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Leidschendam, mei 2018

ERFGOED LEIDSCHENDAM

In het afgelopen jubileumjaar heeft Vereniging Erfgoed Leidschendam zich weer ingespannen om de
erfgoederen, monumenten en ander cultureel historisch belangrijk erfgoed te koesteren, te beschermen en
onder de aandacht te brengen. In dit verslag worden de activiteiten van de vereniging in 2017 belicht.
Algemene Leden Vergadering en bestuur
De jaarlijkse ALV vond plaats op 13 juni 2017. Na de ALV werd een voordracht gehouden door historicus Wim
van den Eijkel. Onderwerp van de lezing was de geschiedenis van kasteel Duivenvoorde en haar bewoners. De
lezing was ook toegankelijk voor niet-leden.
Gedurende 2017 zag het bestuur en de adviseurs er als volgt uit:
Hans R. Grootenhuis
Voorzitter
Cees A.F. Siermann
Secretaris
Hein Athmer
Penningmeester
Jos H.M. Teunissen
Bestuurslid en hoofdredacteur Erf Goed Nieuws
Idsard Bosman
Bestuurslid
Jan J. van Vliet
Adviseur bouwtechniek
Patrick Jansen
Adviseur bouwtechniek monumenten
Erfgoeddag 8 april 2017
We organiseerden op de erfgoeddag "Schatten aan de Vliet" bij de studio van Radio Midvliet een kleine
tentoonstelling van gebruiksvoorwerpen uit de Hicovest collectie.
Erf Goed Nieuws
In 2017 verscheen het verenigingsblad in de vijfentwintigste jaargang tweemaal. Het eerste nummer "Van
minnaars en liefhebbers" in juni. Het tweede nummer "Willem Pijper en Leidschendam" in december.
Fietstocht
Er was in 2017 geen fietstocht.
Leden
Het ledenaantal is in 2017 per saldo: 232
Lezing voorjaar
In het voorjaar is op 21 april een eerste lezing gehouden. Deze hebben we samen met de Protestantse
Gemeente georganiseerd in de Peperbuskerk. De lezing ging over Luther en de reformatie in Leidschendam en
omgeving. De lezing werd door Sander Wassing gegeven en hij had de organist Simon Stelling meegenomen die
afwisselend op het orgel prachtige stukken uit de tijd van Luther speelde. De lezing was een cadeau van het
jarige Erfgoed Leidschendam en werd goed bezocht door burgers, leden van de Protestantse Gemeente en
eigen leden.
Open Monumentendag
De jaarlijkse Open Monumentendag viel op zaterdag 9 september. Het thema was "Boeren, Burgers, Buitenlui".
In Leidschendam stond Vereniging Erfgoed Leidschendam met een informatiekraam (voor het eerst) in de
Petrus en Pauluskerk. Vanaf die plek vertrok ook een door ons georganiseerde wandeltocht van 2 uur door het
centrum van Leidschendam. ldsard was live gids van deze wandeling die de rest van het jaar door een virtuele
gids wordt begeleid (zie "Wandeling"). We konden veel bezoekers laten kennismaken met onze vereniging. We
noteerden een aantal nieuwe leden.
Pop-up tentoonstelling W011
De panelen van de eerste Pop-up tentoonstelling hebben het hele jaar in de lege winkel aan het Damplein
(Damstraat 17) gestaan.
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Radio Midvliet
Vanaf april 2017 zijn we bij Radio Midvliet gestart met een rubriek waar verschillende sprekers door EGL
worden uitgenodigd om in de radio-uitzending een verhaal te komen vertellen. De uitzending van deze
historische rubriek is elke zaterdag na het nieuwsbericht van 11 uur. Dit duurt tussen de 15 — 20 minuten per
uitzending. De uitzendingen (met daar deels ook teksten en foto's) zijn terug te luisteren via:
http://www.midvlietnI/index.php/radio/programma-s/weekend-kompas/historische-rubriek
Idsard vult veel van deze uitzendingen maar op zijn uitnodiging zijn ook een aantal van onze leden naar de
studio gekomen en hebben daar een leuk en interessant verhaal verteld. Inmiddels heeft de dertigste
uitzending plaatsgevonden!
Wandeling
Erfgoed Leidschendam heeft met de gemeente geparticipeerd in het opzetten van een historische wandeling in
het centrum van Leidschendam. De wandeling is gemarkeerd met een startbord op het Damplein en koperen
"punaises" in de bestrating van de route. De begeleiding van de route kan virtueel via een Beleef Route App.
Op 12 juli werd de route geopend door beide wethouders Bianca Bremer en Lia de Ridder en werd ons
bestuurslid Idsard in het zonnetje gezet vanwege het aanleveren van de uiterst nauwkeurige content voor de
wandeling.
Website www.erfgoedleidschendam.n1
De site wordt goed up to date gehouden. Oude Erfgoed Nieuws uitgaven kunnen worden geraadpleegd en
activiteiten van de vereniging worden belicht. Ook staan (links nar) bewegende beelden op de site geplaatst
waaronder de serie minidocumentaires van MidvlietTV over erfgoed in Leidschendam-Voorburg (bij nieuws van
23 maart 2017).

Vooruitblik 2018
Erf Goed Nieuws
Erf Goed Nieuws zal dit jaar tweemaal verschijnen.
Lezing
De lezing over de archeologische opgravingen op Leidsenhage die in het najaar van 2017 was gepland is door
de Archeologische Werkgroep L-V doorgeschoven naar 2018. Er waren nog onvoldoende conclusies en
gevolgtrekkingen te maken naar aanleiding van opgravingen zodat ze liever wat meer tijd namen om een lezing
te geven de nederzetting uit de zogenaamde "Vlaardingen cultuur".
Pop-up tentoonstelling geschiedenis Leidschendam
De tweede Pop-up tentoonstelling die in de tweede helft van 2017 was gepland is uiteindelijk in het voorjaar
van 2018 geproduceerd en geplaatst aan het Damplein. Op 21 april werd de tentoonstelling tijdens de
Erfgoeddag Leidschendam-Voorburg geopend door wethouder Kist. De tentoonstelling bestaat uit een tiental
panelen met verschillende thema's uit de geschiedenis van Leidschendam. Van archeologie tot de
woonomstandigheden, van de gasfabriek tot de tuinders van Veur. De gehele dag door was er veel
belangstelling voor de tentoonstelling.
Historische wandeling heruitgave
In 2016 maakte Vereniging Erfgoed Leidschendam een boekje met daarin een uitgebreid geillustreerde
historische wandeling door Leidschendam. In 2018 willen we deze wederom uitgeven.
Hans R. Grootenhuis
Voorzitter Vereniging Erfgoed Leidschendam
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