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De geschiedenis van Avio Diepen deel 2
Vanaf de start van zijn onderneming ziet Frits Diepen toekomst
in het reviseren van vliegtuigen.
Uit de surplus voorraden van de
geallieerden koopt hij onder
andere de Tiger Moths en de
Harvard lesvliegtuigen voor de
beide Luchtvaartscholen die zich
op Ypenburg hebben gevestigd.
Hiervan krijgt hij ook de opdracht
om voor om het onderhoud van
hun vliegtuigen te verzorgen.
Uit Duitsland krijgt hij de opdracht
om 150 BMW motoren te reviseren
voor de Spaanse Junkers Ju-52
vliegtuigen. Om deze motoren te
testen wordt een oude Ju-52 van
de Rijks Luchtvaarschool die niet
meer in gebruik is omgebouwd als
proefbank waarop de BMW
motoren worden proefgedraaid.
De reparatie- en revisie activiteiten
bij ‘Frits Diepen Vliegtuigen N.V’
floreren bijzonder goed met vele
opdrachten uit zowel binnen- als
buitenland, zoals van de Amerikaanse Luchtmacht (USAF) en de
Belgische Luchtmacht om op een
honderdtal Dakota’s de grote
inspectie- en onderhoudsbeurt uit
te voeren. Voor de Marine
Luchtvaart Dienst worden in
licentie een viertal Super Marine
Sea-Otters amfibievliegtuigen

Ypenburg anno 1947 met Frits Diepen hangar. Foto: SHY archief

gebouwd, terwijl ook een viertal
B-25 Mitchell vliegtuigen van de
MLD een groot overhaul beurt
krijgen. Verder worden vele
Douglas Dakota’s uit de dump
voorraden opgekocht en omgebouwd tot passagiersvliegtuigen
voor diverse Europese luchtvaartmaatschappijen.
Op 16 mei 1947 is Ypenburg zover
hersteld dat het vliegveld officieel
in gebruik kan worden genomen.
De plechtige en officiële opening
geschiedt door H.K.H Prinses

Bombardement
Bezuidenhout herdacht
Ook dit jaar is stil gestaan bij de
slachtoffers van het bombardement op 3 maart 1945 op de
Haagse wijk het Bezuidenhout. Er
waren destijds meer dan 530
slachtoffers.
‘Samen herdenken op afstand’. Met
deze boodschap heeft de Stichting
3 maart ‘45 een herdenking zonder
publiek gehouden om het eerbetoon aan de slachtoffers in stand te
houden. De herdenking is vastgelegd in een reportage en te zien op
haar website: www.bezuidenhout.
nl/3maart45. De reportage toont
onder andere de kranslegging van
drie burgemeesters (Den Haag,
Leidschendam-Voorburg en
Wassenaar), delen van de herdenkingsdienst en het interview met
ooggetuige de heer Van Alkemade,
in 1945 was hij 11 jaar. In de
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reportage zijn ook oude beelden
van kort na het bombardement
verwerkt. U kunt de reportage van
ongeveer 26 minuten op elk
gewenst moment bekijken.
Er is een nieuw herdenkingsboek
verschenen met de titel ‘Een
bombardement om nooit te
vergeten’. Het boek laat zien op
welke manier het bombardement
op Bezuidenhout in de afgelopen
75 jaar is herdacht. Op verschillende plekken zijn er herdenkingsmonumenten, ook in Voorburg. Het
vertelt over het werk van de
Stichting 3 maart ‘45, die de
herdenking in het Bezuidenhout
organiseert. Ook wordt er vooruit
gekeken naar het herdenken in de
toekomst. Ten slotte staan de
namen van de ruim 530 slachtoffers
vermeld. Het boek is te verkrijgen
via www.bezuidenhout.nl/3maart45

Juliana en Z.K.H Prins Bernhard.
Om de feestelijke opening een
extra dimensie te geven is er een
wedstrijd formatievliegen om de
‘Ypenburg Coupe’ georganiseerd.
Hieraan wordt deelgenomen door
teams van de RLS en de NLS en de
Luchtstrijdkrachten, de voorloper
van de Koninklijke Luchtmacht.
Op 1 januari 1948 wordt ‘Frits
Diepen Vliegtuigen N.V.’ gewijzigd
in de industriemaatschappij Avio
Diepen N.V. Door de snelle groei
die de luchtvaart doormaakt, doen

Mitchell B-25 roll out na groot onderhoud. Foto: SHY archief

al snel vele vliegtuigen uit tientallen landen Ypenburg aan. Naast
technische ontwikkelingen is ‘Frits
Diepen vliegtuigen NV’ samen met
de Nationale Luchtvaartschool van
mening dat het vliegveld moet
worden uitgebreid met twee
startbanen van respectievelijk 1280
en 1080 meter. Frits Diepen heeft
jarenlang plaatselijke overheden
en verschillende ministeries
moeten bestoken met verzoekschriften voor de aanleg van twee
startbanen. Hij wordt hierbij

voortdurend tegengewerkt door
verschillende instanties. Uiteindelijk mag Ypenburg blijven, maar als
een militair vliegveld, en krijgt
Rotterdam zijn vliegveld Zestienhoven. (Wordt vervolgd)

HVBY
Deze rubriek komt tot stand in
nauwe samenwerking met de
Historische Vereniging
Buitenplaats Ypenburg (HVBY).

250e Lief en Leedstraat begroet in Den Haag
De Druivenstraat is de 250e Lief en
Leedstraat van Den Haag. Gangmaker Michiel Vos van deze straat
in de Vruchtenbuurt (Segbroek)
ontving onlangs uit handen van
zorgwethouder Kavita Parbhudayal en initiatiefnemer Lex Kraft
van Ermel het Lief en Leedpotje
van 75 euro.
Lief en Leedstraten zijn onderdeel
van de gemeentelijke aanpak tegen
eenzaamheid en vooral in deze
coronatijd ongekend succesvol.
Nog geen jaar geleden werd de

100e Lief en Leedstraat begroet
(Dirk Hoogenraadstraat op Scheveningen). Lief en Leedstraten zijn
straten waar de buren nog echt
naar elkaar omkijken, waar meer
aandacht is voor elkaar en waar lief
en leed worden gedeeld.
In Den Haag werd het idee
opgepikt door voormalig raadslid
Lex Kraft van Ermel. Zijn initiatiefvoorstel uit 2017 legde de basis
voor het succes van nu.
De aanpak wordt in Den Haag
uitgevoerd door Stichting Lief en
Leedstraten. Met het Haagse Lief en

Leedpotje van 75 euro, waaraan
sponsor Albert Heijn nog eens 25
euro toevoegt, kunnen buren
namens de straat een aardigheidje
geven bij leuke of juist verdrietige
gebeurtenissen.
Als je langsgaat met een bloemetje
omdat bijvoorbeeld iemand zijn of
haar partner is verloren, is het
makkelijker om meteen even te
vragen of iemand misschien nog
hulp kan gebruiken.
Op deze manier leiden Lief en
Leedstraten tot meer en intensiever
burencontact.

Huisartsen in
Haaglanden gestart
met vaccineren
In de regio Haaglanden is huisartsenorganisatie Hadoks is maandag
gestart met het vaccineren. Aan de
beurt zijn ouderen en mensen met
een verstandelijke beperking die in
een instelling of een kleinschalige
woonvorm wonen. De huisartsen
doen dit in nauwe samenwerking
met de regionale verstandelijk
gehandicaptenzorg-, ouderenzorgorganisaties en de apotheken.

Initiatiefnemer Lex Kraft van Ermel (l.) met wethouder Kavita Parbhudayal en gangmaker Michiel Vos van de
Druivenstraat. Foto: Beeld In Zicht

