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V O O R W O O R D

Beste wi jkgenoten,
Of je nu lang in Leeuwendaal woont of nieuw bent in de wijk; iedereen heeft zijn huis voor onder-
houd wel eens helemaal ‘opengehaald’. En als de boel dan open ligt, dan kun je maar beter alles 
aanpakken. Iedereen kent wel verhalen van dat soort grondige projecten. Nóg beter kennen we 
de verhalen van bewoners die iets oversloegen en daar later spijt van kregen. Er is immers geen 
beter vermaak dan leedvermaak. Ik kan erover meepraten. Ik zal niet in de details treden, maar 
afgelopen oktober kon bij mij thuis -na drie dagen loodgieters over de vloer (en onder de vloer), 
het dweilen pas beginnen… Dat viel tegen. Ik geef eerlijk toe: ik heb het niet droog gehouden.
Het lijkt erop dat de gemeente ook voor een onderhoudsproject staat. De schop gaat erin. De 
straten gaan open en als dat gebeurt, wil de gemeente de kans benutten om alles aan te pakken. 
De gasleidingen worden vernieuwd, glasvezelkabels worden getrokken, ondergrondse vuilcontai-
ners worden ingegraven, de straatlantaarns krijgen nieuwe elektriciteitsleidingen, enzovoorts. Zie 
de details op www.rijswijk.nl/Leeuwendaal. En dan heb ik het nog niet eens over de mogelijkheid 
dat de drukke Geestbrugweg wordt uitgebreid met een actieve tramlijn.

Hier vinden Leeuwendalers natuurlijk wat van. De online petitie om 
nieuwe straatlantaarns te kiezen, werd door meer dan 1100 mensen 
ingevuld. Dat zegt iets over onze wil tot medezeggenschap. Dit Leeu-
wendeel geeft daarom ruimte aan bewoners die hun zegje willen doen 
over de plannen. Daarnaast biedt het ook ruimte aan Raúl, de wijkcoör-
dinator van de gemeente. Zo hopen we verschillende partijen een plat-
form te bieden en bij elkaar te brengen. Laten we hopen dat we het 
droog houden.

Wilgert Opraus - Voorzitter Wijkvereniging Leeuwendaal

Uit de redactie 
Even liep het me dun door de broek toen ik de inbox van de wijkkrant bekeek. Normaal gesproken 
is de redactie naarstig op zoek naar interessante onderwerpen. En nu leverde de één na de ander 
een kloek stuk aan. Toegegeven: we hadden er zelf om gevraagd. Zou het te maken hebben met 
het feit dat de gemeente fl ink aan het ‘investeren’ is in de wijk? De meningen zijn daarover niet 
onverdeeld positief. Gelukkig kunnen we contact opnemen met de gemeentelijke gebiedsregis-
seur Raúl Garcia. Hij stelt zichzelf voor op pagina 20. 

Ik houd het kort want ik wil ruimte overhouden voor een belangrijke 
oproep: wie wordt onze nieuwe redacteur? Yvonne Muilwijk gaat de 
wijk en dus ook onze redactie verlaten. We hebben nog geprobeerd om 
haar tegen te houden, maar Drenthe lonkt. Dus: heb je tijd en zin om 
vier keer per jaar mee te schrijven in dit prachtige blad? Meld je dan aan: 
wijkkrantleeuwendaal@gmail.com. 
En Yvonne: namens ons allemaal heel erg bedankt voor je fi jne bijdragen 
en je gezelligheid!

Marissa Koopmans - Eindredacteur Leeuwendeel
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Batelaan Culinair. Uw huiskamer kok, bij u thuis of op de Haagweg 171 te Rijswijk 2281 AJ

  peterbatelaan@kpnmail.nl  , +31634003224

Wijn cursussen SDEN 1 2 of 3  vanaf het najaar verzorgt  bij  
Batelaan Culinair.

Heeft u interesse in wijn en wilt u meer weten over het edele druivensap dan 
kan dat vanaf Oktober 2021 aan de Haagweg 171.

Ik organiseer al vele jaren wijn/spijs combinatie proeverijen voor 
wijnliefhebbers en breid dit nu uit met een meerdaagse cursus op 

3 verschillende niveau’s. 3 verschillende niveau’s. 

We starten hiermee aanstaand oktober.
Wilt u hierover meer weten/ kijk dan op de site batelaanculinair.com.
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Agenda van activiteiten van Wijkvereniging Leeuwendaal 

Leeuwendaal Oldtimer Rally: 10 juli

Ben je in het bezit van een Oldtimer of klassieker of van een cabriolet en vind je het leuk om 
mee te rijden? Meld je dan aan op de website www.leeuwendaalrally.nl

Leeuwendaalkerk: ZomerZonmoment: 11 juli 

Iedere wijkbewoner is van harte 
welkom om 15 uur voor een gezellig 
samen zijn, onder de kastanje-
boom. Genieten van gezelligheid, 
zomerse muziek, een hapje en een 
drankje, daarbij vertelt Ellen van de 
Leeuwendaalkerk een verhaal. Voor 
jong en oud en natuurlijk gratis. Wij 
houden ons aan de dan geldende 
Coronamaatregelen. Kom er gezellig 
bij. Stoelen staan buiten klaar bij de 
boom. Weet je welkom!

AGENDA VAN ACTIVITEITEN IN LEEUWENDAAL

Leeuwenkoor: Annelies Stumpel, astumpel@planet.nl

Kunst ter plekke:  Frans Werter, kunstterplekke@gmail.com

Oranjecomité:  info@ocleeuwendaal.nl

Straatspeeldag:  buitenspeeldagleeuwendaal@gmail.com

Leeuwendaal Duurzaam en Groen: info@barbaraschilperoortteksten.nl

Veegrooster speeltuin Mauritslaan: Veegrooster.mauritslaan@gmail.com

BVG De Compagnie:  info@bvgdecompagnie.nl

Mist u nog iets? Laat het ons weten!

C O N T A C T P E R S O N E N  I N  D E  W I J K
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Anna van der Riet en Jonas de Graaf wonen sinds december 2019 met Jasmijn 
van 5 jaar, Lauren van 3 jaar en Joris van 8 maanden schuin tegenover het 
speeltuintje in de Mauritslaan. Ze hebben alles tot en met de vloer aan het 
huis veranderd.  

De Straatspeeldag, Koningsdag en de wijk-
borrel zijn in de tijd dat ze hier wonen 
nog niet gehouden. Jonas: ‘We kijken erg 
uit naar alle sociale wijkactiviteiten waar 
iedereen over spreekt. We hebben al leuk 
contact met de buren. Jasmijn van 5 is een 
beetje verliefd op de buurman’. Anna: 
‘Soms vraagt ze of ze haar prinsessenjurk  
aan mag en dan wil ze bij de buren langs. 
Daar is ze ook van harte welkom. Erg leuk 
dat contact zo in de buurt.’ 

Anna en Jonas werken beiden 4 dagen het-
geen zeker in coronatijd een strak schema 
vergt. Jonas begeleidt een digitalisering-
project bij de rijksoverheid. Anna werkt 
als programma-manager IT bij T-mobile. 
Jasmijn zit op de Kronenburgschool en de 
twee jongsten op de kinderopvang.

Jonas: ‘We zijn in 2017 vanuit Amsterdam 
begonnen met zoeken naar een huis.’ Via 
een collega werden ze op Rijswijk gewe-
zen. Jonas, die alleen de omgeving van de 
Bogaard kende, was niet meteen enthousi-
ast. Maar toen ze de huizen en de op straat 
spelende kinderen in Leeuwendaal zagen 
waren ze om.  Anna: ‘Ik mis wel het koffi e-
tentje om de hoek, maar Jasmijn is trots dat 
ze ‘alleen’ naar huis mag fi etsen’. 

Jonas is enthousiast kite-surfer. Hij doet dat 
bij de Zandmotor bij Monster en op Sche-
veningen. Anna zit in Voorbrug op Moms 
Balance, een sportprogramma voor moe-
ders om in shape te komen na de bevalling. 
De vorige bewoonster van het huis heeft 
haar uitgenodigd om mee te lopen met 
haar hardloopgroepje.

Yvonne Muilwijk
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Buitenlandse hondjes in Leeuwendaal
Bij de Familie Brand in de Princesselaan 
deden honden op een bijzondere manier 
hun intrede. Toen ze voor het werk enige 
tijd op Barbados woonden, kwam er een 
hond om het huis te beveiligen. Een hond 
van onbestemd ras die waakzaam was. In 
de buurt zagen zij een hond aan de ketting 
liggen die slecht behandeld werd. Honden 
hebben daar een totaal ander leven dan in 
Nederland. Zij namen de hond onder hun 
hoede. Maar wel op proef om te kijken of 
er een goede klik zou zijn  met hun toen 
nog jonge kinderen. Hij mocht blijven… 
Deze beide honden gingen mee naar hun 
volgende woonplaats Londen. Ze moesten 
6 weken in quarantaine.

Nu ze al weer enige tijd in Nederland wonen 
hadden ze regelmatig twee dwergschnau-
zers te logeren. Ze waren van een familielid 
dat in Drenthe woonde en vaak voor haar 
werk op reis was. Na haar overlijden kwa-
men de hondjes defi nitief naar Rijswijk.

Het zijn gefokte hondjes afkomstig uit 
Polen: ze heten Obsession (Obi) en Lotus. 
Ze zijn inmiddels 13 jaar en vooral Lotus 
vertoont wat ouderdomskwalen, onder 
andere doofheid. Obi is veel sterker maar 
beide hondjes moeten hun energie kwijt. 
Ze worden dan ook 3 keer per dag uitge-
laten: ’s ochtends een kort rondje langs de 
Vliet, ’s middags richting Delft en ’s avonds 
door de wijk. Met de meeste honden uit de 
buurt kunnen ze goed opschieten.

Deze uit Duitsland afkomstige hondjes 
zijn klein van formaat maar absoluut geen 
schoothondjes. Over het algemeen zijn ze 
vriendelijk, waakzaam en schrander. In de 
winter hebben ze een stevige vacht met 
lange haren voor de ogen, maar in het 
voorjaar, als ze getrimd zijn, kijken ze hel-
der de wereld in.

Nora Groot
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Emmastraat 10 - Rijswijk - T. 070 390 05 05 - info@devrieselektro.nl - www.devrieselektro.nl

UW SPECIALIST IN JURA VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINES.  
NIEUWE EN PRE-OWNED MODELLEN

SINDS 1930

Onze koffiebonen verdienen  
de mooiste koffiemachine

E8 DARK INOXE6 PIANO WHITE

E8 TOUCH PLATINA

E6 PIANO WHITE

DVE404 A5 h-a-h kaart JURA E6 - E8 en Bosch wasmachine .indd   1 16-04-20   10:36
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141013_ChezMichelle_advertentie_Leeuwendeel_winter2014.indd   1 13-10-2014   12:54:30
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Kunst -aan de ramen- ter Plekke
Op een kille en grauwe zaterdagochtend in april opende wethouder Johanna 
Besteman de speciale Corona-editie van Kunst ter Plekke met kunst aan de 
ramen. Voorzitter Frans Werter en leden van het organiserend comité bege-
leidden haar op haar ronde door de wijk. Er was zoveel te zien dat ze tijd te 
kort kwam om alle adressen langs te lopen. Zondags scheen de zon en werd 
het steeds drukker op straat. Bezoekers genoten zichtbaar: ‘Wat fi jn om weer 
eens iets cultureels te doen. En dan niet online!’
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C O M P A G N I E  I N T E R V I E W S

Ondernemers over hun werk in coronati jd
Hugo de Wolf van Worcfl ow, visuele 
marketing en beeldcommunicatie
‘In eerste instantie gaf corona paniek. Wij 
gingen van een overvolle agenda naar geen 
werk. In de afgelopen anderhalf jaar hebben 
wij 50 tot 60 % omzet verloren.’ Het goede 
nieuws: sinds corona breidde Hugo zijn dien-
sten uit met luchtfotografi e. ‘Ik heb mijn 
dronecertifi caten gehaald, ik heb een drone 
en ik ben aan het vliegen. Het is onwijs leuk 
en het houdt je bezig. Het geeft nieuwe 
energie. Eigenlijk vind ik de stilstand onpret-
tiger dan verlies aan omzet. Geen contact 
hebben met andere mensen is niet fi jn.’ 

Anne ter Haar van Sprinkles Bakery
‘Door onze social mediakanalen in te zetten 
zijn we beter vindbaar geworden voor parti-
culiere klanten. Met nieuwsbrieven houden 
we ze op de hoogte van nieuwe specials 
en zo zien we de groep vaste klanten fl ink 
groeien. Je ziet dat mensen er in corona-
tijd een feestje van willen maken thuis. Ze 
pakken een keer uit met zo’n speciale taart, 
terwijl ze dat voor corona misschien niet 
zo snel zouden doen. We hebben nieuwe 
producten ontwikkeld, zoals brievenbuspak-
ketjes, sweet boxen en traktatieboxen voor 
drive-by verjaardagen. 

Gilbert Bal van Roots, Beleidsadvies 
‘Het werk is behoorlijk goed doorgegaan. 
Dat is in deze tijd een groot goed. Ik moest 
het wel anders organiseren. Zeker in deze 
tijd is het een voordeel om te kunnen wer-
ken in een bedrijfsverzamelgebouw 50 
meter van huis. Daardoor kunnen werk en 
privé behoorlijk gescheiden blijven. Wij heb-
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ben kleine kinderen thuis en mijn vrouw en 
ik moesten in de perioden van lockdowns 
dus fl exibel zijn in de opvang. Om het werk 
door te laten gaan, zijn wij beiden steeds 

meer in de avond gaan doen. En uiteraard 
is het jammer dat je door de lockdowns min-
der contact met mensen hebt.’

Judith van Zelm van Eldik van 
Twist2Change, leiderschapstrainingen
‘Ik ben veel meer online trainingen aan het 
geven en ik doe één op één coaching. Dat 
doe ik graag bij de Compagnie. Ik heb mijzelf 
opnieuw uitgevonden ‘online’ en heb een 
nieuwe manier van werken aangeleerd. Het 
inplannen van de afspraken gaat nu fl exibel. 
Overleggen met de klant doe ik kort en bon-
dig. De vergaderingen zijn nu effi ciënter. 
Creativiteit is een van mijn kwaliteiten. Ik 
ben nieuwe opdrachten aan het bedenken. 
De combinatie werk en privé was uitdagend. 
Kinderen thuis, werken en ondertussen mijn 
eigen bedrijf proberen te runnen.’

Hendrika Johannes van Mi Ati, refl ex-
zonetherapie en acupunctuur
‘Werken tijdens corona was moeilijk voor 
mij, want ik kan niet zo goed online wer-
ken. Het werk dat ik doe is één op één met 
mensen. Ik moet hun pols voelen naar hun 
tong kijken, want ik doe Traditionele Chi-
nese Geneeskunst en refl exhandenthera-
pie. Ik heb af en toe wel telefonisch contact 
gehad met patiënten om te vragen hoe het 
met ze gaat en mailtjes gestuurd met de 
oefeningen, die zij zouden kunnen doen tij-
dens corona. Daarmee bedoel ik bepaalde 
massages op acupunctuurpunten. De coro-
natijd heeft mij creativiteit opgeleverd. Ik 
kijk niet meer terug naar wat er geweest is; 
het is al geweest en nu gaan we vooruit.’

Wictoria Lukas, 
stagiaire De Compagnie
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verzekeringsadvies bij u om de hoek
100% onafhankelijk en deskundig 

 070 399 36 34  •  HOOGENRAAD.NL

T R O T S E  B E W O N E R S  V A N  H E T  P O S T K A N T O O R

070 399 65 60  •  HOOGENRAAD-VERZEKERINGSADVISEURS.NL
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Ingezonden brief 1

Ondergrondse vuilcontainers in Leeuwendaal?
Dit voorjaar ontvingen alle bewoners van Leeuwendaal een brief van de gemeente 
Rijswijk over gasleidingen, glasvezel en ondergrondse containers voor de inzame-
ling van restvuil. De gemeente geeft in de brief aan dat het gaat om de ratten in 
de restvuilbakken. De ondergrondse containers zouden daar de oplossing voor zijn. 
Bewoner Stijn Timmermans van de Frederiklaan is bezorgd en stuurde een brief naar 
de redactie. 

Om te beginnen bij het begin: in de directe omgeving van de Frederik-

laan zijn al heel lang geen ratten meer gezien, helemaal niet in de rest 

vuil-kliko’s die door de gemeente verstrekt worden. De directe noodzaak 

en het nut van deze aankondiging ontgaat de bewoners volledig.

Daarnaast zien we dat er op plekken waar al ondergrondse containers 

geplaatst zijn, er door dezen en genen (bewoners maar ook niet-bewo-

ners) vuilnis en andere troep naast wordt gekwakt. Daardoor verloedert 

de buurt niet alleen, het trekt juist ratten aan. Iets dat we natuurlijk 

altijd moeten voorkomen.

En dan speelt daarbovenop ook nog de parkeerproblematiek: waar ga je 

nou die ellendig uitziende containers plaatsen in een buurt met te weinig 

groen, te weinig speelruime voor kinderen en te weinig parkeerruimte? 

Bovendien zeggen omwonenden: ‘Als de containers maar niet hier voor 

mijn deur worden geplaatst.’ Begrijpelijk, want de containers zijn nou 

eenmaal vreselijk lelijk, het past niet in de buurt en het ontsiert.

Daarnaast worden de containers niet geleegd met behulp van een 

gewone vuilnisauto, maar een reusachtig voertuig, dat komt op momen-

ten dat de container aangeeft vol te zitten. Weer meer getoeter door de 

smalle straten met spelende kinderen tussen de geparkeerde auto’s; het 

is dus nog verkeersonveilig ook. Geen goed idee dus die containers.

Wat is er aan de hand? 
In sommige straten zijn er bovenwoningen; woningen zonder tuin. Men-

sen kunnen daar hun vuilnis niet kwijt en daarom staan er (tot ergernis 

van velen) rijen met restvuilcontainers op bijvoorbeeld de boek Regen-

tesselaan en de Leeuwendaallaan. 
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Als deze wijkkrant op de mat valt is er meer bekend over de plaatsing van de contai-
ners en de mogelijkheden om bezwaar te maken.

Omdat deze containers van niemand zijn, worden er, als ze vol zijn, 
steeds weer vuilniszakken naast geplaatst. Het lijkt erop dat deze con-
tainers niet regelmatig geleegd worden door de gemeente. Dat ziet er 
niet alleen heel vervelend uit, het trekt natuurlijk ook ratten en loslo-
pende katten aan.

Maar om dan onder het mom van een specifi ek probleem een generieke 
en nogal ingrijpende maatregel te nemen door de hele buurt vol te stam-
pen met containers lijkt me een heel slecht plan. 

De nadenkende bewoners van Leeuwendaal zoeken een maatwerkoplos-
sing: laat de boel zoals deze is voor alle straten waar mensen de contai-
ners al in de tuinen hebben staan. En bedenk met de bewoners van de 
bovenwoningen een oplossing voor dat specifi eke probleem. Denk aan 
roulerende plekken zodat iedereen van de bovenwoningen ‘eigenaar’ 
wordt van het probleem. 

Een van de andere argumenten van de gemeente is dat er nu zo goed 
gescheiden wordt dat er bijna geen restvuil meer is en dat de ophaal-
ronde niet meer loont. Een oplossing voor dat probleem (dat ik overi-
gens niet ken) zou zijn dat je iedereen op verzoek een extra restvuilcon-
tainer aanbiedt en de periode tussen restvuil inzamelingen iets oprekt. 

Al met al wellicht niet de oplossing die  de gemeente en Avalex voor 
ogen hebben, maar noch de gemeenteambtenaar noch de Avalex mede-
werker bepaalt het woongenot in onze wijk.

Stijn Timmermans 



Ingezonden brief 2

Nieuwe tram over de Geestbrugweg?
In de afgelopen maanden heeft Hans Maas meer buren en buurtbewoners leren 
kennen dan in de voorgaande 13 jaar dat hij hier woont: aan Leeuwendaal-zijde, aan 
Cromvlietzijde, in de zijstraten. Een plezierige en hartverwarmende ervaring: ‘Wat 
een hoop leuke mensen wonen hier!’ De aanleiding voor deze kennismaking is helaas 
minder plezierig. Hij stuurde deze bijdrage naar de redactie.

HOV Binckhorst
Den Haag is bezig met de ontwikkeling van het gebied (30.000 tot 35.000 

woningen) tussen de stations Den Haag Centraal Station, Den Haag Hollands 

Spoor en de Binckhorst. Om toekomstige bewoners en werkenden van goed 

openbaar vervoer te voorzien, wil Den Haag zogeheten Hoogwaardig Open-

baar Vervoer (HOV) tracés aanleggen naar Voorburg-Zoetermeer en naar 

Delft. 
Voor een gedeelte van de verbinding is gekozen voor een route over bestaand 

tramspoor op de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg. Echter, gezien 

de uitstekende bestaande verbindingen (tramlijn 1 en spoorlijn Den Haag-

Delft) ontbreken nut en noodzaak voor deze keuze. Voor Den Haag blijkt het 

ontlasten van het Rijswijkseplein (waar tram 1 passeert) prioriteit te hebben. 

Elke vijf minuten een tram
HOV betekent elke vijf minuten een tram. Nieuwe treinstellen die groter, 

breder, zwaarder en langer zijn en de nodige trillingen veroorzaken, nabij de 

oude bebouwing. 
De trams moeten over de Geestbrug en over het drukke kruispunt met de 

Haagweg. De Geestbrugweg doorkruist een kinderrijke buurt. Er komen 

negen zijstraten op uit, oversteken is gevaarlijk, fi etsers komen regelmatig in 

de rails terecht. Er bestaat een onveilige situatie, die verslechtert wanneer 

daar ook nog het HOV aan wordt toegevoegd. 

“Inspraak”
Pas in maart werden wij als bewoners van de Geestbrugweg uitgenodigd door 

de gemeente Den Haag voor deelname aan een bewonersplatform. Rijswijk 

is formeel niet bij de besluitvorming betrokken (‘want de tram is gepland over 

bestaand spoor’). Binnen dit bewonersplatform is alleen ruimte om mee te 

denken en praten over het ‘hoe’. Dit terwijl wij, zoals eerder gezegd, niet over-

tuigd zijn van nut en noodzaak en meer heil zien in alternatieven.
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Onze gemeente moet opkomen voor haar bewoners en niet toestaan dat 
andere besturen over hen en Rijswijks grondgebied beslissen. Al helemaal 
moet zij voorkomen dat de grote buur (Den Haag) zijn problemen op de kleine 
buur (Rijswijk) afwentelt onder het mom van ‘regionale samenwerking’. 

Er moet een serieuze afweging van alternatieven komen. Goede en tijdige 
informatie voor bewoners over het proces, de inspraakmomenten en de for-
mele procedures. En Rijswijk moet zelf initiatief nemen waar het gaat om het 
veiliger en leefbaarder maken van de Geestbrugweg en daarvoor de kaders 
aangeven. 

Waar staan we nu
Medio mei 2021 hebben we een aantal bijeenkomsten van het Bewonersplat-
form en Inloopsessies achter de rug. Als bewoners hebben we de publiciteit 
gezocht. We zijn regelmatig met de wethouder (Lugthart) in gesprek. We 
benaderen gemeenteraadsfracties en maken gebruik van inspreekmomenten 
(Forum Stad). 
Wat kunt u doen? 
Het is duidelijk dat we er nog lang niet zijn. Er is een kleine kern actief. Hierbij 
aangesloten zijn een 60-tal van de eerdergenoemde buurtbewoners. Voor nu 
hebben we behoefte aan nog meer draagvlak, inzet van expertise (juridisch 
bestuurlijk, verkeerskundig, communicatief en publicitair), netwerken (politiek 
bestuurlijk in Rijswijk en Den Haag), praktisch meewerken (bijvoorbeeld door 
folders rond te brengen) en meedenken. Wanneer u voor meer informatie 
de nieuwsbrieven op wilt vragen of wanneer u iets wilt doen, mail dan naar: 
Geestbrugwegbewoners@gmail.com

Wij horen graag van u. Laten we onze mooie buurt veilig en leefbaar houden!

Hans Maas, namens Geestbrugwegbewoners



Ingezonden brief 3

Even voorstellen 
Mijn naam is Raúl Garcia, ik werk als gebiedsregis-

seur Rijswijk Oost voor de gemeente Rijswijk. Dat 

betekent dat ik de wijk ken, inzichten heb in activi-

teiten, initiatieven, (gemeentelijke) projecten en de 

gedeelde of soms tegenstrijdige belangen. Ik richt me 

erop de participatie onder bewoners, wijkverenigingen 

en ondernemers te stimuleren.

Leefbaarheid in de wijk bevorderen
Als gebiedsregisseur wil ik de leefbaarheid in de wijk 

bevorderen. Dat doe ik door als intermediair én adviseur 

op te treden, enerzijds voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners 

en anderzijds voor het stadsbestuur en collega’s van de gemeente. Vervolgens 

breng ik signalen die ik ontvang uit de stad en uit het stadhuis samen in een plan. 

Leeuwendalers kunnen meepraten
Ook in Leeuwendaal wil de gemeente graag dat u meepraat over de werkzaamhe-

den die worden uitgevoerd. Per werkzaamheid ontvangt u een brief met daarin de 

wijze waarop de gemeente het participatietraject vormgeeft. Oftewel: hoe u kunt 

meedenken of meepraten.
As gebiedsregisseur streef ik ernaar dat de verschillende werkzaamheden zo op 

elkaar afgestemd zijn, dat u er zo min mogelijk hinder van ondervindt.  

Heeft u vragen of opmerkingen aan de gemeente?
Van diverse bewoners hebben we vragen en opmerkingen over de nog uit te 

voeren werkzaamheden in Leeuwendaal ontvangen. Mocht u ook vragen en 

opmerkingen hebben, laat dan vooral van u horen. Hiervoor kunt u contact opne-

men met mij of met de contactpersoon die genoemd wordt in de brief die u per 

werkzaamheid ontvangt.

Kortom…
Dit alles betekent dat u bij mij terecht kunt voor onderwerpen die gaan over het 

verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. Bijvoorbeeld wanneer u vragen, ideeën 

of wensen heeft, of als u in gesprek wil gaan over een bewonersinitiatief.

U kunt mij bereiken via: RGarcia@Rijswijk.nl en telefonisch via: 06 343 280 94. 

Ik kijk ernaar uit om u te ontmoeten.
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O L D T I M E R S  I N  D E  W I J K

Leeuwendaal Oldtimer Rally
Op zaterdag 10 juli wordt de Leeuwendaal Oldtimer Rally weer gereden. De 
inschrijving voor dit leuke evenement is geopend. Ben je in het bezit van een 
Oldtimer of klassieker (auto of motor en 30 jaar of ouder) of van een cabriolet 
(alle leeftijden) en vind je het leuk om mee te rijden?  Meld je dan aan op de 
website www.leeuwendaalrally.nl. Voor de kosten hoef je het niet te laten, 
deelname aan de Leeuwendaal Oldtimer Rally is ook dit jaar gratis.

Route
Dit jaar wordt de Leeuwendaal Oldtimer 
Rally voor de 5de  keer gereden. Net als 
voorgaande jaren starten en fi nishen we bij 
de kastanjeboom. De route voert je langs de 
mooiste en onontdekte plekken in de regio. 
Je kunt kiezen uit een tourrit of een puzzel-
rit. Bij de tourrit rij je de route op je gemak 
aan de hand van je navigatie. Bij de puzzel-
rit rij je aan de hand van aanwijzingen en 
verschillende opdrachten. Het is geen wed-
strijd, we rijden puur voor de lol, de eeu-
wige roem en om in contact te komen met 
andere autoliefhebbers in de wijk.

Equipes
Een equipe bestaat uit minimaal een 
bestuurder en een navigator. Afgelopen 

jaar deden maar liefst 21 equipes mee en 
natuurlijk hopen we dat we dit jaar meer 
wijkgenoten enthousiast kunnen maken 
om deel te nemen. 
In verband met het lustrum wordt nog 
gekeken of we na de rally een BBQ kunnen 
organiseren met de deelnemers. Dit is mede 
afhankelijk van de dan geldende Corona-
maatregelen. Op het moment van schrijven 
van deze Leeuwendeel konden we daar 
helaas nog geen duidelijkheid over geven.

Aanmelden
Wil je meedoen? Of wil je op de hoogte 
blijven van de Leeuwendaal Oldtimer Rally? 
Kijk dan op  www.leeuwendaalrally.nl. Heb 
je vragen over de rally? Stuur dan een mail-
tje naar chester@bishop.nl.



22

Foodtruck Barabus
Veel Leeuwendalers hebben dit voorjaar heerlijk gegeten bij de verschillende 
foodtrucks die onze wijk aandeden. Zo konden we ondanks de lockdown toch 
lekker ‘uit eten’. 



Wij zoeken een nieuw redactielid!
Helaas gaat onze trouwe redacteur Yvonne Muilwijk de wijk verlaten. 
Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe schrijver voor deze mooie 
wijkkrant. 

Wat ga je doen? 
• Je interviewt wijkgenoten en schrijft er mooie verhalen over. 

• Je vergadert vier keer per jaar met de redactie. 

• Je ontvangt veel complimenten over de prachtige wijkglossy.

WANTE D

Heb jij een warm hart voor de wijk en houd je van schrijven? 
Neem dan contact op met Marissa Koopmans: 
wijkkrantleeuwendaal@gmail.com.
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Van Porto Azul naar Sabores de Portugal 
Collega-ondernemers Mylène en José zijn sinds 2019 te vinden in de winkel 
Sabores de Portugal in de Kerklaan. 

José Fernandes is geboren in het noord-
oosten van Portugal en opgegroeid in Vila 
Franca de Xira, 28 km boven Lissabon. Toen 
hij in 1965 aankwam in Nederland, ging hij 
werken in Den Haag. Hij ontmoette zijn 
vrouw, die inmiddels is overleden. José 
begon in 1984 een import & export bedrijf 
in bedrijfs- en sportkleding. In 2008 startte 
hij met het merk Porto Azul, voor baby-en 
kinderkleding. Daarnaast fl oot José als 
voetbalscheidsrechter jarenlang de wed-
strijden bij de amateurs.

Mylène komt uit Hoorn en volgde de 
Modeacademie Vogue in Amsterdam. Ze 
liep stage en werkte in Parijs. Vanaf 1995 
werkte ze bij José als ontwerpster, styliste 
en verkoopster. De laatste collecties wer-
den verkocht in 2017 in de huidige winkel 
in de Kerklaan. 
In 2019 startten Mylène en José met deli-
catessen uit Portugal. Waarom die omslag? 

‘Niet iedereen heeft kleine kinderen, maar 
eten moet wel iedereen.’

Het valt op dat iedere keer als je er binnen 
loopt, mensen een praatje staan te maken. 
Mylène: ‘We vragen de klanten vaak hoe 
het gaat. Zeker in deze tijd wil je mensen 
een extra hart onder de riem steken. Wij 
proberen het leven een plezier te laten 
zijn door goede kwaliteit te importeren uit 
Portugal. Onze winkel moet de heimwee 
naar dit land doen vervagen en de beleving 
laten gelden.’ Er is veel interesse voor Por-
tugal onder Nederlanders. Klanten willen 
vaak van alles weten over hun aankoop. 
‘Vooral het ontstaan van de Pastel de Nata 
vindt iedereen een prachtig verhaal.’

Hoe zit dat met de Pastel de Nata, het 
gebakje uit het Klooster van Belem? 
‘Deze lekkernij is in 1837 bedacht door de 
nonnen en is gemaakt van onder andere 
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vanille, eidooier, rietsuiker en bladerdeeg. 
Het recept is echter geheim.’
Ook over de wijn is van alles te vertellen. 
José is een meester in verhalen en anek-
dotes vertellen over allerlei onderwerpen. 
Sommige klanten staan soms uren met 
hem te praten over één fl es wijn. Bijvoor-
beeld over de verfi jnde wijnsoorten uit 
Alentejo, Port uit de Douro-vallei of het 
prachtige noorden waar de bijzondere 
Vinho Verde (groene wijn) vandaan komt. 
Deze mysterieuze wijn valt volgens José 
niet te omschrijven, maar wèl te proeven. 

Tot slot wil Mylène nog kwijt dat de Sao 
Jorge en Milhafres kaas een aparte vermel-
ding verdienen in dit interview. Gemaakt 
door Nederlandse koeien uit Friesland. 
Heerlijk op een stukje brood of bij een 
glaasje port…

Marissa Koopmans
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Heer van Leeuwendaal:
Adriaan Leonard van Heteren, ‘heer van Leeuwendaal’ 

Erik Andriessen beschrijft in Het verhaal van Leeuwendaal op pagina 129 de geschiede-
nis van de buitenplaats die zijn naam heeft gegeven aan de huidige woonwijk. Eén der 
bezitters was Adriaan Leonard van Heteren (1722-1800). Hij was 48 jaar lang de eigenaar. 
Over hem schreef ik een artikeltje in het protestantse kerkblad, dat ik heb bewerkt voor 
Leeuwendeel. Uiteindelijk loopt u, Leeuwendaler, dagelijks in zijn voetsporen!

Rijswijk was in de achttiende eeuw nog een 
klein dorp: de Herenstraat, een stukje Kerklaan 
en wat zijstraatjes. Maar vanouds was het een 
gewilde plaats om buitenhuizen te bouwen. 
Menig Haagse regeringsfunctionaris trok in 
de zomer naar buiten, naar een hofstede of 
landhuis dat ver van het dagelijks gewemel lag. 
Buiten, inderdaad. Zelfs Hendrik Tollens, die 
permanent midden in het dorp tegenover de 
dorpskerk woonde, ervoer dit als buitenleven.

Ook Adriaan Leonard van Heteren liet van 
elders zijn oog op Leeuwendaal vallen. In 
1752 kocht hij het landgoed van de weduwe 
zijn oom François Lormier, die zelf een tante 
van zijn vrouw was. Ons kent ons – en zo blijft 
het bezit in de familie. Bovendien wéét je wat 
koopt… 
Van Heteren behoorde tot de rijkste families 
van Den Haag. Hij studeerde rechten in Lei-
den en hij had later wat baantjes (schepen van 
Schieland, bewindhebber van de West-Indi-
sche Compagnie, bestuurder van de Socië-
teit van Suriname, kanunnik van Sint-Jan in 
Utrecht). 

Zijn rijkdom kwam echter ook doordat hij als 
enig overlevend kind het vermogen van zijn 

vader Hendrik erfde, die lid van de Haagse 
vroedschap was. Vader had met zijn zwa-
ger Willem Lormier de basis gelegd voor een 
kunstcollectie die uiteindelijk in Adriaans han-
den kwam. Willem was zonder nakomelingen 
overleden en neef Adriaan had ook het nodige 
uit zijn nalatenschap verkregen. Daarnaast 
had Hendrik een befaamde verzameling mun-
ten en penningen die ook bij de zoon terecht-
kwam.

Adriaan bezat een huis op de Kneuterdijk, 
maar kocht een groter pand aan het Lange 
Voorhout (nummer 16) toen dat te klein werd 
voor al zijn schilderijen. We kunnen ons voor-
stellen dat hij na 1752 ook wat kunstwerken 
naar Leeuwendaal verscheepte. Wat zal er 
gehangen hebben? 

En wat moet je met al die rijkdom? Het huwe-
lijk in 1745 met zijn nicht Wouterina Brigitta 
Lormier (1718-1771) resulteerde in twee zoontjes, 
maar beiden stierven als kind. Adriaan was 
geen Rijswijker, maar had duidelijk sympathie 
voor de dorpskerk. Hij zal er ’s zomers gekerkt 
hebben. Zo overwoog hij rond 1785 de kerk een 
orgel te schenken, maar door de erfenis van 
Cornelia Schellinger was hij daarmee te laat. 

Advertentie 1800 over de nagelaten boedel. 



Toen mocht de kerk van Voorburg voor 20.000 
gulden een orgel laten plaatsen. En hij was 
nog een keer te laat, toen Hendrik Ravesteijn 
in 1790 zilveren avondmaalsbekers aan de kerk 
schonk. Toch kon Adriaan zijn goede gaven 
kwijt: hij betaalde voor de kerk twee koperen 
kroonluchters, die tot op de dag van vandaag 
dienst doen. Ook gaf hij 8000 gulden voor een 
fonds dat het traktement van de predikant kon 
verhogen.
Zijn 137 schilderijen vermaakte hij aan een 

achterneefje, dat deze in 1809 voor 100.000 gul-
den aan het Koninklijk Museum verkocht. Dat 
heet inmiddels Rijksmuseum en daar kunt u 
nog Van Heterens werken van onder anderen 
Adriaan Brouwer, Adriaan van Ostade, Gerard 
ter Borch en Jan Steen bewonderen. En zich 
afvragen welke werken in Leeuwendaal heb-
ben gehangen…

Ruud Poortier, archivaris Protestantse 
Gemeente Rijswijk 
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“Koude Sophie” was de laatste die bleef 
hangen. Zij, offi cieel Sophia van Rome gehe-
ten, is de laatste van de vijf IJsheiligen die 
van 11 tot en met 15 mei hun naamdag vie-
ren. Mamertus, Pancratius, Servatius, Bonifa-
tius van Maastricht (een andere dan die in 
Dokkum is vermoord) gaan haar voor. 

Het is de periode in mei, waarin volgens de 
volksweerkunde nog nachtvorst kan optre-
den. Later in de maand is die kans heel klein. 
Traditiegetrouw is het de tijd van de gerani-
ummarkten, omdat je die vanaf nu met een 
gerust hart (bijna) kunt uitplanten. 

De IJsheiligen wisten dit keer van geen wij-
ken. Het was de koudste aprilmaand sinds 
lang en sneeuwde zelfs in mei. Zodat aan-
vankelijk vooral de doorzetters zich in de 
gure wind aan een tafeltje waagden toen de 
terrassen eindelijk, oh eindelijk, weer open-
gingen. Er circuleerden zelfs beelden van 
diehards onder een paraplu in regen die op 
hagel leek. Proost. 
Het leek alsof de IJsheiligen ons als strenge 
zedenmeesters de les lazen. Terrassen open? 
Dat lijkt ons in deze omstandigheden, met 
deze aantallen Corona-besmettingen, echt 
nog niet verantwoord. Beter om nog een 
tijdje te wachten…

Maar uiteindelijk werd het ook voor hen 
hoog tijd om te gaan. Zo konden planten 
de volle grond in en wij de volle zon in – al 
liet die zich in eerste instantie nog niet voluit 
zien. ‘Effe een ander behangetje,’ postte een 
buurvrouw vorig jaar bij een foto op Face-
book tijdens een voorzichtige paar dagen 
eropuit. Dat andere behangetje is dus ook 
het terras van onze buurtkroeg De Conc-

kelaer. Of bij De Wits, of de Italianen in het 
dorp, of Eleia, of…. Met je benen in de zon 
en uitzicht over de Vliet, de Herenstraat en 
elkaar.

Het kan volop terrassenweer worden, want 
weerkundigen voorspellen een lange hete 
zomer. Sommigen dromen van een verblijf 
in tropische en subtropische oorden. Op het 
moment dat ik dit schrijf, kleuren de land-
kaarten van oranje naar geel en zelfs groen. 
Wij mogen weer vaker het land uit. 

Effe een ander behangetje. Zou het soms 
daarom zijn dat behang met afbeeldingen 
van planten zo’n trend is? En kamerplanten 
zo immens populair? 

Barbara 
Schilperoort

C O L U M N

Een ander behangetje
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