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Leidschendam, mei 2021 
 
In het afgelopen twee jaren 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 2019 en 2020 belicht. 2020 was een bijzonder jaar, in verband met de corona maatregelen konden 
er geen bijeenkomsten plaatsvinden. 
 
Algemene Leden Vergadering 
De laatste jaarlijkse ALV vond plaats op 21 mei 2019. Na de ALV werd een voordracht gehouden door 
historicus Sander Wassing: De aardse schatten van Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669). 
In 2020 vond geen ALV plaats in verband met de coronamaatregelen. 
 
Bestuur en adviseurs in 2019 en 2020 
Gedurende 2019 en 2020 zag het bestuur en de adviseurs er als volgt uit: 
Hans R. Grootenhuis Voorzitter 
Cees A.F. Siermann Secretaris 
Hein Athmer  Penningmeester 
Idsard Bosman  Bestuurslid en redacteur Erf Goed Nieuws 
Jan J. van Vliet  Adviseur bouwtechniek 
Patrick Jansen  Adviseur bouwtechniek monumenten 
 
Erf Goed Nieuws  
In 2019 verscheen het verenigingsblad in de zevenentwintigste jaargang tweemaal. Het eerste 
nummer “Handel bij de Leytsen Dam” in mei. Het tweede nummer “Eigen katholieke scholen, dicht bij 
de kerk” in december. Omdat door corona in 2020 geen bijeenkomsten of andere activiteiten 
georganiseerd konden worden, verschenen drie uitgaven van Erf Goed Nieuws: “75 jaar vrijheid’ in 
mei, in augustus deel 1 van de ‘Wederopbouw van Leidschendam’ en in december deel 2 van de 
‘Wederopbouw in Leidschendam’. 
 
Rondleiding gemeentearchief 
In 2019 werden tientallen leden in 4 groepen op 12 en 26 april rondgeleid in het gemeentearchief van 
Den Haag. Onder leiding van Idsard Bosman werd de schat aan historisch materiaal bekeken en 
enkele bijzonder stukken besproken. 
 
Tentoonstelling 
Tijdens de Erfgoeddag 2019 op 13 april van dat jaar werd een tentoonstelling georganiseerd over de 
geschiedenis van Leidschendam in een leegstaande winkel aan het Damplein. Ook werd een 
kleurplatenactie gehouden. 
 
Open Monumentendag 
Op 14 september 2019 vond Open Monumentendag 2019 plaats met het thema ‘Plekken van Plezier’. 
Erfgoed Leidschendam was daarbij aanwezig met een informatiekraam bij de Petrus en Pauluskerk. 
Van daaruit werden historische wandelingen georganiseerd onder leiding van Idsard Bosman in het 
centrum van Leidschendam. In 2020 werd geen Open Monumentendag georganiseerd. 
  
Fietstocht 
Op zondag 29 september organiseerde Vereniging Erfgoed Leidschendam de jaarlijkse historische 
fietstocht. Dit keer langs de legendarische Loo-zone in Den Haag en Voorburg, onder leiding van 
Toine van Wieringen. 
 
Leden 
Het aantal betalende leden was in 2019 per saldo: 186 en in 2020 per saldo: 199. 
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Boek 
Het jaar 2020 was het jaar van 75 vrijheid. Om daar extra aandacht aan te geven, bundelden we alle 
artikelen van de drie Erf Goed Nieuws uitgaven, samen met enkele extra artikelen in het boek: 
‘Bezetting en wederopbouw in Leidschendam’. Dit boek werd in december 2020 officieel overhandigd 
aan Burgemeester Tiggelaar. De leden kregen een voucher om een gratis exemplaar op te halen bij 
Boekhandel Broersen in Leidschendam en de bibliotheek (wanneer de coronamaatregelen dat weer 
toelieten). Het boek is te koop voor niet leden.  
De productie van het boek is financieel mede mogelijk geworden door een bijdrage van het Van 
Ravesteynfonds en het Erfgoed Podium. Van uit de reserves van de vereniging is na aftrek van de 
opbrengst van de losse verkoop een bijdrage van € 1.200 gedaan. 
 
Bouw- en bestemmingsplannen 
In april 2020 vroeg de gemeente Leidschendam-Voorburg om een zienswijze vanuit de vereniging 
inzake de bouwplannen Vlietvoorde. De vereniging stelde een document op: ‘Vlietvoorde en Oost Bos 
in historisch perspectief’. Daarin roept de vereniging de gemeente op om de rijke historie van het 
gebied te eerbiedigen en hiermee bij de bouwplannen rekening te houden. Op verzoek van de 
gemeente deden wij enkele suggesties voor een blijvende herinnering in dit gebied aan het roemrijke 
verleden. Tot dit moment hebben wij van de gemeente nog geen terugkoppeling gehad over de wijze 
waarop de geschiedenis van dit gebied in de bouwplannen tot uiting zal komen. Wij houden dat in de 
gaten. 
 
Website www.erfgoedleidschendam.nl 
Op de site is goed bij te houden hoe de vereniging reilt en zeilt. Oude Erfgoed Nieuws uitgaven 
kunnen worden geraadpleegd en activiteiten van de vereniging worden belicht. 


