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voorwoord

Afgelopen zomer mocht ik aanschuiven bij de Jubileum Rijsttafel in De Bras  
(Ypenburg). Een opwarmertje voor het festival ter ere van 20 jaar Leidschenveen- 
Ypenburg, een dag later. De belangstelling is groot. Aan de lange tafels Vinex- 
bewoners die komen voor de Indisch-Haagse maaltijd en die nieuwsgierig zijn  
naar elkaar. 

Het buurtfeest bij De Smulhoeve en Stadsboerderij Landzigt heeft diezelfde 
prettige sfeer. Dat blijkt wel uit dit boekje. Bewoners tonen bruisende wijkinitiatieven 
en lokaal talent treedt op. Leidschenveen-Ypenburg verrast zichzelf en laat zien 
dat er in 20 jaar een levendig, echt Haags stadsdeel is ontstaan. 

Het succes van Leidschenveen-Ypenburg is mede te danken aan de nog altijd 
actieve bewoners ‘van het eerste uur’. Zij bundelen hun krachten in diverse bewoners- 
organisaties om samen aan een nog mooier stadsdeel te kunnen werken.  
De bewonersorganisaties vormen daarmee een goed aanspreekpunt voor de 
gemeente.

Dat is geen overbodige luxe, want naast het organiseren van feestjes is meer nodig. 
Waar het stadsdeel begon als een Vinex-locatie met jonge gezinnen, is er nu ook 
behoefte aan vertier voor de opgroeiende jeugd. De ouders – nu uit de kleine 
kinderen – krijgen weer belangstelling voor ontmoeting, horeca en cultuur.  
Daarvoor zijn ze welkom in ons stadscentrum, maar als volwassen Haags stadsdeel 
mag er meer te beleven zijn in de eigen woonomgeving. Iets om naar uit te zien.

Burgemeester Jan van Zanen
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Vinex-locatie
Scheldwoord of geuzennaam?  
Het laatste natuurlijk! Bewoners van 
Leidschenveen-Ypenburg mogen trots 
zijn op hun Vinex. Dat is een verkorting 
van Vierde Nota over de ruimtelijke 
ordening Extra. Deze notitie uit 1993 
bevat uitgangspunten voor de bouw  
van (onder andere) grootschalige 
nieuwbouwwijken aan de rand van grote 
steden. Deze locaties worden vaak 
Vinex-locaties genoemd. Samen met de 
aangrenzende wijken Hoornwijk, Forepark 
en Leidschenveen vormt Ypenburg 
vanaf 2002 Leidschenveen-Ypenburg, 
het achtste stadsdeel van Den Haag. 
Delen van Leidschendam, Nootdorp, 
Pijnacker, Rijswijk en Voorburg horen 
sinds de gemeentelijke herindeling op  
1 januari 2002 ook bij de Vinex.

Hoornwijk

Ypenburg

Leidschenveen

Forepark
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Woonplezier 
en levensgeluk
Stadsdeelwethouder Kavita Parbhudayal en  
stadsdeeldirecteur Petra Sevinga werken  
sinds 2018 met hart en ziel voor Leidschenveen- 
Ypenburg. Zij delen graag hun trots op dit  
20-jarige Haagse stadsdeel en zijn bewoners.

wat vind je zo mooi aan ‘de vinex’?
Kavita: “Het is een groen, ruim opgezet stadsdeel met veel 
jonge gezinnen, speelvoorzieningen en goede auto-, fiets-  
en openbaar vervoerverbindingen. Daar ben ik trots op.  
En op initiatieven van mensen zelf. Zoals de Buurtpreventie-
teams die week in week uit actief  zijn, en bijvoorbeeld speel-
plekken schoon en veilig houden. Ik ben echt blij dat betrokken 
bewoners zich op deze manier inzetten.”
Petra: “Het is grotendeels een heel nieuw stadsdeel, maar de 
oude delen zijn ook de moeite waard. Alles is nog niet in  
beton gegoten. Ik vind het mooi om samen met nieuwsgierige, 
onderzoekende inwoners en bedrijven dingen te ontwikkelen. 
Zo zijn er bouwkavels en braakliggende terreinen waar we 
met z’n allen nog mee aan de slag gaan.”

Stadsdeeldirecteur Petra Sevinga (links) en stadsdeelwethouder Kavita Parbhudayal.
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hoe kijk je terug op het feest in de  
vinex-jaar?
Kavita: “Leidschenveen-Ypenburg heeft zichzelf  eindelijk in 
het zonnetje gezet met het vieren van zijn 20e verjaardag. 
Mooi! Ik zie veel nieuwe ideeën 
en initiatieven. Iets oudere 
jongeren denken na over meer 
reuring in hun wijk, en senioren 
willen graag meer plekken om 
gezellig koffie te drinken.  
Die beweging is echt heel goed.”
Petra: “Ik vond het Feest in de 
Vinex-festival fantastisch. Dit was eind augustus op het terrein 
van lunchcafé De Smulhoeve en Stadsboerderij Landzigt.  
Het werd voor het eerst gevierd en was heel verbindend: 
er kwamen zoveel mensen op af, uit Leidschenveen en Ypenburg, 
jong en oud, en er trad veel lokaal talent op. Door alle Feest in 
de Vinex-activiteiten, met name het festival, ben ik nog veel 
meer van dit stadsdeel gaan houden. Er zijn zoveel mensen die 
iets willen maken met elkaar.”

wat vind je belangrijk in de nabije  
toekomst?
Kavita: “Dat het woonplezier en levensgeluk van mensen in  
het stadsdeel groot blijft, en dat ze op een fijne manier ook 

hun kinderen blijven zien 
opgroeien. Mensen denken 
goed na over vragen als:  
Wat is er nodig? Hoe hou ik 
mijn straat of  wijk mooi en 
duurzaam? Veiligheid, goed 
openbaar vervoer, groen en 
natuur scoren hoog op het 

wensenlijstje. Samen met betrokken bewoners ga ik deze 
Wijkagenda voor Ypenburg en Leidschenveen uitvoeren.”
Petra: “Wat nog ontbreekt in dit jonge stadsdeel: meer plekken 
voor ontmoeting, cultuur, horeca. Bijvoorbeeld een theehuis 
of  multifunctioneel centrum. Net zo belangrijk: nog meer 
ontmoetingsplekken in de openlucht. Zoals parken en pleinen 
met picknickbankjes en prieeltjes. We moeten het voor en met 
elkaar doen! Dat lukt ook. Daar heb ik alle vertrouwen in.”
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Muzikale wandelingen in de wijk
Leidschenveen-Ypenburg bestaat 20 jaar en dat is gevierd 
met allerlei feestelijke activiteiten onder de naam ‘Feest in  
de Vinex’. Op 13 mei 2022 was de officiële opening van het 
jubileumjaar. Stadsdeelwethouder Kavita Parbhudayal sprak 
in bibliotheek Leidschenveen alle aanwezigen toe.  
Hierna volgde een muzikale ontdekkingstocht: in kleine groepjes 
wandelden mensen met de gidsen van Hummingbird Music 
door de wijk. Op zes verschillende locaties genoten zij van 
korte live-optredens van lokaal talent.

Op 22 oktober 2022 volgde een muzikale afsluiting van het 
Feest in de Vinex-jubileumjaar. Terwijl Leidschenveen in mei 
aan de beurt was bij de officiële aftrap van het feestjaar, 
gingen mensen nu door de straten van Ypenburg op een 
muzikale wandeltocht. Zij zagen verrassende live-optredens 
in gebouw De Toevlucht, bibliotheek Ypenburg, bij kinder- 
opvang UP, Inclusion4all, OBS Ypenburg en Wouters Wonderland 
(de tuin van Anne-Tjerk Mante, die hier eigen liedjes speelde). 
Troubadour Esdor van Elten zong de mensen ook toe,  
vanuit een treintje. Op naar een vervolg van deze swingende 
Le-Yp SESSIES!

Foto’s: Nikki Born/Hummingbird Music
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 Tekst en archieffoto’s: Dick Muijs

Waterfestijn en Drakenbootrace
Oud-verslaggever en fotograaf Dick Muijs is niet 
weg te denken als lokale reporter in Leidschenveen- 
Ypenburg. Na zijn pensioen is hij actief gaan speuren 
naar nieuws. Hier kijkt Dick terug op een van zijn 
persoonlijke hoogtepunten in 20 jaar Leidschenveen- 
Ypenburg. 

In 2008 is een aantal inwoners van Ypenburg, actieve leden van 
diverse organisaties, rond de tafel gaan zitten om een evene-
ment te bedenken dat de wijk in één klap op de kaart zou zetten, 
verbindend en wijkoverschrijdend zou zijn, en waar men nog 
lang over zou (na)praten en tegelijkertijd zou uitkijken naar een 
vervolg. Ook moest het iets volkomen nieuws zijn, en geschikt 
voor jong en oud. Ik was uitgenodigd om mee te denken.

eeuwige ypenburgse roem
Veel plannen en ideeën passeerden de revue. Uiteindelijk  
kozen we voor een evenement dat één dag zou gaan duren.  
Onze locatiekeuze viel op het evenemententerrein aan het 
Böttgerwater, met veel speelattributen voor de jeugd.  
Op het daarnaast gelegen water zouden diverse bootteams, 
bestaande uit buurtbewoners of  organisaties, met en tegen 
elkaar strijden om de Eeuwige Ypenburgse Roem: het evenement 
Waterfestijn/Drakenbootrace was geboren. 

Besloten werd dat in de zomer van 2009 het eerste Waterfestijn 
Ypenburg zou plaatsvinden. Ik maakte deel uit van het 
organisatieteam. Maanden van veel overleg en regelwerk  
braken aan. Uiteindelijk is het ons gelukt.
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professionele outfits
Ik heb de eerste drie jaar in de organisatie van het Waterfestijn 
gezeten, en elk jaar werden we professioneler en groeide het 
organisatieteam. Ook werd het programma uitgebreid met 
optredens van bands, artiesten, dansscholen en kraampjes van 
organisaties. Voor de kinderen kwamen er meer speelattributen, 
zoals trampolines, klim-en klautermuren en een bungyjump. 
De drakenbootteams droegen steeds professionelere outfits.
Het Waterfestijn groeide uit tot hét evenement op Ypenburg, 
met tussen de 4000-5000 bezoekers per editie. Ik heb dat al 
die jaren als journalist/fotograaf  op foto’s vastgelegd. In 2020, 
met het 10-jarig jubileum, is het laatste Waterfestijn Ypenburg 
georganiseerd. Door een samenloop van omstandigheden was 
een vervolg niet meer haalbaar. Ik ben er trots op aan de wieg 
te hebben gestaan van dit geweldige evenement. Ons doel is 
volledig bereikt. Gelukkig hebben we voor later de foto’s nog…

Dick Muijs (1941) woont op Ypenburg in de buurt Morgenweide 
en werkte tot aan zijn pensioen in de commerciële zakenwereld. 
Van 2006 tot 2021 schreef hij voor huis-aan-huis-krant  
De Eendracht, en tot afgelopen najaar voor opvolger  
De Posthoorn editie Leidschenveen-Ypenburg. Sinds 2007 
schrijft en fotografeert hij ook voor de websites van  
Ypenburg.nu en De Ypenburgsche Courant, en (incidenteel) 
voor de site van Bewonersorganisatie Leidschenveen.

 ‘We wilden een evenement bedenken 
dat de wijk in één klap op de kaart 
zou zetten’

Links: een gezellig Burenteam strijdt mee in de Drakenbootrace.
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Meegroeien  
met het stadsdeel

 

Als bewoner van het eerste uur zag Astrid Abbing ‘de Vinex’  
veranderen van een kale zandvlakte vol bouwketen in plezierige, 
bijna volwassen woonwijken.

In 1998 kregen wij de sleutel van ons nieuwe huis op Ypenburg, toen nog gelegen  
in Rijswijk. De geplande speeltuin in het plantsoen voor de deur was een minidorp 
vol bouwketen. Vanaf  de eerste verdieping kon je over de vlakte van het voormalig 
vliegveld de kerktoren van Nootdorp zien. Vanuit de zijstraat was de buurt bewoon-
baar, maar aan de voorkant bleef  het lang een zandvlakte met bouwwegen.

de eerste trein en tram
Als lokale verslaggever van de huis-aan-huis-krant De Eendracht deed ik jarenlang 
verslag van festiviteiten. Een eerste paal, een nieuw deelplan, een nieuwe brug, een 
nieuwe school, nieuwe winkels. Eerst alleen op Ypenburg, later ook in Leidschenveen. 
Ondertussen werd hard gewerkt aan de infrastructuur. Het plaatsen van de stations-
overkapping in Leidschenveen, en het in het donker op zijn plek leggen van het viaduct 
over de A13 waren indrukwekkend. In de zomer van 2004 werd een verbinding tussen 
beide wijken gemaakt met het inschuiven van de tunnelbak onder de A12.  
In december 2005 stopte de eerste trein op station Ypenburg. De Hofpleinlijn werd 
vervangen door RandstadRail. Het duurde even voordat er een tram reed, maar de 
verbinding met de omliggende plaatsen kwam er.

Astrid Abbing (1963) woonde bijna 
20 jaar op Ypenburg in de buurt Singels.  
Als zzp’er werkte zij mee aan diverse 
boeken over de vroegste en recente 
geschiedenis van Leidschenveen en 
Ypenburg. Vanaf 2002 schreef zij voor 
huis-aan-huis-bladen De Eendracht, 
Het Krantje, De Ypenburgsche Courant 
en het magazine Leidschenveen  
Ypenburg NU.

 Tekst en archieffoto’s: Astrid Abbingherinneringen
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Scholen startten met kleine combinatieklassen in nood- 
gebouwen, en groeiden met de komst van nieuwe bewoners. 
De noodscholen veranderden in scholencomplexen en middel-
bare scholen volgden. Het stadsdeel bleef  niet onopgemerkt. 
In Leidschenveen opende toenmalig koningin Beatrix in 2008 
het Centraal Bureau voor de Statistiek, en in 2010 opende 
(toen nog) prinses Máxima de British School. Ypenburg 
ontving de toenmalige koningin in 2005 bij de opening van 

het Nederlands Forensisch Instituut, en in 2016 heropende 
prof. mr. Pieter van Vollenhoven het oude stationsgebouw. 
Het leverde bijzondere plaatjes op.

prachtige bibliotheken
Het voorzieningenniveau nam toe. De tijdelijke supermarkten 
groeiden uit tot winkelcentra. De Biebbus werd vervangen door 
twee prachtige bibliotheken. Er kwamen kinderdag verblijven, 
gezondheidscentra en buurthuizen. Leidschenveen kreeg een 
sportpark en in 2007 een voetbalstadion, Ypenburg hockey–
velden en een zwembad in 2012. De eerste palen maakten 
plaats voor eerste sleutels, en vervolgens werden de eerste 
lustrumvieringen gepland. De 10.000e woning op Ypenburg 
werd in 2009 gevierd met een festival.

Het stadsdeel blijft een Vinex-locatie met het stempel ‘nieuw-
bouwproject’. Maar Leidschenveen en Ypenburg beginnen 
volwassen wijken te worden waar met plezier gewoond en 
geleefd wordt.

Het viaduct onder de A12 verbindt sinds juli 2004 Leidschenveen en Ypenburg.

 ‘De eerste palen  
maakten plaats 
voor eerste sleutels’
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 Archieffoto’s: Jan van Esherinneringen

Je weet nooit wat je tegenkomt
Stadsfotograaf Jan van Es is ‘verslaaft aan foto,s maaken!’, zo schreef een van zijn kleinkinderen Geneviève 
op een briefje. Dit hangt ingelijst aan de muur in zijn werkkamer. Hier staan ook veel archiefmappen met 
krantenartikelen over Den Haag, waarbij Jan de beelden schoot.

 “Al voordat Leidschenveen en Ypenburg in 2002 officieel bij 
Den Haag kwamen, maakte ik foto’s van deze nieuwbouw–
wijken. De afgelopen twintig jaar heb ik zoveel bijgewoond... 
De opening van restaurantjes, evenementen, de eerste ritten 
met RandstadRail in 2006, bezoeken van de koninklijke familie 
en de burgemeester, de start van tramlijn 19 en de opening 
van The British School in 2010, het WK hockey bij ADO in 2014.”

een beetje brutaal
 “Fotografie is een passie, een hobby. Dat zit nou eenmaal in me. 
Ik heb ook interesse in dingen die in de wijk gebeuren. Je weet 
nooit wat je tegenkomt, dus ik heb altijd een compacte camera 
bij me. Enerzijds moet je als fotograaf  een beetje brutaal zijn, 
anderzijds moet je ook aanvoelen wat mensen willen. Zolang 
het nog allemaal kan, blijf  ik fotograferen. Ik vind het ook leuk 
om te reageren op dingen die fout zijn. Bijvoorbeeld een 
gevaarlijke verkeerssituatie in de wijk. Dan schrijf  ik een brief  
aan de gemeente of  plaats ik een Facebook-bericht. Ik maak 
me niet boos, maar vind het leuk om reacties te krijgen.”

 ‘Bij het thuisstadion van ADO heb 
ik alle stappen gefotografeerd, 
van de bouw tot de feestelijke 
opening in 2007 en wedstrijden’
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Jan van Es (1941) begon op zijn twaalfde met fotograferen. 
Veel van zijn foto’s zitten in het Haags Gemeentearchief.  
Vanaf zijn pensioen leverde hij tussen 2000 en 2019 eigen 
bijdragen aan de regionale huis-aan-huiskrant Postiljon 
in Zoetermeer. Sinds 2019 fotografeert en schrijft hij voor  
De Posthoorn editie Leidschenveen-Ypenburg.

 ‘Ik was in 2010 bij het bezoek  
van koningin Máxima aan  
een school in Ypenburg.  
Foto’s van dergelijke bezoeken 
stuur ik vaak naar het  
Koninklijk Huis. Daar krijg ik  
altijd een bedankbrief voor’
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Met een camera op pad
Een groep kinderen uit Leidschenveen en Ypenburg trok afgelopen 
voorjaar de wijk in om foto’s te maken rond het thema ‘thuisgevoel’  
en ‘20 jaar feest’.

Dezley, Elly, Jens, Joep, Kee, Lina, Loïs, Myrthe, Nisa en Ricky uit Ypenburg en Bo, 
Dex, Fiene, Joelle, Kelsey, Mariam, Rouya en Sanne uit Leidschenveen zijn allen 
actief  voor de jeugdraden in hun wijk (zie hiernaast). “Samen met Daphne Mintardjo, 
Sabrina Koegler en Elise Loers van Wijkz heb ik deze groep kinderen begeleid bij  
een fotoproject ter ere van het Feest in de Vinex-jubileumjaar”, vertelt fotograaf  
Jeffrey Grouwstra van KijkLab.

 “Vooraf  kregen de kinderen tips en trucs over: hoe maak je een pakkende foto? 
Daarna gingen ze met een professionele camera de wijk in. Dat vonden ze wel 
interessant. En het opende ook echt deuren bij de mensen die ze wilden fotograferen.” 
Iedereen reageerde positief  op de jonge fotografenbende. “Ik was ook onder de indruk 
van hun inzet. Het is een hele betrokken groep leuke kinderen.” Na afloop bekeek 
Jeffrey samen met de jeugdraadleden al hun foto’s. Hij vroeg wat zij hun beste 
beelden vonden. In dit boekje zien we hun blik op de vertrouwde, 20-jarige Vinex.

Jeugdraden
De OnderzoeksBengels is een jeugdraad 
van kinderen uit groep 6, 7 en 8 van 
de basisschool die wonen in de wijk  
Leidschenveen. Samen onderzoeken zij 
wat er in de wijk verbeterd kan worden 
en gaan hiermee aan de slag. 
Jeugdraad Ypenburg vertegenwoordigt 
alle kinderen t/m 12 jaar die in de wijk 
Ypenburg wonen. Ook zij werken samen 
aan een mooier, schoner en veiliger 
woonomgeving. De jeugdraden krijgen 
begeleiding vanuit de Haagse welzijns- 
organisatie Wijkz.

Links: Kelsey (8 jaar) van de OnderzoeksBengels in Leidschenveen in actie.
Rechts: ook de katten voelen zich thuis op Ypenburg. Foto: Ricky (11 jaar) 
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 ‘We voelen ons 
hier thuis omdat 
je overal kan  
spelen en omdat 
het hier mooi is’
Lina en Nisa (11 jaar)



fotoproject
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 ‘Het Plekkie is 
misschien wel  
de leukste plek 
in de wijk’
Sanne (10 jaar)

https://www.facebook.com/FeestindeVinex/
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Een gave snelle baan

Marije de Groot (1975) en dochter Laure (2009)  
bij de skatebaan.

Als kind had Marije de Groot al een passie voor rollerskaten.  
Sinds 2007 woont ze met haar man in de buurt Singels, vlakbij de 
skatebaan van Ypenburg. Daar is ze veel te vinden, samen met 
dochter Laure.

Marije: “Skaten is hartstikke leuk, als het niet te heet en te nat is. Laure is van kleins 
af  aan meegegaan naar de skatebaan. Vaak nemen we ook drie buurkinderen mee.”
Laure: “Mama heeft een grindafdruk op d’r knie van toen ze een keer viel.  Ik doe zelf  
heel voorzichtig.”
Marije: “Fijn hoor, want je kan zo snel vallen. Als ik ga skaten, voel ik me 28. Het is heel 
vrij allemaal. Je snapt elkaar, spreekt hetzelfde taaltje.”
Laure: “Het leeftijdsverschil gaat weg.”
Marije: “Een stel leuke jongens uit de skatescene heeft gelobbyd voor deze gave baan 
met pumptrack. Als betrokken moeder heb ik de sleutel van een bak met afvalknijpers 
en bezems. Iedereen wil altijd helpen met schoonmaken. Het zou wel goed zijn  
als er nog een apart stukje baan bij komt voor kinderen die willen leren skaten en 
oefenen. Want beginners en vergevorderden bewegen nu door elkaar.”
Laure: “Je hebt skaters, en de steppers zijn net iets sneller, en de fietsers zijn nog  
iets sneller. Als je niet snel genoeg gaat, zijn er mensen die gillen dat je te sloom 
bent en eraf  moet.”
Marije: “Voor zo’n extra stukje baan is ruimte zat. Een koek-en-zopie tent erbij  
zou ook leuk zijn: een zeecontainer met staafijsjes, water en wc’tjes. En dat ouders 
vrijwillig een paar uurtjes willen meehelpen.”
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‘Soms zijn er 
mensen die  

gillen dat je te 
sloom bent en 

eraf moet

Laure (2009) en Marije de Groot (1975)  
bij de skatebaan van Ypenburg.

’



Moeder is trots
Harry Pershad is blij met zijn eenkamerwoning in Leidschenveen. 
Afgelopen zomer verhuisde hij naar een van de 70 tijdelijke woon-
units op het leegstaande terrein aan de Henri Faasdreef. Aan tafel 
bij locatiemanager Johan Rietveld van De Huischmeesters vertelt hij 
over deze belangrijke stap voorwaarts.

 “Ik kreeg als eerste huurder de sleutel en woon in een benedenunit. Mijn moeder  
is trots, ze zei: ‘Jongen, deze plek is helemaal goed voor jou.’ Ik voel me hier al 
onwijs thuis. Hiervoor vertoefde ik op een opvanglocatie van de Kessler Stichting. 
Daar deelde ik de badkamer, wc en keuken. Er werd gekookt, je hoefde alleen je 
eigen bord af  te wassen.”

surinaams eten
 “Ik ben blij dat ik hier nu mijn eigen ding heb, en zelf  kan koken. Ik haal verse 
boodschappen, heb een kleine vriezer. Soms heb ik geen zin om naar buiten te gaan, 
dan kook ik op m’n gemak lekker voor mezelf. Ik moet weer afvallen, want ik eet  
nu veel meer dan voorheen. Ik stuur ook foto’s van het Surinaamse eten naar  
mijn moeder.

 “Voorheen had ik te veel stress, nu helpen mensen me met het nodige papierwerk. 
Andere bewoners die ík kan helpen, wil ik wel bijstaan. Zo leer je elkaar ook 
kennen. Ik heb het naar mijn zin. En als er wat is, weet ik Johan te vinden.”
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Harry Pershad, eerste huurder van een woning aan 
de Henri Faasdreef.

‘Ik ben blij  
dat ik nu zelf  

kan koken ’

portret
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Feest in de Vinex-festival
De grootste klapper tijdens het 20e jubileumjaar 
van Leidschenveen-Ypenburg was wel het Feest  
in de Vinex-festival. Eind augustus kwamen vele 
bewoners uit alle wijken en buurten nieuwsgierig 
meegenieten. Van swingende podiumoptredens, 
creatieve workshops, kinderactiviteiten, lekker eten 
en drinken, verrassingsacts, theateroptredens,  
en veel gezelligheid.

Vanaf  het begin waren Iraas Korver en Stephanie Hermes van 
Haags Theaterhuis betrokken bij de voorbereidingen van het 
Feest in de Vinex-jubileumjaar. Met hun eigen team – en steun 
vanuit het stadsdeelkantoor, de Cultuurankers en Wijkz – 
zouden zij een groot buurtfestival organiseren, vlak na de 
zomervakantie. Als centrale locatie in de uitgestrekte Vinex viel 
het oog op het terrein van Stadsboerderij Landzigt en lunchcafé 
De Smulhoeve, vlakbij metro- en tramstation Leidschenveen.

bruisende ontmoetingsplek
Vooraf  zocht Haags Theaterhuis actief  naar bewoners die hun 
passie wilden delen in de vorm van een creatieve workshop, 
of  op het podium wilden optreden of  achter de schermen 
wilden meewerken. Bijvoorbeeld met flyeren en artiesten 
ontvangen, op- en afbouwen en bardiensten draaien.  
Op zaterdag 27 augustus 2022 was het zover. Met vereende 
krachten bleek het festivalterrein omgetoverd in een bruisende 
ontmoetingsplek. Compleet met zithoekjes vol kringloopspullen 
van Schroeder.

vlaggenwedstrijd
Presentator Menno Smit, gekleed in een gouden glitterpak, 
verwelkomde rond 12 uur de eerste bezoekers. Nadat Scouting 
Drumband Den Haag al spelend het festivalterrein op kwam, 
sprak stadsdeelwethouder Kavita Parbhudayal een warm 
openingswoord. Samen met Amit Akbar, initiatiefnemer van 
een heuse vlaggenwedstrijd, onthulde zij ook twee winnende 
ontwerpen: één vlag voor Leidschenveen, en één voor Ypenburg. 
Hierna brak het feest goed los, met een bonte stoet aan 
activiteiten voor jong en oud, tot in de late avonduurtjes.
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Trots op mezelf
Met hulp van Ipse De Bruggen (zorgspecialist voor mensen met  
een verstandelijke beperking) groeide Nalan Kaya van een verlegen 
meisje naar een vrolijke en gastvrije barista. Op het Feest in de 
Vinex-festival, afgelopen zomer in Leidschenveen, bereidde Nalan 
heerlijke koffie voor de vele bezoekers.

 “Ik heb zo’n tien jaar bij lunchcafé De Smulhoeve aan de Socrateslaan 73 gewerkt. 
Eerst in de keuken en daarna in de bediening. Eerst waren er oude koffiezetapparaten, 
later is er een barista-machine gekomen. Ik heb een barista-training gekregen en 
geleerd hoe ik de baristakar kan draaien. Ik draag eigenlijk altijd zwarte kleding. 
Dat ziet er netjes uit.”

veel bekende gezichten
 “Inmiddels werk ik op andere horecalocaties en val ik nog af  en toe in bij  
De Smulhoeve, zoals tijdens het Feest in de Vinex-festival. Ik vind het heel leuk 
dat ik toen achter de baristakar kon staan. Het is leuk om voor veel mensen  
goede koffie te maken. En ik zag veel oud-collega’s van De Smulhoeve, die waren 
ook enthousiast. Ook waren er veel bewoners uit de buurt, bekende gezichten.  
Ze gingen een praatje met me maken, leuk.

 “Voorheen was ik heel verlegen. Vanuit Ipse De Bruggen heb ik de cursus ‘Brug naar 
Werk’ gevolgd. Sindsdien ben ik heel anders: van verlegen meisje naar vrolijk, met 
zelfvertrouwen en gastvrij. Mijn moeder is trots. Ja, ik ben ook trots op mezelf.”

Nalan Kaya (1992) geniet 
van haar werk in de horeca.

‘Ik heb geleerd 
hoe ik de  

baristakar  
kan draaien’

36 /// Feest in de Vinex /// 20 jaar Leidschenveen-Ypenburg /// 

portret



/// Feest in de Vinex /// 20 jaar Leidschenveen-Ypenburg /// 37 



‘Ik kan  
echt niet  

zonder  
koffie’
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Alleen maar leuke mensen
Jack Wong woont met zijn vrouw en zoontje van tweeënhalf in Leidschenveen, in de kindvriendelijke 
en groene buurt De Vissen. Hij komt uit een Haagse horecafamilie. Na diverse managersfuncties startte 
hij in 2015 zijn eigen bedrijf Vroem Vroem Koffie. Uit liefde voor deze drank.

maak hun koffie en daarna een praatje. Daar worden ze  
heel blij van. Ik schenk twee soorten fairtrade koffie uit 
Zuid-Amerika. Vooral cappuccino’s lopen hard. Naast koffie 
heb ik ook thee, chocomel, koekjes en cakejes. Meestal bakt 
mijn vrouw die.”

 “Mijn klanten zijn zo divers. Ik krijg alleen maar leuke mensen, 
jong en oud. Ik doe ook veel catering op verjaardags- en 
bedrijfsfeesten, bruiloften en festivals. Ik geniet van mijn 
werk, van de vrijheid. Elke dag is anders. Dit zou ik nog wel 
jaren willen doen.”

 “Ik begon met een koffiekarretje op de zaterdagmarkt  
in Zoetermeer. Dit was een omgebouwde Piaggio Ape50 
tuktuk uit Italië. Nu heb ik een bus – met espressomachine, 
koffiemolen en watertank – en een mobiele espressobar  
voor events. Begin 2016 ben ik naar Station Ypenburg gegaan 
als vaste plek. Lekker dichtbij huis. Daar bedien ik vanaf   
half  8 forenzen tijdens de ochtendspits. Rond 10 uur rij ik 
naar Castellum, een kantoorgebouw in het Forepark.”

biologische koffie, thee en zoet
 “Ik kan echt niet zonder koffie, de eerste kop moet perfect zijn. 
Die proef  ik altijd in de bus. Veel mensen komen elke werkdag 
langs. Ik weet wat ze willen drinken, zie ze aankomen, zwaai,  

Jack Wong (1983) vrolijkt forenzen op met zijn espressobus.
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 “Iedereen die hier binnenkomt, zegt: wat een mooie plek.  
In 2007 is ons nieuwe kerkgebouw aan de Laan van Hoornwijck 
geopend. In overleg met de architect kozen we bewust voor 
een multifunctioneel gebouw voor de wijk, met een grote 
openheid voor nieuwkomers. We willen mensen echt geborgen- 
heid bieden. De kerk is, ook voor mijzelf, een prachtig instru-
ment om mensen te leren kennen en je thuis te voelen.”

van muziekles tot voedselpakket
 “Iedereen is welkom. Voor een dienst, een levensbeschouwelijke 
lezing, of  bijvoorbeeld de meditatiekring die ik met mijn man 
geef. Er zijn ook andere activiteiten. Zo komt Haags Ontmoeten, 

voor zelfstandig wonende ouderen en hun mantelzorgers, 
drie ochtenden bij elkaar in De Toevlucht. Voedselbank 
Haaglanden benut ons gebouw als uitgiftepunt. Muziekschool 
Ypenburg geeft hier lessen, en ook wordt onze ruimte regel-
matig afgehuurd door basisscholen en de bibliotheek.

 “Een kerklid dat naar Ypenburg verhuist, bezoeken we en 
geven we informatie. Een nieuw gezicht valt op in de kerk.  
Er stapt altijd wel iemand op af; iedereen weet hoe het is om 
ergens nieuw te komen. Dat hoor ik ook terug: mensen voelen 
zich zeer welkom.”

Open voor de wijk
Attie Minnema, geboren en getogen in Friesland, is sinds november 2001 dominee op Ypenburg.  
Zij woont met haar man met veel plezier in De Bras, op 10 minuten fietsen van de protestantse kerk  
De Toevlucht. Met dit gebouw in de wijk wil zij mensen een thuis bieden, ook niet-leden.

Dominee Attie Minnema (1961) van kerk De Toevlucht op Ypenburg.
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‘We willen  
mensen echt  

geborgenheid 
bieden’
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Trots
 “Ik was totaal verrast toen ik een prijs won als Haagse  
Vrijwilliger van het Jaar 2021, voor mijn inspanningen op 
Ypenburg. Zo maak ik me al jaren hard voor de verkeers-
veiligheid en heb ik samen met wijkgenoten gestreden voor 
een speelgelegenheid voor de kinderen in de buurt.  

 “Wat ik wil benadrukken: ik kan het niet alleen. Dus zonder 
hulp van ‘stille’ vrijwilligers kan ik ook niets. De meeste mensen 
zijn wel vrijwilliger, maar realiseren zich dit niet. De basisschool 
waar je helpt met hand- en spandiensten. De buurvrouw die  
je helpt door even een boodschap mee te nemen. De sport- 
vereniging van je zoon of dochter waar je helpt. Ook dat is 
vrijwilligerswerk. En ook al denk je ‘Ik heb maar 1 uur tijd per 
week’, iedereen maakt het verschil!”

Petra Kuiper, vrijwilliger
Bewoners Initiatief Waterwijk

Trots
 “Als hoogtepunt denk ik meteen aan onze verenigings- 
activiteiten. We organiseren van alles in het Piet Vinkcentrum 
aan de Laan van Hoornwijk. Vooral oudere buurtbewoners van 
Morgenweide hebben hier samen zoveel plezier. Op de maan-
dagavond komen wel veertig tot vijftig mensen klaverjassen. 
Ook hebben we bijvoorbeeld een Crea- en dansclub, gymlessen 
voor 40+ en creatieve workshops zoals bloemschikken.  
En jaarlijks gaan we naar een leuke kerstmarkt in Nederland, 
Duitsland of België.”

Wens
 “Mijn wens is dat Ypenburg een cultuurcentrum krijgt met een 
grote ontvangstruimte die ook geschikt is als theaterzaal.  
Dit ontbreekt nu echt in de wijk,  
net als voldoende horeca.  
Een gezellig bruin café zou  
niet misstaan. Ook zoeken we  
voor de toekomst een nieuwe  
voorzitter voor onze  
wijkvereniging.”

Peter Brouwer, voorzitter  
Buurtvereniging Morgenweide

bewonersorganisaties
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Trots
 “Ik ben er trots op dat onze bewonersorganisaties ook na  
20 jaar nog bestaan. Ze zetten zich in voor activiteiten ter 
verbetering van saamhorigheid, leefbaarheid en duurzaam-
heid; met zichtbaar resultaat. De Ypenburgse bewoners- 
organisaties zijn verenigd in BewonersPlatform Ypenburg  
om gezamenlijk de belangenbehartiging richting gemeente  
en politiek beter te realiseren. De afgelopen jaren is de 
samenwerking met gemeente en politiek sterk verbeterd. 
Hopelijk blijft dit de komende 20 jaar ook het geval zodat  
we samen aan een nog mooier Ypenburg kunnen werken.”

Walter van Krieken, voorzitter 
BewonersPlatform Ypenburg

Trots
 “Toen er in 2006 plannen waren om in Ypenburg en omgeving 
een lijndienst voor helikopters op te zetten, ben ik met andere 
bewoners meteen actie gaan voeren. Vanuit de vereniging 
Heliniet hebben we tot 2020 wel 10 bestuursrechtelijke 
procedures gevoerd tegen de gevreesde geluidsoverlast, 
milieuschade en veiligheidsrisico’s boven de omringende 
woonwijken. Met succes! Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Den Haag heeft in het coalitie-
akkoord 2018-2022 vastgelegd dat in de stad geen ruimte is 
voor een helihaven. Ook in het coalitieakkoord 2019-2022  
is dit opgenomen. Maar we blijven alert op nieuwe 
ontwikkelingen.”

Herman van der Helm, bestuurslid 
Buren van De Bras
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Trots
 “Via BewonersPlatform Ypenburg (BPY) werden de bewoners-
vertegenwoordigers serieuzer genomen door het stadsdeel. 
Er werd meer naar ze geluisterd en de bereidheid om  
gemeenschappelijke activiteiten te subsidiëren, nam toe.  
Zo kreeg de website Ypenburg.nu structurele steun. Ook heeft 
het BPY ertoe bijgedragen dat de bewoners van onze wijk meer 
verbinding kregen met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan het 
feestelijke Waterfestijn, de jaarlijkse nieuwjaarsborrel, politieke 
debatten, en de eerste aanzetten om zelf energie op te wekken 
op weg naar een duurzame samenleving.”

Wens
 “De gezinnen die op Ypenburg kwamen wonen, kregen kleine 
kinderen. Maar kleine kinderen worden groot en die jongeren 
verdienen ook in zo’n groot stadsdeel als  
Leidschenveen-Ypenburg een voorzieningen-
niveau waar zij zich prettig bij voelen. 
Dat ontbreekt nu. En wat ik Ypenburg ook  
toewens: meer bereidheid van bewoners om  
zich in te zetten voor bewonersactiviteiten.  
Nu wordt wel erg lang een beroep gedaan  
op vrijwilligers van het eerste uur.”

Maarten van Muijen, oud-voorzitter 
BewonersPlatform Ypenburg

Trots
 “Ik ben voor een veilige en schone buurt! Daarom heb ik mij 
aangesloten bij het Buurtpreventieteam Singels, dat in 2010 
door een bewonersinitiatief is opgestart. Met nog 25 andere 
buren loop ik frequent door de wijk, soms met de wijkagent/
handhaving. Er is veel bereikt. Ik ben bijvoorbeeld trots dat 
burgemeester Jan van Zanen na 1 jaar de ‘Gulden Klinker 
instrating’ aan het Wethouder Verheulplantsoen heeft gedaan. 
Voor kinderen uit de buurt en hun ouders, kinderen van 
kinderopvang UP, Buurtpreventieteam en gemeente is het 
belangrijk dat de aanwezige speeltuin schoon en de speel- 
toestellen heel blijven. Met elkaar werken wij hieraan.”

Wens
 “Mijn wens is een all-inclusive 
speeltoestel voor kinderen  
met een beperking, zodat álle  
kinderen samen veilig  
kunnen spelen.”

Henny Laus, voorzitter
Buurtpreventieteam Singels

bewonersorganisaties
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Trots
 “Onze organisatie, kortweg BOL, bestaat nu 10 jaar. Wij willen 
een sociale, veilige, gezonde en duurzame woon-, leef-, en 
werkomgeving in de wijk bevorderen. Hierbij proberen we de 
onderlinge contacten tussen de bewoners en bewoners- 
groepen te stimuleren. Zo organiseren we activiteiten voor 
mensen van alle leeftijden en met verschillende etnische 
achtergronden. Een van de hoogtepunten is samen met vele 
vrijwilligers vorm en inhoud te geven aan ons nieuwe buurt-
huis ‘de Huiskamer’. Hier is iedereen welkom voor een kopje 
koffie, een praatje, een workshop, biljarten, kortom gezellig 
samen zijn.”

Compliment
 “De activiteiten van BOL kunnen  
alleen tot stand komen in  
goede samenwerking met  
het stadsdeelkantoor  
Leidschenveen-Ypenburg  
van de gemeente Den Haag.  
De samenwerking is zeker  
optimaal en daarvoor namens 
Leidschenveen onze dank.”

Ellen Tolhuisen, bestuurslid
Bewonersorganisatie  
Leidschenveen

Trots
 “Ypenburg heeft een geschiedenis van 5.500 jaar. Met enkele 
personen die al langer op het vliegveld hebben rondgelopen 
is in 2002 het initiatief genomen voor de oprichting van 
Historisch Ypenburg. In 2003 kwam er eerst een stichting  
en in 2010 een vereniging. Ons doel is om informatie over 
Ypenburg te verzamelen en te visualiseren en dat te delen 
met bewoners en geïnteresseerden. Na 20 jaar bestaat 
Historisch Ypenburg nog steeds. Er zijn vele hoogtepunten in 
de historie van onze wijk. Bijvoorbeeld de Slag om Ypenburg, 
die wij in mei 2015 hebben laten naspelen. Ons motto is 
‘Vertel het telkens weer’.”

Wens
 “Onze wens is dat op Ypenburg een  
vaste en toegankelijke plek komt  
waar de historie van Ypenburg  
gepresenteerd en verteld  
kan worden. In 2008 hebben 
circa 1500 Ypenburgers onze  
wens voor een Museum Ypenburg 
ondertekend.”

Henk Kronenberg, voorzitter 
Historische Vereniging 
Buitenplaats Ypenburg
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Trots
 “Een hoogtepunt voor mij was, toen de voorzitter van 
bewonersvereniging De Dijken om persoonlijke redenen 
onverwachts à la minute opstapte en ik als vrijwilliger mijn 
partner Perry Hayen na de vergadering vroeg of hij voorzitter 
wilde worden, hij gelukkig ‘ja’ zei! En dat we samen veel 
evenementen voor de kinderen in de Rietbuurt kunnen 
organiseren. Ook belangrijk: dat het gelukt is om verkeers-
drempels te laten plaatsen op de hele Vrouw Avenweg voor 
de veiligheid van de kinderen. En dat we met meerdere 
bewoners onze buurt behoeden voor verloedering door 
verbroedering.”

Wens
 “Mijn wens is dat er in heel 
Leidschenveen meerdere  
grote natuurspeeltuinen  
komen voor wat oudere  
kinderen en meer beweeg- 
toestellen voor volwassen, 
net als in het Zuiderpark.”

Katinka Brown, vrijwilliger 
Bewonersvereniging De Dijken

Trots
 “Bij de afgelopen 20 jaar denk ik aan een aantal hoogtepunten: 
als Wijkberaad Leidschenveen is het ons gelukt de veiligheid 
in de wijk, de waterhuishouding en de verkeerssituatie rond 
het winkelcentrum te verbeteren, de scholen uit te breiden 
en een brandweerkazerne te krijgen. Ook maakte ik me hard 
voor de aanleg van een sportpark en sportbeoefening.  
Dat ontbrak in de wijk. Nog een hoogtepunt: de aanleg van 
het skateparkje bij jongerencentrum ‘t Plekkie. Ook heb ik  
5 jaar het cultuurfestival EXPOcultura georganiseerd, dat 
was echt leuk. En ik geef al 20 jaar teken- en schilderles.”

Wens
 “Met een aantal mensen heb ik de culturele club  
‘Vrienden van Leidschenveen’ opgezet om  
kleine evenementen te organiseren.  
Ik wens de wijk toe dat meer jonge  
mensen van 18 tot 55 jaar zich als  
vrijwilliger willen inzetten.”

Peer van der Woude, oud-secretaris 
Wijkberaad Leidschenveen

bewonersorganisaties
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Leidschenveen en Ypenburg zijn 20 jaar Haags! 
Dat is gevierd met verhalenbijeenkomsten die 
Haags Verhaal organiseerde in opdracht van het 
stadsdeelkantoor. Met voorwerpen, foto’s en mooie 
verhalen die het thuisgevoel in de Vinex weergaven. 
Zo leerden de inwoners van het jarige stadsdeel 
elkaar beter kennen.

Op 14 mei vond een heuse ‘Haags Verhaal in de Vinex’- 
pilot plaats. Bij HECHT in Castellum (kantoorgebouw in het 
Forepark) ontving Mieke Klaver van Haags Verhaal gasten uit 
Leidschenveen en omstreken. Samen met haar medewerker 
Hermine van Helden. Zij woont op Ypenburg en is al 25 jaar 
gepassioneerd verhalenverteller. 

Alles wat mensen deze middag zeiden over hun ‘thuisgevoel’ 
verwoordde Hermine ter plekke in een puntig gedicht. Dit werd 
als leidraad gebruikt bij alle verhalenbijeenkomsten die hierna 
volgden.

Verhalenbijeenkomsten rond 
het thuisgevoel in de Vinex
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Haags Verhaal is te gast bij Woongemeenschap Ypenburg. Foto’s: Sander Foederer
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Fijn burencontact
Op een warme dinsdag in juli trok 
Haags Verhaal naar Woongemeenschap 
Ypenburg aan de Plesmanlaan.  
Een uitgelaten groep senioren (van 57  
tot 82 jaar) vertelde elkaar persoonlijke 
verhalen over de tijd vóór ze naar 
Ypenburg verhuisden. Vanuit Moerwijk, 
Bezuidenhout, Scheveningen, Transvaal, 
de Schilderswijk, Zeeland, Suriname  
en Turkije. En hoe blij ze zijn met hun 
plekje binnen het groepswonen-project. 
Met het fijne burencontact en de open 
galerij met plantjes. Met de bibliotheek 
en het winkelcentrum om de hoek,  
de kaartvereniging in Piet Vink,  
de gezellige fietspaden langs de  
Blauwe Loper, de mooie natuur vlakbij  
en de tram naar zee. Boven: ‘Het verveelt nooit om naar de schilderijen 

van mijn man te kijken’ (Mia).

Rechtsboven: ‘Als ik jarig ben in juni trakteer ik  
mijn kinderen op nieuwe haring’ (Dien).

Onder: ‘Door samen te eten, voelen we ons als familie 
verbonden’ (Sumaira). Foto: Jeffrey Grouwstra

Linksonder: ‘Mijn vrouw is in december 2018 helaas 
overleden’ (Arie).
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Nederlandse les
Vlak na de zomervakantie trof Haags 
Verhaal op Ypenburg een groepje 
vrouwen dat wekelijks Nederlandse les 
volgt. In Piet Vink aan de Laan van 
Hoornwijck haalden de dames herinne–
ringen op aan de voorwerpen die ze 
meenamen. “Thuisgevoel gaat over 
respect voor de ander”, vertelde Latifa 
Loukili, een jonge Marokkaanse moeder. 
“Ik ben trots op Nederland, hier kunnen 
mijn kinderen in vrijheid opgroeien.”

Wereldvrouwen
Op 20 september volgde een ontmoeting 
met de ‘Wereldvrouwen’ in de Huiskamer 
van Bewonersorganisatie Leidschenveen 
(BOL), aan het Harriët Freezerhof.  
Elke dinsdagochtend komen ze hier bijeen. 
Eerder leerden de vrouwen elkaar in 
Leidschenveen kennen via de activiteit 
‘Taal in de bibliotheek’. Zij willen graag 
andere mensen ontmoeten en samen de 
Nederlandse taal oefenen om nog beter 
te leren spreken. “Dit is een bijzondere 
groep mensen met verschillende culturele 
en religieuze achtergronden. De verhalen 
achter de voorwerpen die zij meebrach-
ten, vond ik heel leuk en ontroerend. 
Mooi was ook het statement dat ze 
maakten over geloof: we laten iedereen in 
zijn of haar waarde”, vertelt Mieke Klaver 
van Haags Verhaal.

Boven: ‘Deze kaarshouder symboliseert  
de verbondenheid met mijn familie’ (Thea).

Linksonder: ‘Deze theekan staat voor het thuisgevoel 
van samen theedrinken’ (Latifa). 

Onder: ‘Mijn moeder en zusje die er allebei niet  
meer zijn’ (Ria).

haags verhaal
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De Wereldvrouwen in de Huiskamer van Leidschenveen.
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Plezier in de Huiskamer
Haags Verhaal keerde op 30 september 
terug naar de Huiskamer van BOL. 
Ditmaal om te praten met de vrijwilligers     
die deze gezellige ontmoetingsplek runnen. 
Zij vertelden over hun thuisgevoel in 
Leidschenveen en hoeveel plezier de 
Huiskamer hen geeft; je verbonden voelen 
met anderen is zo belangrijk. Een van  
de vrijwilligers had niet lang geleden zijn 
vrouw verloren en de Huiskamer werd  
zijn nieuwe thuis.

Linkerpagina: vrijwilligers van de Huiskamer tonen 
dierbare voorwerpen die hun thuisgevoel symboliseren.

Rechterpagina: verhalenavond in De Toevlucht  
op Ypenburg.
 

haags verhaal
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Levensverhalen bij een soepmaaltijd
Haags Verhaal streek op 29 september 
neer in het gastvrije gebouw  
De Toevlucht aan de Laan van  
Hoornwijck. Na een ontvangst  
met borrelhapjes en soep volgden 
ontmoetingen met drie bewoners  
van Ypenburg: social work-student  
Julia van Hooft (geboren en opgegroeid 
in de buurt Bosweide), Mustafa Avdatek 
(geboren in Turkije en eigenaar van 
restaurant Corfu) en Hermine van 
Helden (geboren in Gorinchem en 
Vinex-bewoner van het eerste uur). 
Interviewers Astrid Feiter en Stefan 
Wijers stelden prikkelende vragen  
over hun levensverhaal en thuisgevoel. 
Tussendoor konden de aanwezige 
bezoekers hun kennis over Ypenburg 
testen met een interactieve  
geschiedenisquiz. Maartje Schuurmans 
vatte de verhalenavond samen in een 
kleurrijk visueel verslag.



Inspirerende slotbijeenkomst
Op 6 oktober was Haags Verhaal 
opnieuw te gast bij HECHT in Castellum. 
Hier vond de tweede verhalenavond 
plaats. Ook nu kregen de bezoekers 
vooraf heerlijke soep. Bereid door de 
Wereldvrouwen Eddyana Knaap en 
Marion van Dam. Ditmaal interviewden 
Astrid Feiter en Stefan Wijers twee 
bewoners van Leidschenveen: Atousa 
Alivand (geboren in Iran en moeder van 
een 6-jarige tweeling) en Wil Schipper 
(geboren in het Haagse Moerwijk en 
veelzijdig ondernemer). Beide gasten 
inspireerden alle aanwezigen met 
intieme verhalen over hun leven.  
Ontroerend was ook het vertoonde 
filmpje Mijn (t)huis in de wijk over 
Simon (39). Hij heeft het syndroom  
van Down en woont in Woning De Kip 
(Kleinschalig Integraal Project), een 
ouderinitiatief in Leidschenveen.
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Rechterpagina: details uit de visuele verslagen  
van de verhalenavonden (Maartje Schuurmans) 

haags verhaal
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‘Ik ben overal 
thuis’

‘We zijn wandelaars  
op de wereld’

‘Als ik thuiskom,  
dan zit mijn hond daar  
om mij te begroeten’

‘De Driemanspolder is  
een prachtige plek hier’

‘Na het overlijden van mijn vrouw  
heb ik hier in de Huiskamer 
mijn thuis weer gevonden’ 

‘Ik voel me thuis  
door fijne buren en  

vrijwilligerswerk’

‘Wat is er nou belangrijker 
dan de mensen om je heen…?!’

 
       

‘Als ik het water zie  
en riet hoor ruisen, 

dan ben ik thuis’

‘Het thuisgevoel zit in mij, 
ik ben overal thuis’

haags verhaal
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‘Ik kan thuiskomen in Suriname 
én in Nederland’

‘Ik wil nooit meer weg’ 

‘Thuis is de plek waarmee 
je je verbonden voelt’

‘Ik voel me thuis als ik 
mezelf kan zijn’

‘Leidschenveen is een 
rustige wijk, fijn voor mijn 

grote kinderen’

‘Thuis is samen  
knutselen met de 

kleinkinderen’

‘Taal is de sleutel voor 
mijn thuisgevoel’

‘Ik heb als kind lekker 
buiten kunnen spelen  

in Ypenburg’
‘Er is een verschil tussen  

je thuis voelen en je 
geworteld voelen’
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Leden van de Leidschenveense Fotoclub brengen 
mooie plekjes van de jarige Vinex in beeld. 

Links: Kerkpolderpad (Leidschenveen). Foto: Saša Kos
Rechts: skyline van Leidschenveen. Foto: Joke van der Veen
Onder: Koningsdag in de Krooneendstraat (Leidschenveen).  
Foto: Conny Bogers

fotoproject
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Links: Wethouder Fischerplantsoen  
(Ypenburg). Foto: Joke van der Veen
Rechts: Startbaan Ypenburg. Foto: Saša Kos
Onder: Vrouw Avenweg (Leidschenveen). 
Foto: Gerrie Jansen
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portret



Marije de Groot (1975) en dochter Laure (2009)  
bij de skatebaan.

 “Op de zolder van mijn ouderlijk huis vlakbij de Nootdorpse 
Veenweg begon ik in 2011 met yogales geven aan vrouwen. 
Daarnaast startte ik in het Centrum Jeugd & Gezin  
Leidschenveen met het geven van zwangerschapsyoga en 
mama & baby yoga. Mijn droom was een plek waar ik al mijn 
lessen kon geven. In 2019 is dit uitgekomen: ik heb mijn eigen 
studio mogen openen, Maliva Yoga.”

 ‘Je voelt je hier welkom 
en op je gemak’

Marissa Paulsen (1977) in haar eigen studio Maliva Yoga.

fijn ontspanningsmomentje
 “Een paar maanden later brak corona uit. Hier in de studio 
hebben we daar bewust niet over gepraat, want het was overal 
en iedereen had het erover. Hier deden we gewoon yoga.  

 “Mijn yogalessen waren ook een tijd thuis via een livestream 
te volgen en dat was een heel fijn ontspanningsmomentje.  
Voor sommige moeders met jonge kinderen was het best een 
uitdaging om thuis zo’n rustmoment voor zichzelf  te creëren. 

 “De yogastudio is zo ingericht dat je meteen voelt dat de plek 
rust uitstraalt. Toen ik na de lockdowns weer volledig open 
mocht, stonden mijn ‘oudste’ klanten als eersten voor de deur! 
Zij wilden gewoon weer hier zijn. Het je hier welkom en op je 
gemak voelen is belangrijk. Dat is fijn om te zien. Ik ben mijn 
vaste én nieuwe klanten super dankbaar.”

Droom komt uit
Marissa Paulsen runt een yogastudio speciaal voor vrouwen, vlakbij de plek waar ze opgroeide 
en waar ze nu woont met haar man en twee kinderen (in de Leidschenveense buurt De Lanen). 
Ze heeft de nieuwbouwwijk helemaal zien ontstaan, van de eerste huizen tot het winkelcentrum.
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portret



Vrij en gelukkig

 

Willy Dewus (1951) werkt aan een betere toekomst 
voor zijn gezin.

Ondernemer Willy Dewus verhuisde in 2000 met zijn gezin naar de 
Henricuskade op Ypenburg. Naast manege de Ypenburghoeve runt hij 
met succes het volkstuinencomplex op de hoek van de Brasserskade/
Rijswijkse Waterweg. Mensen raken hier uit hun sociaal isolement.

 “In 2000 stond hier nog niet één huis, het was een en al weiland. In goede samen-
werking met het stadsdeelkantoor heb ik eerst de manege en daarna dit volkstuinen-
complex kunnen realiseren. Alles is met bloed, zweet en tranen opgebouwd. Er staan nu 
40 verandahuisjes met water en stroom, een receptie en sanitaire voorzieningen. 
Het gaat hartstikke goed, ook met de omwonenden.”

lekker buiten bezig “
 “Ik wil iets doen wat echt goed is voor de buurt. Veel mensen zitten in hun flatgebouw 
weg te kwijnen, ze hebben geen balkon, niks. Hier krijgen mensen de kans om 
lekker buiten bezig te zijn. Ik wil graag dat ze onderling sociaal contact hebben en 
zich vrij voelen. Veel mensen zijn hier nu heel gelukkig. De oudste huurders van  
82 en 83 zijn bijna iedere dag actief  met hun grasmaaiertje. Heerlijk. We willen onze 
ontmoetingsplek iets uitbreiden met bijvoorbeeld workshops, zodat mensen nog 
meer contact krijgen.

 “Ik heb dit complex ook opgezet voor mijn dochter Amanda, schoonzoon Albert en 
kleinzoon Gianny. Dat zij een betere toekomst hebben. Gianny is altijd hier, hij bemant 
de receptie, doet de administratie, houdt toezicht. Hij wordt later de baas.”
 

 ‘Ik wil iets doen 
wat goed is 
voor de buurt’
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vooruitblik



je wilde meer reuring, is dit gelukt?
 “Jazeker! Na een lastig begin vanwege het coronavirus kan  
ik met zoveel trots en blijheid kijken naar wat er in twee jaar 
tijd is gebeurd. Zo waren er in het 20e jubileumjaar van ons 
stadsdeel muzikale wandelingen, het Stadmakersfestival,  
ons Feest in de Vinex-festival, fotoprojecten, ontmoetings-
bijeenkomsten met Haags Verhaal en themasessies voor de 
Wijkagenda. Alles draait om reuring, ontmoeting, en verbinding. 
Dat is de wens van de bewoners.”

hoe nu verder na het feestjaar?
 “Ik hoop dat de Le-Yp SESSIES, muzikale wandelingen door 
Leidschenveen en Ypenburg, voortaan elk jaar, in elke buurt, 
zullen plaatsvinden. Er zijn ook leuke vrijwilligersclubjes zoals 
De Parels, Toffe Buren en de Stadmakers die veel activiteiten 
organiseren. Het zou fijn zijn als zij een vaste plek kunnen 
krijgen. Ik vind het ook belangrijk om kleinschalige bewoners–
initiatieven mogelijk te maken, zoals een kerstmarkt en 
meezingfeestjes.”

Dromen van een cultuurhuis
 
 
Projectleider Bonny van der Burg kwam twee jaar geleden het stadsdeelkantoor Leidschenveen- 
Ypenburg versterken om te zorgen voor meer reuring in ‘de Vinex’.

wat is je grootste wens?
“Ik droom – met veel bewoners – van een multifunctioneel 
cultuurhuis voor het stadsdeel. Een plek waar van ’s morgens 
vroeg tot ’s avonds laat iets te beleven valt. Waar bewoners 
een krantje kunnen lezen, koffiedrinken, naar de bieb gaan, 
een lezing of voorstelling bezoeken. Een plek waar jongeren 
zich ook echt uitgenodigd voelen. Waar mensen iets kunnen 
maken en ontdekken. Het is goed als jong en oud elkaar 
ontmoeten, dan krijg je meer begrip voor elkaar. Het zou  
mooi zijn als deze droom over vijf jaar is gerealiseerd.  
Het Böttgerwater op Ypenburg is de meest kansrijke plek 
voor zo’n cultuurhuis.”

 ‘Alles draait om  
reuring, ontmoeting  
en verbinding’

Foto: Jos van Leeuwen
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Feest in de Vinex
20 jaar Leidschenveen-Ypenburg

Leidschenveen-Ypenburg, het achtste stadsdeel van Den Haag, viert feest. In 2022 was het 20 jaar geleden 
dat de ‘Vinex’ ontstond: een grootschalige nieuwbouwlocatie aan de rand van de stad. Reden voor een  
vrolijk jubileumjaar. Met activiteiten voor, door en met de bewoners en ondernemers rond hun thuisgevoel.  
Dat laat dit boekje zien. 

Van verrassende muzikale wandelingen, fotoprojecten met kinderen en volwassenen tot een groots 
nazomerfestival, mooie verhalenbijeenkomsten, hoogtepunten en wensen van bewonersorganisaties,  
herinneringen van lokale reporters en portretten van mensen uit de wijk. In het jubileumboekje kijken  
betrokken bewoners, ondernemers en medewerkers van de gemeente ook vooruit naar de toekomst.
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