
 
Opnieuw dreigt een belangrijk groengebied verloren te gaan. 
 
 
In de jaren 60 en 70 werden er een aantal nieuwbouwwijken gerealiseerd. De behoefte aan 
beschikbare woonruimte in de Haagse regio was (en is nog steeds) groot. Ook de gemeente 
Leidschendam draagt daar haar steentje aan bij. Er worden plannen gemaakt, die na 
verkregen goedkeuring achter elkaar gerealiseerd worden. En zo wordt het eeuwenoude open 
groene landschap herschapen in de moderne woonwijken ‘De Heuvel’, ‘De Zijde’,  
‘Prinsenhof’, ‘Duivenvoorde’ en ‘Amstelwijk’. Deze woonwijken zijn vandaag de dag bekend 
onder de naam Leidschendam-Noord. Deze wijken waren nog maar nauwelijks gerealiseerd 
of de volgende bouwplannen werden al gepresenteerd. In de jaren 80 en 90 werden ook de 
tuinbouwgebieden Voorburgseweg, ’t Lien en De Rietvink herschapen in moderne 
woonwijken. 
 
Het is in de ruim opgezette woonwijken goed wonen. En een hele prettige bijkomstigheid is 
de aanwezigheid van grote groengebieden die de nieuwbouwwijken als het ware omsluiten en 
veel bewoners het gevoel geven ‘buiten’ te wonen. Zo is nog steeds vanuit elke woonwijk op 
de fiets binnen een kwartiertje met eigen ogen waar te nemen hoe het polderlandschap er 
eeuwenlang uitzag. Achter de spoorlijn Den Haag-Leiden ligt de Duivenvoordse  en 
Veenzijdse polder, een schitterend, maar ook kwetsbaar gebied met een rijke flora en fauna. 
Een stukje van het gebied, het zogenaamde Achterste bos is een groot gedeelte van het jaar 
toegankelijk – in het vogelbroedseizoen gesloten. Aan de rand van het bos staande aan de 
Schenk krijg je een goede indruk van dit poldergebied.  
 
Wonen en leefruimte binnen en om de te realiseren woonwijken was een belangrijk 
onderdeel van de visie. En zo ontstaat er eind jaren 60 op de grens met de voormalige 
gemeente Voorburg een brede groenstrook, bestemd voor zowel de actieve en passieve 
recreatie. Het gebied strekte zich uit van de Veurselaan/van Ruysdaellaan tot aan de 
spoorlijn Den Haag-Leiden. Naast een tweetal wandelparken met waterpartijen 
en een kanovijver, zijn er een heempark, tennispark Overdam, een tweetal paardenmanages 
te vinden, en lagen hier de voetbalvelden van SEV en RKAVV, de hockeyvelden van 
Cartouche, en hadden de cricketers van VCC en de korfbalvereniging SEV hier hun thuisbasis. 
Bovendien lag de gemeentekwekerij ook binnen dit gebied. Dit in de jaren 70 aaneengesloten 
gebied vormde een belangrijke groencorridor en groene buffer. Vele jaren uitgevoerd 
ornithologisch onderzoek leverde op dat niet alleen vogels, maar ook insecten en talrijke 
kleine zoogdiersoorten zich via deze groenstrook verplaatsten van polder richting de 
groengebieden langs de Vliet, maar deze groenstrook tevens gebruikten om naar de 
verschillende andere groenstroken binnen de woonwijken te komen. Kortom, een prachtig, 
veelzijdig gebied waar de bewoners van de aangrenzende nieuwbouwwijken hun favoriete 
sport konden beoefenen, maar waar ook alle ruimte was om in de parken te genieten van de 
aanwezige flora en fauna. 
 
Helaas was de druk op dit groene gebied zo groot, dat telkens delen ervan een andere 
(her)bestemming kregen. Het is inmiddels totaal versnipperd en heeft sterk in natuurwaarde 
ingeboet. Brede wegen doorsnijden het gebied tegenwoordig, en de parken zijn verworden tot 
groengebiedjes op postzegelformaat. Er kwam als compensatie voor al de bouwactiviteiten 
een nieuw groengebied, het Sytwendepark. Dat lijkt mooi, maar de groene corridor is 
verloren gegaan en daarmee de waarde van het totale gebied. Tijden en inzichten veranderen 
en tegenwoordig wordt het bestaande groen beter beheerd en niet gezien als ‘restgebied’ waar 
je maar gewoon stukken vanaf kunt snoepen. Ook voor dit versnipperde gebied zijn nieuwe 
plannen gemaakt, die verdere aantasting moeten voorkomen en daar waar het kan de waarde 
ervan te versterken. 



Je zou dus zeggen dat men heeft geleerd van gemaakte fouten en zuiniger wordt op bestaand 
groen en zeker als het om grotere aaneengesloten, gevarieerde terreinen gaat. Maar niets is 
minder waar. Een ander fraai groengebied dat vanaf 1939 langzaam vorm kreeg, ligt in het 
noordelijke deel van de huidige gemeente Leidschendam-Voorburg. Het gaat om, wat nu het 
GGZ-Haagstreek terrein heet, maar bij vele oudere inwoners bekend is als het ‘Hulp en Heil-
terrein’. Het is dan wel geen openbaar park, maar vervult wel de functie van een belangrijke 
groene long en groene corridor. Dit gevarieerde terrein, dat doet denken aan een Engelse 
landschapstuin is niet alleen belangrijk als groene long en corridor in het verstedelijk gebied, 
maar vormt tevens een groene buffer tussen het verstedelijkt gebied en het laatste smalle 
stuk polderlandschap tussen deze gemeente en Voorschoten. Blijkbaar is er niets geleerd hoe 
om te gaan met groengebieden want ook hier liggen plannen gereed om het gebied te 
versnipperen en daarmee bijna tot restgroen te reduceren. En wie neemt wie nu in de maling.  
 
Nog steeds staat er op de hoek van de Noordsingel en de Dillenburgsingel een bord dat meldt 
dat er een tweetal riante appartementengebouwen zijn gerealiseerd die gelegen zijn 
tegen het laatste bosgebied!! Nou het terrein gaat de komende jaren flink op de schop en van 
groen wordt het rood en zal in natuurwaarde sterk achteruitgaan, ook al wordt in de plannen 
gesproken van inpassing en zorgvuldigheid bij de uitvoering. De eerste bomen zijn nog even 
gauw voor het vogelbroedseizoen gekapt. En men staat te trappelen om de ingediende 
plannen te realiseren met grote voortvarendheid. Dat daarbij dingen fout gaan in afstemming 
en communicatie is blijkbaar toegestaan. Maar wat dreigt er dan zoal te verdwijnen wanneer 
de plannen worden uitgevoerd? Zo’n beetje alles wat het gebied zo uniek maakt. Om daarvan 
een indruk te geven het volgende. 
 
Toen in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw de Leidschendamse woonwijken Prinsenhof, 
Duivenvoorde en Het Lien waren gerealiseerd, ontdekten de bewoners van die wijken dat er 
op loopafstand van hun woning, een bijzonder gevarieerd ‘park’ gelegen was. Met dat ‘park’ 
bedoelde men het terrein dat vandaag de dag bekend staat als het GGZ-Haagstreek-terrein. 
Heel veel bewoners uit genoemde woonwijken maken nog steeds regelmatig een korte 
wandeling over het terrein. En terecht, want dit rustige, half open terrein met een 
gevarieerde beplanting wisselt het hele jaar door van aanzien. Het terrein heeft de uitstraling 
van een in de Engelse landschapstijl aangelegd park. In het voorjaar vallen niet alleen de 
bloeiende struiken en bomen op, maar ook de verscheidenheid aan wilde planten springt dan 
in het oog. In het najaar zijn eerst de felgekleurde vruchten aan de struiken opvallend, maar 
wie er oog voor heeft ontdekt tussen de herfstbladeren verschillende soorten paddenstoelen. 
Die gevarieerdheid van de aanwezige vegetatie levert, zo hebben uitgevoerde inventarisaties 
uitgewezen, ook een grote verscheidenheid aan insecten- en vogelsoorten. Maar er is nog veel 
meer te ontdekken en te vertellen over het GGZ-Haagstreek-terrein. 
 
In 1939, een jaar nadat de gemeenten Veur en Stompwijk zijn samengevoegd en verder gaan 
als de gemeente Leidschendam, koopt de dan nog in Amersfoort gevestigde ‘Stichting 
Nederlands Hervormde Inrichtingen voor Zenuw- en Geestesziekten’ (Hulp en Heil) achter 
in Veur een tweetal bouwmanswoningen, te weten ‘de Herbertshoeve’ en ‘Bouwlust’ met de 
daarbij behorende wei- en hooilanden. Deze beide bouwmanswoningen zijn gelegen in de 
Duivenvoordse polder, noordelijk van de Veurse Achterweg. De tussen Achterweg en 
bouwmanswoning gelegen zanderige en dus drogere gronden worden krochtlanden genoemd 
en werden tot het eind van de 19e eeuw gebruikt voor het verbouwen van akkerbouw 
producten. De achter de bouwmanswoningen gelegen venige gronden zijn dan in gebruik als 
wei- en hooiland. 
 
Op dezelfde dag (1 september) dat deze Stichting beide bouwmanswoningen koopt, verkrijgt 
zij ook nog door ruil het eigendomsrecht van de bouwmanswoning ‘Schaeckenbosch’. Deze 
derde bouwmanswoning en de daarbij behorende gronden zijn gelegen tussen de 



Veursestraatweg en de Veurse Achterweg. Een aantal percelen land zijn in gebruik voor het 
verbouwen van akkerproducten. In de akte betreffende de voorwaarden van de ruiling wordt 
de bepaling op genomen dat de vertrekkende pachter van de bouwmanswoning 
Schaeckenbosch de beschikking krijgt ‘over de afbraak van die woning, voor zover hij die 
wenst te gebruiken’. Het woongedeelte is nog een tijd verhuurd, maar uiteindelijk blijft alleen 
het toegangspad in tact en de fundering van het woongedeelte van deze in 1905 nieuw 
gebouwde bouwmanswoning. Op deze fundering zijn later een tweetal ‘dienstwoningen’ 
gebouwd. De beide andere bouwmanswoningen blijven als zodanig in bedrijf als 
veeteeltbedrijf; wel krijgen de percelen land gelegen tussen Achterweg en de beide woningen 
een andere bestemming.  
 
Over de herkomst van de namen.  
 
De bouwmanswoning Schaeckenbosch is gebouwd in de tweede helft van de 17e eeuw op een 
stuk grond dat samen met de landerijen in 1569 nog ‘Het Schaedeckenbosch’ was.  
Na verkregen toestemming is het bos gekapt en is de vrijkomende grond afgegraven, 
geëgaliseerd en vervolgens als teel- en als weiland in gebruik genomen. In 1905 werd de oude 
woning gesloopt en op dezelfde plek een nieuwe gebouwd. De Herbertshoeve werd in 1903 
gebouwd op de plek waar voor 1569 al een bouwmanswoning stond. 
 
Herbert is de voornaam van één van de kinderen van de toenmalige eigenaar die opdracht 
gaf voor de nieuwbouw. In oude akten staat de naam “Mariahoeve’. Dit is een naam die vaker 
voorkomt op de gevel van een bouwmanswoning, en verwijst naar Maria de moeder van 
Jezus Christus. Vooral een RK eigenaar/pachter gaf deze naam aan de woning waar hij 
woonde en werkte. Ook de in 1912 gebouwde woning ‘Bouwlust’ werd als vervanger van een 
in 1569 al bestaande woning gebouwd. De naam heeft alles te maken met de functie. Het 
woord ‘bouwen’ wil zeggen alle werkzaamheden rondom de zuivelactiviteiten op de woning 
(het maken van boter en kaas). Het woord ‘bouw’ kent men ook in de betekenis van het 
oogsten (bijvoorbeeld bezig zijn in de hooibouw). 
 
Wat tot 1939 het Frekelaantje was, is nu de hoofdingang en de imposante laan richting het 
hoofdgebouw. Deze laan kruist de voormalige Veurse Achterweg. Dit is het laatste en 
authentieke stukje weg dat al in de 13e eeuw gebruikt werd door de eigenaren en pachters 
van de bouwmanswoningen, om hun zuivel- en akkerproducten, hun vee en hooi over te 
vervoeren. Oudere namen zijn ‘Lijthwegh’ of ‘Noortbuurtwegh’. Het was altijd een zandpad 
totdat de (Veurse) Straatweg opnieuw werd bestraat; de oude straatstenen werden toen 
benut om de smalle Achterweg te bestraten en daardoor beter berijdbaar te maken. Het pad 
met de hoge Populieren, aan de noordoostkant van het GGZ-Haagstreek terrein, was het 
toegangspad naar de bouwmanswoning ‘Bouwlust’ (in de volksmond was dit voormalige 
toegangspad ook bekend als ‘Peppellaantje’ of ‘Koolaspad’). Aan het eind van het pad staan 
nog enkele bomen die ooit voor en naast deze woning stonden. 
 
Voor iemand die het terrein niet goed kent, is toch de plek waar de ‘Herbertshoeve’ heeft 
gestaan terug te vinden, omdat de leibomen die voor de woning stonden er nog staan! 
De laatste decennia is er al heel veel verdwenen, maar plannen die nu op tafel liggen laten, 
wanneer deze worden gerealiseerd, het terrein een ware metamorfose ondergaan. Slechts een 
deel van het aanwezige groen blijft gespaard. Het terrein heeft nu nog de belangrijke functie 
van groene bufferzone tussen enerzijds de woonwijken en anderzijds het half open 
polderlandschap. Maar deze functie zal, alle prachtige plannen ten spijt, grotendeels verloren 
gaan. De oorspronkelijke bebouwing wordt gesloopt, zelfs het karakteristieke hoofdgebouw 
ontkomt niet aan de slopershamer. 
 



Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak waren de bouwactiviteiten op het terrein van ‘Hulp en 
Heil’ bij lange na niet afgerond. De ligging van het in ontwikkeling zijnde terrein bood 
gedurende die oorlogsjaren tal van mogelijkheden. Behalve een voorval in september 1940 
leek alles in het begin van de oorlog gewoon verder te gaan. Op de vroege ochtend van de 24e 
september 1940, hing er een dikke grondmist achter in de polder, de koeien stonden bijeen 
om gemolken te worden, alles leek rustig, totdat een Wellingtonbommenwerper er een 
geslaagde noodlanding maakte. De bemanning, die de crash overleefde, is later gevangen 
genomen. Het vliegtuig zelf, is door de Duitsers geheel hersteld, en nadat er een startbaan in 
de polder was aangelegd, kort voor Kerstmis 1940 vanuit de polder opgestegen. 
 
Maar die rust was bedrieglijk, want er gebeurde veel, het verzet tegen de bezetter was er op 
vele manieren, en het terrein van ‘Hulp en Hulp’ was een prima dekmantel. Onder de naam 
van ‘Stoottroep Jan van Schaffelaar’ oefende hier een verzetsgroep in discipline, 
wapentechnieken, gevechtstactieken en informatievergaring. De verzetsgroep ging ook tot 
actie over tot het neutraliseren van inwoners die op de hoogte waren van de activiteiten van 
dorpsgenoten die in het verzet zaten. Twee van deze, voor het verzet, uitermate gevaarlijke 
personen werden in half april 1945 door hen naar Hulp en Heil gebracht, waar zij na te zijn 
veroordeeld tot de kogel werden terechtgesteld en ter plekke begraven. Een andere fanatieke 
landwachter, die tot op het laatst van de oorlog illegale werkers dreigde te verraden werd 
gevangen genomen en naar Hulp en Heil overgebracht, met de bedoeling hem in een 
isoleercel te stoppen en hem zodoende ‘onschadelijk’ te maken, lukte niet. De directeur van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat sinds de zomer van 1944 was ondergebracht, 
weigerde dit uit veiligheidsoverwegingen. Uiteindelijk is de landwachter opgesloten in een 
diepe kast van een op het terrein staande dienstwoning en na de oorlog berecht. 
 
Het gangenstelsel in de vorm van forse buizen onder tussen de verschillende gebouwen op 
Hulp en Heil bood een prachtige gelegenheid voor illegaal werk, waar bij razzia’s wel dertig 
tot veertig mensen hun toevlucht konden zoeken. Er moet bovendien een geheime zender op 
het terrein geweest zijn, die berichten naar Engeland zond. Een plaquette die in de muur van 
het jaren geleden gesloopte mortuarium zat vermelde dit tenminste. Duidelijkheid is hierover 
nooit verkregen. De toenmalige directeur van het CBS had in zijn woning een Joods gezin 
opgenomen. De man van dit gezin had een kristalontvanger geconstrueerd, die het mogelijk 
maakte om de uitzendingen van de BBC te ontvangen en te beluisteren. Ook werd erover 
gesproken dat medewerkers van het CBS een zender hebben bediend, maar dit was bij de 
CBS-directie onbekend. Na de bevrijding werden door de BS zo’n 150 inwoners die verdacht 
werden van enige vorm van ‘hulpverlening aan of samenwerking met de vijand’, 
overgebracht naar Hulp en Heil, waar zij werden opgesloten, totdat uitgevoerd onderzoek het 
tegendeel bewees.  
 
Het kwam al even ter sprake, sinds de zomer van 1944 was het Centraal Bureau voor de 
Statistiek ondergebracht in de gebouwen van Hulp en Heil. De medewerkers kwamen vanuit 
Den Haag met de trein. Om dat mogelijk te maken waren er langs het spoor een tweetal 
perrons gerealiseerd, en een houten stationsgebouwtje. Verder was er van oude spoorbielzen 
en zand een schuilmogelijkheid gemaakt in geval van beschietingen door Engelse vliegtuigen. 
De CBS-medewerkers liepen het pad af dat naar de bouwmanswoning ‘Bouwlust’ leidde en 
liepen vandaar het terrein van Hulp en Heil op. Aan het eind van de werkdag liepen ze weer 
richting spoor en wachtten dan op de trein die hen weer terugbracht naar het Haagse. In de 
wintermaanden was dit pad spaarzaam verlicht zodat men niet in de ernaast gelegen sloot 
zou stappen. Vele jaren heeft het voormalige stationsgebouwtje op het terrein nog 
dienstgedaan als opslagruimte, voordat het ineens was gesloopt. 
 
 



Alles heeft zijn tijd; er werd bijgebouwd en gesloopt. Ook de inzichten hoe om te gaan met de 
binnen Hulp en Heil verblijvende cliënten veranderde. De naam ook: Hulp en Heil, 
Schaeckenbosch, de Fleury-Stichting en GGZ-Haagstreek. Namen voor een fraai, groen 
terrein, dat een belangrijke bufferfunctie is gaan vervullen. De gevarieerde aanplant zorgt 
praktisch het gehele jaar voor kleur. In het voorjaar zorgen uitbundig bloeiende bomen en 
struiken voor een uitgelaten stemming, terwijl de bladeren met hun warme kleuren het kille 
najaar verdrijven.  
 
En ach, wie heeft er tijdens een wandeling geen tamme kastanjes gezocht. Onder andere egel, 
wezel, konijn, mol, muis, vleermuis, kikker en pad voelen zich er thuis. Een jaartje vogels 
kijken levert 75 verschillende soorten op die er naar voedsel zoeken; van 32 soorten is 
bovendien vastgesteld dat deze er jaarlijks broeden en jongen grootbrengen. Laten we maar 
heel zuinig zijn op zo’n rijk en gevarieerd groen gebied dat bovendien een rijke historie kent. 
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