
Buurtschap
oud rijswijk

1. Oude Kerk
Laat gotische Zuid-Hollandse dorpskerk. Oorspronkelijk een
kerk voor Rooms Katholieken. In 1572 door de Hervormden in
bezit genomen.
De oorspronkelijke kerk uit de 11e of 12e eeuw was een laag
in Romaanse stijl gebouwd godshuis. Omstreeks 1500 werd de
kerk verbouwd tot globaal zijn huidige vorm. Door de
verschillende uitbreidingen staat de toren in de kerk en niet er
voor. Dit is vrij zeldzaam.
In de 17e eeuw zijn zowel inwendig als uitwendig de nodige
aanpassingen uitgevoerd. In de tweede helft van de 18e eeuw
werd ondermeer de huidige classicistisch aandoende entree
aangebracht. Vooral in de 20e eeuw zijn omvangrijke
restauraties uitgevoerd. In de periode 1920-1927 werd de kap
in zijn geheel vernieuwd. Uit die tijd dateert ook het houten
tongewelf. De laatste restauratie vond in 1980/1981 plaats.
Het interieur is zeker ook een bezoek waard (bijv. Reichner-
orgel uit 1786). Vóór de kerk de dorpspomp uit 1831. Dat was
toen een centrale watervoorziening voor het gehele dorp.
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2. Tollensstraat

3. Tollensplein

4. Tuinstraat

5. Laan Hofrust

6. Huize Hofrust

Voorheen Pastoorskrocht genoemd. Op de hoek waar nu de
Tollensstraat en Herenstraat elkaar kruisen was rond 1600 een
paardenstal van Prins Maurits. Die was niet voor zijn gewone
paarden, maar voor zijn collectie fokpaarden en exotische
vogels. De stallen lagen toen aan de rand van het dorp. Hier
begon het weiland richting Den Haag. In 1651 werd het complex
verkocht en werd een deel van de stallen verbouwd tot de
herberg De Prins van Oranje. Die herberg bestaat niet meer.
De huidige bebouwing in de Tollensstraat is overwegend uit de
19e eeuw. Nummer 2 is een woon- en pakhuis. Let op het
siermetselwerk van nummer 4 en de lage vensters onder de
dakgoot van nummer 6.
Nummer 10 bestaat uit twee bouwblokken. Dit is in de
Schoolstraat goed te zien.

Vroeger werden er binnen in de kerk veel mensen begraven. In
1829 kwam hier een einde aan en werd er alleen buiten rondom
de gehele kerk begraven. Ook Hendrik Tollens heeft hier zijn
graf. Zichtbaar is nu nog alleen het kerkhof aan het Tollensplein.
Het Tollensplein zelf is aan het einde van de 20e eeuw opnieuw
bestraat en met leilinden en straatmeubilair opnieuw ingericht.
Goed is te zien dat de strandwal, waarop de Herenstraat ligt,
afloopt naar de Broeksloot. Deze strandwal loopt van
Wateringen, via Rijswijk en Voorburg, naar De Veur (het huidige
Leidschendam).
Op deze strandwal zijn de dorpskernen en veel landgoederen
gebouwd.

Naast de Hofrustkapel (uit 1895), die in 1985 door de
Gereformeerde Kerk is verkocht aan de Volle Evangelische
Gemeente Rijswijk, ligt een parkeerterrein. Hier aan de
Tuinstraat stonden tot 1980 verschillende kleine arbeidershuisjes
en een pastorie. Die bebouwing moest wijken voor uiteindelijk
niet gerealiseerde nieuwbouwplannen.

Rond 1845 woonden er in Rijswijk slechts 2300 mensen. Daar
kwam verandering in. Rijswijk ging uitbreiden. Op een deel van
het toenmalige terrein van Huize Hofrust werd in het verlengde
van de Schoolstraat de Laan Hofrust aangelegd, en tussen 1898
en 1904 bebouwd met imposante stadsvilla's voor welgestelde
burgers. De villa's vertonen een combinatie van neorenaissance
in chaletstijl met ambachtelijk uitgevoerde Art Nouveau
detaillering. De grote opvallende huizen hebben een geheel
eigen stijl. Let bijvoorbeeld op Villa Wilhelmina Helena uit 1894
met een houten vakwerk, gebaseerd op de Zwitserse chaletstijl.

Oorspronkelijk was hier een boerderij. Deze werd in de tweede
helft van de zeventiende eeuw tot buitenplaats verbouwd Huize
Hofrust is een van de vele voormalige buitenplaatsen van
Rijswijk.
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Het wit gepleisterde landhuis dateert uit de 18e en 19e eeuw.
Het gebouw is diverse malen van eigenaar en naam
veranderd. Het werd eerst Veldzicht, later Masthof en daarna
Hofrust genoemd. Van 1922 tot 1967 heeft het dienst gedaan
als raadhuis. Nu is het een dienstencentrum voor ouderen. Het
parkje is openbaar toegankelijk. Hier vinden we ondermeer
een theekoepel uit de 18e eeuw, de zogeheten Wilhelmina-
lantaarn en het oorlogsmonument.

In 1923 werd begonnen met het bouwplan Hofrust, gelegen op
het noordelijke deel van de vroegere buitenplaats. En zo
ontstonden ondermeer het Generaal van Geenplein, het
oostelijk deel van de Tulpstraat, de Rozenstraat, de
Dahliastraat en de Resedastraat. Op het Generaal van
Geenplein stond vroeger een muziektent zoals dat hoorde,
vlakbij het raadhuis.

De bebouwing tussen de Schoolstraat en Broeksloot dateert uit
de eerste decennia van de 20e eeuw. Hier en daar zijn aardige
details te zien, zoals de brievenbussen van Rozenstraat
nummers 2-38 uit ca. 1920.

Klein dorpsstraatje uit het begin van de 19e eeuw.
Tot eind 1988 stond hier nog een koetshuis. Dat hoorde bij een
pand in de Stadhoudersstraat.

In de jaren vijftig en zestig was het plan van de gemeente om
zo ongeveer het gehele oude centrum te slopen en te voorzien
van moderne nieuwbouw. Het gebouw van het energiebedrijf is
daar een gevolg van. Hier stond vroeger de openbare lagere
school. Mede dankzij de waakzame bevolking (en met name
de Werkgroep Oud Rijswijk, de voorloper van de Stichting
Buurtschap Oud Rijswijk) zijn deze plannen van tafel gehaald.
Het gebouw van het energiebedrijf is nu niet meer in gebruik
maar wacht op sloop en nieuwbouw.

Van de oude huizen tussen de Kerk- en Tollensstraat is nog
alleen nummer 32 overgebleven. Dit is een gerestaureerd
woonhuis uit de 17e eeuw. In het bovenlicht van de deur zit
een gietijzeren levensboom.

Tot 1957 stond hier de voormalige Doelen, een buitenplaatsje
en logement uit de 17e eeuw.
De huidige nieuwbouw is het gevolg van een gehouden
prijsvraag.
In de Doelenstraat staan nog twee oude woonhuisjes. Nummer
15 dateert uit de 17e eeuw (let op het typische metselwerk)
Nummer 19 is rond 1900 gebouwd.
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13. Schoolstraat en Steenlaan

14. Laan Te Blotinghe

De Schoolstraat heette vroeger Achterweg of Achtersteeg. In
deze straat zijn tussen de nieuwere bebouwing nog enkele 17e
en 18e eeuwse woonhuizen bewaard gebleven met vele
aardige details, zoals metselwerk en muurankers.
De Steenlaan is van betrekkelijk recente datum (1953).
Daarvoor was het een zandpad.

Aan het einde van deze laan staan twee oude huizen, die
omstreeks 1790 zijn gebouwd en nog resteren van een
complex van vier huizen en een boerderijtje. Daarvoor stond
hier het huis Te Blotinghe (ook wel Te Bote of Hondenpijl
genoemd). Het was een vierkant kasteel met een gracht
eromheen. Dit kasteel was overigens weer een opvolger van
een versterkt huis dat hier in de 14e eeuw stond. Het kasteel
werd in 1934 gesloopt.
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15. Julialaantje

16. Van Vredenburchweg

17. Ruysdaelplein

18. Herenstraat

Aan dit laantje ligt de voormalige buitenplaats Welgelegen. Het
gebouw uit de 18e eeuw heeft een renaissancestijl met duidelijk
klassieke kenmerken. Naast Welgelegen liggen nog enkele
gebouwen, waaronder een orangerie en de Villa Eliza uit het
einde van de 19e eeuw. Julialaantje 1a is een 17e eeuws
pakhuisje (thans woonhuis). Het klokkenstoeltje dateert uit de
19e eeuw.

Het landelijke karakter van deze weg werd destijds versterkt door
de Rijswijkse Vaart op de plaats van de huidige middenberm.
Deze vaart is in 1954 gedempt. Langs de Van Vredenburchweg
staan verschillende interessante gebouwen. Nummer 24 is
waarschijnlijk een boerderij geweest en dateert uit de 17e eeuw.
De gevel is nadien aangepast. Dit geldt ook voor de stallen,
waarop in 1923 een verdieping is gezet.
In zuidelijke richting zien we de Rooms Katholieke
Bonifatiuskerk, gebouwd in 1889/1897 in neogotische stijl naar
ontwerp van Nicolaas Molenaar.

Op de hoek van de Laan Te Blotinghe stonden tussen 1623 en
1958 de Huisjes van Kraan. In 1976 zijn deze huisjes
grotendeels in oude stijl herbouwd. Nummer 39 draagt de tot de
verbeeldingsprekende naam Haag- en Delftzigt. Het gaat hier
eigenlijk om twee huizen, die aan het einde van de 18e eeuw
een nieuwe voorgevel hebben gekregen.

In 1887 werd de stoomtram tussen Delft en Den Haag
aangelegd. Op de kruising Haagweg/Geestbrugweg kwam een
halteplaats. Dit had tot gevolg dat de Herenstraat aan de
oostkant ging uitgroeien. In de loop der jaren is de Herenstraat
meer en meer een winkelstraat geworden. Schuin naast de kerk
staat een beeldbepalend hoekpand (nummer 64) in eclectische
stijl uit 1908. Hiertegenover staan oudere panden. De gevel van
nummer 89 dateert uit de jaren 1832-1848. Het Poortje van
Verlaan is van recente datum (1972). Nummer 87 draagt de
naam “ Dit is in Beyeren”. In de huidige vorm dateert het
grotendeels uit de 17e eeuw. Tot 1930 was hier een grutterij.
Tijdens een rond 1995 uitgevoerde restauratie zijn er vele
interessante archeologische vondsten gedaan. Nummer 83/85 is
oorspronkelijk eveneens 17e eeuws. Dit geldt ook voor nummer
79 en 81, die in 1974 weer in oorspronkelijke stijl zijn
gerestaureerd. Op de plaats van de voormalige Rabobank stond
vroeger het Raadhuis.
In de Herenstraat gaat het meestal om voormalige woonhuizen,
die ooit eens tot winkel zijn verbouwd en die in de loop van vele
decennia een variëteit aan winkelpuien heeft opgeleverd. In de
gevelstructuur wordt door recente (historiserende) verbouwingen
nu meer eenheid gebracht.
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19. Kerklaan

20. Valkrust

21. Julianastraat

22. Willemstraat

23. Herenstraat (vervolg)

24. Tollenshuis

25. Kerkstraat

In de Kerklaan achter nummer 48 ligt een hofje dat dateert uit
de groeiperiode van na 1845.
Naast nummer 70 stond tot 1966 het vroegere
Onderwatershof.

Ook hier weer een typisch dorpstraatje uit het begin van de
20e eeuw met kleine arbeiderswoningen.

Merendeels statige herenhuizen uit de eerste decennia van de
20e eeuw. Let op de vele aardige details. Dat geldt ook voor de
Emmastraat.

Op de hoek met de Lindelaan stond vroeger de Wilhelmina-
lantaarn, die nu in Park Hofrust staat. Verschillende gevels van
winkelpanden zijn eind 20e, begin 21e eeuw in historische stijl
opgeknapt.

Op nummer 24 is een voor Rijswijk uniek gebouw te vinden in
neoclassicistische stijl. Het dateert oorspronkelijk uit ca. 1897,
maar is in 1913 uitgebreid verbouwd.
Het zogeheten brede deel van de Herenstraat bestond vroeger
uit vele statige herenhuizen. Dit is plaatselijk nog goed te zien.
Op de hoek met de Haagweg stond voorheen Kuys
Witsenburg, een bekende uitspanning, die helaas in de
sloopdrift verloren is gegaan. Nummer 40 is het voormalige
postkantoor (later bibliotheek en nu winkel) in eclectische stijl.
Ook in dit deel van de Herenstraat zijn vanaf eind 20e begin
21e eeuw verschillende gevels van winkelpanden in
historische stijl opgeknapt.

Waarschijnlijk dateert het Tollenshuis in zijn huidige vorm uit
ca.1815. Voorheen was hier de hoeve van de buitenplaats Den
Ottoburch, waarvan de tuin zich tot voorbij de Lindelaan moet
hebben uitgestrekt. Het Tollenshuis werd in 1846 verhuurd aan
de dichter Tollens, die er tot zijn dood in 1856 is blijven wonen.
In 1965 had de gemeente plannen het pand wegens
bouwvallige staat te slopen. Vele protesten hebben dit gelukkig
verhinderd. Het Tollenshuis is eigendom van de Stichting
Museum Rijswijk die het pand heeft laten restaureren. Naast
twee stijlkamers zijn er enkele expositiezalen. Aan het pand
zijn een nieuwe vleugel en nieuwe entree toegevoegd, om het
gebruik te optimaliseren. Er zitten nog plannen voor verdere
uitbreiding in de pen.

De oorspronkelijke dorpsbebouwing in dit straatje is geheel
verloren gegaan. Op nummer 3/5 was tussen 1928 en 1965 de
brandweerkazerne.

19. Kerklaan

20. Valkrust

21. Julianastraat

22. Willemstraat

23. Herenstraat (vervolg)

24. Tollenshuis

25. Kerkstraat

In de Kerklaan achter nummer 48 ligt een hofje dat dateert uit
de groeiperiode van na 1845.
Naast nummer 70 stond tot 1966 het vroegere
Onderwatershof.

Ook hier weer een typisch dorpstraatje uit het begin van de
20e eeuw met kleine arbeiderswoningen.

Merendeels statige herenhuizen uit de eerste decennia van de
20e eeuw. Let op de vele aardige details. Dat geldt ook voor de
Emmastraat.

Op de hoek met de Lindelaan stond vroeger de Wilhelmina-
lantaarn, die nu in Park Hofrust staat. Verschillende gevels van
winkelpanden zijn eind 20e, begin 21e eeuw in historische stijl
opgeknapt.

Op nummer 24 is een voor Rijswijk uniek gebouw te vinden in
neoclassicistische stijl. Het dateert oorspronkelijk uit ca. 1897,
maar is in 1913 uitgebreid verbouwd.
Het zogeheten brede deel van de Herenstraat bestond vroeger
uit vele statige herenhuizen. Dit is plaatselijk nog goed te zien.
Op de hoek met de Haagweg stond voorheen Kuys
Witsenburg, een bekende uitspanning, die helaas in de
sloopdrift verloren is gegaan. Nummer 40 is het voormalige
postkantoor (later bibliotheek en nu winkel) in eclectische stijl.
Ook in dit deel van de Herenstraat zijn vanaf eind 20e begin
21e eeuw verschillende gevels van winkelpanden in
historische stijl opgeknapt.

Waarschijnlijk dateert het Tollenshuis in zijn huidige vorm uit
ca.1815. Voorheen was hier de hoeve van de buitenplaats Den
Ottoburch, waarvan de tuin zich tot voorbij de Lindelaan moet
hebben uitgestrekt. Het Tollenshuis werd in 1846 verhuurd aan
de dichter Tollens, die er tot zijn dood in 1856 is blijven wonen.
In 1965 had de gemeente plannen het pand wegens
bouwvallige staat te slopen. Vele protesten hebben dit gelukkig
verhinderd. Het Tollenshuis is eigendom van de Stichting
Museum Rijswijk die het pand heeft laten restaureren. Naast
twee stijlkamers zijn er enkele expositiezalen. Aan het pand
zijn een nieuwe vleugel en nieuwe entree toegevoegd, om het
gebruik te optimaliseren. Er zitten nog plannen voor verdere
uitbreiding in de pen.

De oorspronkelijke dorpsbebouwing in dit straatje is geheel
verloren gegaan. Op nummer 3/5 was tussen 1928 en 1965 de
brandweerkazerne.
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