelopen jaren heeft een ingrijpende res-
tauratie plaatsgevonden. Buiten de slotgracht bevindt zich een ijskelder (1842) en een
obelisk. Deze is afkomstig van de vm. buitenplaats Abtspoel. Verder zijn nog enkele
bospartijen restanten van het oude landgoed, evenals de waterpartijen, zij het in enigszins
gewijzigde vorm. De oude aanleg met zijn cirkelvormige oprijlaan is niet meer herkenbaar.

Ten oosten van de Endegeesterstraatweg ligt Rhijngeest, dat aan de noordzijde begrensd
wordt door de bebouwing langs de Assendelftstraat. De westgrens laat zich herkennen door
de overgang van het bos naar het weiland. Het huidige landschappelijk aangelegde park
dateert evenals het buiten uit het midden van de 19de eeuw. Tot het park behoren verder
een tuinmuur met broeikas, eveneens stammend uit ca. 1840. Verder het koetshuis verdient
een zgn. "drijvende kelder" in een woning op het terrein aparte vermelding, evenals een
tweetal dienstwoningen langs de Endegeesterstraatweg.

In de 19de eeuw waren Endegeest en Rhijngeest eigendom van Jonkheer mr. Daniel
Theodoor Gevers van Endegeest (1793-1877). In 1896 kwamen beide landgoederen in
eigendom van de gemeente Leiden, die ze gebruiken voor de vestiging van psychiatrische
inrichtingen. Op Endegeest geschiedde de aanleg geschiedde in paviljoenvorm. De oudste
hiervan werden binnen een halve maanvormige structuur gebouwd. Latere toevoegingen
werden langs deze hoofdas geplaatst, waardoor de strakke symmetrie verloren ging. In de
jaren 1896-1897 werden drie mannen- en drie vrouwen paviljoens op het landgoed ge-
bouwd. In de periode 1910-1912 werd eveneens op Endegeest het zwakzinnigeninstituut
Voorgeest gesticht, waarvoor een jongens- en een meisjespaviljoen en een schoolgebouw
werden gesticht. Tot die tijd werden zij op Endegeest tussen de overige zieken verpleegd.
Voorgeest werd in de jaren tachtig gesloten toen moderne opvattingen over de behandeling
van zwakzinnigen een plaatsing in huizen binnen woonwijken stimuleerde. Rond de
gebouwen werden groenvoorzieningen aangelegd, waaronder volkstuinen en een dieren-
parkje. De bebouwing ten behoeve van de psychiatrische zorg werd in later jaren nog met
onder andere het Weidepaviljoen (1916), dokterswoning en Broeder- en zusterhuis (1921)
uitgebreid. De gebouwen uit de periode 1910-'21 zijn ontworpen door de Leidse stads-
architect ir. G.L. Driessen.

Driessen was tevens de architect van de "Jelgersmakliniek, welke in de periode 1900-1903
op Rhijngeest is gerealiseerd. Hij ontwerp het hoofdgebouw en de directeurswoning. Tot
het complex behoren tevens het toegangshek en een houten tuinhuisje. Het hoofdgebouw
is opgetrokken in Chaletstijl en heeft het karakter van een sanatorium.
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Zowel Endegeest als Rhijngeest geven aan welk een functieverandering buitenplaats hebben
ondergaan rond de eeuwwisseling ten behoeve van de medische zorg, waarbij diverse
elementen van de oorspronkelijk buitenplaatsen opzettelijk behouden zijn gebleven. De
bebouwing en groenaanleg vormen, ondanks het verschil in bouwperiode en functie een
harmonisch geheel.
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4. Bos van Wijckersloot

Criteria Gebieden
1

I. Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit, zoals:
1.kwaliteit van het ruimtelijke concept; +
2.betekenis vanwege de verkaveling/inrichting/

voorzieningen; +
3.betekenis vanwege architectonische/architectuur-

historische kwaliteiten;
4.betekenis vanwege specifieke vorm voor specifieke

functionele ontwikkeling (bv. havengebied, city-
ontwikkeling, sportpark).

II. Bijzondere historische betekenis, zoals:
1.structuur, bestemming of verschijningsvorm,

verbonden met en duidelijk uitdrukking gevend aan
een specifieke, culturele, geestelijke, sociale
economische of algemeen historische ontwikkeling; +

2.betekenis voor de geschiedenis van de ruimtelijke
ordening en voor de ontwikkeling van het stedebouw-
kundig denken;

3.betekenis vanwege de innovatieve waarde of pioniers-
functie (type, motief, datering).

III. Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving, zoals:
1.betekenis als onderdeel van een groter geheel;
2.betekenis vanwege de ruimtelijke relaties met de

omgeving;
3.betekenis vanwege markering van het stadsbeeld, als

ruimtelijke of functionele dominant in een groter
geheel of als representant van een groter geheel.

IV. Gaafheid (van de in I t/m III genoemde kwaliteiten). +

V. Zeldzaamheid (van de in I t/m III genoemde kwaliteiten).
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Toelichting
4. Bos van Wijckersloot
Het bos van Wijckersloot is een overblijfsel van de oorspronkelijk uit de achttiende eeuw
daterende buitenplaats Duinzigt. Hieraan herinnert de dienstwoning "Klein Curium". Het
ligt ten oosten van de Rhijngeesterstraatweg en wordt begrensd door de Duizichtstraat, de
Oranjelaan en de bebouwing ten oosten van de Louise de Colignylaan en Lytweg. Het
buiten Wijckersloot werd in 1834 aangekocht door C L . baron van Wijckersloot. Deze liet
op het terrein een landhuis plaatsen, dat echter in 1921 werd gesloopt. Vlak na de aankoop
werd de inrichting van het park grondig gewijzigd. De aanleg van het huidige park is waar-
schijnlijk van de hand van de tuinarchitect J.D. Zocher en dateert van 1835. Het heeft
slingerende padenpatronen en waterpartijen, typerende elementen voor een dergelijke aanleg
in landschappelijke stijl. Het is thans in gebruik als openbaar park. De entree, bestaande
uit een smeedijzeren hek en een bakstenen muur met ornamenten, dateert uit dezelfde
periode. Naast het park werd in 1915 het huis Duinzigt gebouwd, dat dienst ging doen als
(Franciscaner) klooster. Het huis is tot 1985 als zodanig in gebruik geweest. De 19de
eeuwse parkaanleg in landschappelijke stijl is van belang als overblijfsel van de hier van
oudsher aanwezige gordel van landgoederen op de strandwal.
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5. Zendingsschool

Criteria Gebieden
1

I. Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit, zoals:
1.kwaliteit van het ruimtelijke concept; +
2.betekenis vanwege de verkaveling/inrichting/

voorzieningen; +
3.betekenis vanwege architectonische/architectuur-

historische kwaliteiten +
4.betekenis vanwege specifieke vorm voor specifieke

functionele ontwikkeling (bv. havengebied, city-
ontwikkeling, sportpark).

II. Bijzondere historische betekenis, zoals:
1.structuur, bestemming of verschijningsvorm,

verbonden met en duidelijk uitdrukking gevend aan
een specifieke, culturele, geestelijke, sociale
economische of algemeen historische ontwikkeling; +

2.betekenis voor de geschiedenis van de ruimtelijke
ordening en voor de ontwikkeling van het stedebouw-
kundig denken;

3.betekenis vanwege de innovatieve waarde of pioniers-
functie (type, motief, datering).

III. Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving, zoals:
1.betekenis als onderdeel van een groter geheel;
2.betekenis vanwege de ruimtelijke relaties met de

omgeving;
3.betekenis vanwege markering van het stadsbeeld, als

ruimtelijke of functionele dominant in een groter
geheel of als representant van een groter geheel.

IV. Gaafheid (van de in I t/m III genoemde kwaliteiten) +

V. Zeldzaamheid (van de in I t/m III genoemde kwaliteiten). +
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Toelichting
5. Zendingsschool
In 1917 werd in een gebied tussen de Leidsestraatweg, de Warmonderweg, De Kempenaer-
straat en de Terweeweg een gebouw gesticht ten behoeve van de Nederlands Hervormde
zending. Het gebouw, een ontwerp van J. Stuivinga, ligt temidden van een parkaanleg (met
gazons en diverse struik- en boombeplanting), die het geheel een besloten karakter geven.
Het gebied ligt besloten temidden van de bebouwing van de omliggende straten, waardoor
het vanaf de openbare weg vrijwel niet zichtbaar is. Twee oprijlanen leiden naar het park,
één vanaf de De Kempenaerstraat, één vanaf de Leidsestraatweg. Bij de laatstgenoemde
oprijlaan staat nog een ingangspartij, bestaande uit een groot smeedijzeren hek, met aan
beide zijden een tweetal woningen, die eveneens bij de Zendingsschool horen en uit
dezelfde tijd dateren.

Het gebied is van belang vanuit sociaal-historisch oogpunt. Waardevol is de inpassing van
een gebouw met een sociaal-religieuze functie in een landschappelijke parkaanleg.
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