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Frits Diepen heeft grootse 
plannen met Ypenburg. In 1952 
bereikt hij een akkoord met het 
Ministerie van Defensie om op 
Ypenburg een startbaan aan te 
leggen van 3000 meter. Hiervoor 
moet het huidige vliegveld 
vergroot worden tot 350 hectare. 
De benodigde grond wordt van 
eigenaren in de omliggende 
gemeenten Nootdorp, Leidschen-
dam en Rijswijk gekocht.

  In 1954 fuseert Avio-Diepen met 

de Koninklijke Nederlandse 

Vliegtuigfabriek Fokker. Na een 

reorganisatie wordt Fokker-Ypen-

burg het reparatie- en revisiebe-

drijf samengevoegd onder de 

naam Avio-Fokker. Een jaar later 

neemt de Staat vliegveld Ypenburg 

over en vestigt een militaire 

vliegbasis. Avio-Diepen blijft als 

medegebruiker in een enclave op 

de vliegbasis.

Avio-Diepen bouwt een uitmun-

tende reputatie op in onderhoud 

en reparatie van civiele en militaire 

vliegtuigen, zoals de DC-3 Dakota. 

In 1959 besluit de regering de C-47 

Dakota’s van het 334 Transport 

Squadron van de Koninklijke 

Luchtmacht te vervangen door de 

F-27 Fokker Friendship. Avio 

Fokker neemt de F-27 op in het 

onderhoudsprogramma en tot 

1985 worden 1500 opdrachten 

voor inspecties en reparaties aan 

deze luchtmacht F-27’s uitge-

voerd. Met de 1000e Fokker F-27 

Friendship, die voor een grote 

inspectie en onderhoudsbeurt op 

Ypenburg landt, wordt een feestje 

gevierd.

Naast propellervliegtuigen begint 

vanaf 1953 bij Avio-Diepen de 

straaljager periode. Honderden 

straaljagers uit België, Denenmar-

ken Noorwegen en van de 

Koninklijke Luchtmacht landen 

voor onderhoudsbeurten op 

Ypenburg. Daaronder waren de 

F-84 Thunderjets, de F-84F 

Thunderstreaks, de F-84RF 

Thunderfl ash series, de F-86 

Sabres, de Hawker Hunters, de Sea 

Hawks en de F-104G Starfi ghters.

Fokker fuseert in 1969 met de 

Noord-Duitse vliegtuigbouwer 

Vereinigte Flugtechnische Werke 

(VFW). Avio-Diepen gaat verder als 

divisie van VFW-Fokker in Düssel-

dorf. Frits Diepen wordt lid van de 

concerndirectie en blijft gedele-

geerd commissaris. Hij overlijdt 58 

jaar oud op 4 juli 1974 in Düssel-

dorf. De samenwerking met VFW is 

na tegenvallende resultaten in 

1980 ontbonden.

De tijd van nieuwe Fokkers en 

reorganisaties breekt aan. Het 

reparatie- en revisiebedrijf 

Avio-Fokker wordt in 1984 

overgeplaatst naar Woensdrecht. 

Op Ypenburg komt een nieuwe 

composietfabriek, waar alle 

activiteiten rondom autoclaven 

worden geconcentreerd. In 1995 

sluit Fokker Ypenburg defi nitief zijn 

deuren en een jaar later wordt 

Fokker o�  cieel failliet verklaard 

waarmee na 77 jaar de Nederland-

se vliegtuigindustrie verdwijnt.

 Cultuurpaleis Amare met zijn bijzondere zuilen in het hart van Den Haag. Foto: Ronald Koster

 Amare toont zijn stemvorkvormige zuilen
Als alles volgens plan loopt opent 
het nieuwe cultuurhuis Amare in 
september 2021 open haar deuren. 
Een nieuw ‘cultuurpaleis’ aan het 
Spuiplein in Den Haag waarvan de 
bouw al vergevorderd is.

  Met vier grote zalen en een 

oppervlakte van 7,5 voetbalvelden 

wordt het dé plek om theater, dans, 

concerten en meer unieke podium-

kunst te beleven. Amare wordt het 

huis van Zuiderstrandtheater, 

Residentie Orkest, Nederlands Dans 

Theater en Koninklijk Conservato-

rium.De laatste steigers rondom 

Amare zijn inmiddels verwijderd, 

waardoor Amare met de stemvork-

vormige zuilen compleet zichtbaar 

is. Op het dak worden de laatste 

zonnepanelen gemonteerd en in de 

patio’s verschijnen de vlondervloe-

ren en ook de sedum beplanting. 

Ook worden testen uitgevoerd om 

de luchtkwaliteit te garanderen en 

verlichtingssterkte te controleren. 

Verder is in maart het merendeel 

van de vloerbescherming uit het 

gebouw gehaald waardoor de 

schoonmaak volop kan beginnen. 

‘Binnenin het gebouw dragen de 

zalen ieder al hun eigen sfeer uit’, 

zo meldt Bouwcombinatie Cadanz. 

De Conservatoriumzaal heeft een 

eiken parket, wandbekleding van 

houten akoestische stroken en 

stucwerk met betonlook. De 

Conservatoriumzaal ligt op de 

vierde verdieping en heeft een 

eigen foyer. Het Danstheater, de 

theaterzaal, is een van de parels van 

Amare. Deze zaal is voorzien van de 

allerlaatste technologieën waar-

door memorabele voorstellingen 

en presentaties te geven zijn.

 Bewonersorganisatie (BOL) 
zoekt nieuwe secretaris
Bewonersorganisatie Leidschen-
veen bestaat geheel uit vrijwilli-
gers met als doel de wijk Leid-
schenveen socialer en gezelliger 
te maken.

  Naast activiteiten organiseren, 

ondersteunt BOL ook activiteiten 

van derden. Tevens werkt BOL in 

werkgroepen zoals werkgroep 

Leefomgeving, Werkgroep Verkeer 

en werkgroep Sociale Cohesie. 

Deze werkgroepen worden 

gevormd door mensen die verstand 

van zaken hebben en zo mee aan 

tafel zitten met beleidsmakers zoals 

gemeente, wethouders en politieke 

partijen . Allemaal als doel om 

Leidschenveen op de kaart te 

zetten en voorzieningen voor 

Leidschenveen te bedingen

Wilt u ook een bijdrage leveren dan 

is nu de kans. De secretaris zorgt 

voor een goede ondersteuning van 

de taken van de bestuursleden in 

het algemeen en van de voorzitter, 

vicevoorzitter en penningmeester 

in het bijzonder. De secretaris 

maakt deel uit van het bestuur, 

bepaalt mede de beleidslijnen voor 

de stichting en zorgt voor een 

adequate organisatie en uitvoering 

van haar takenpakket. Bereidheid 

om op jaarbasis deel te nemen aan 

minimaal zeven bestuursvergade-

ringen.

Spreekt deze onbezoldigde 

bestuursfunctie u aan? Stuur dan 

een mailtje naar Niels Hunck 

(voorzitter): voorzitter@leidschen-

veen.nu of naar: redactie@

leidschenveen.nu

       

    Plannen haven Den Haag CS 
steeds concreter
Door de Haagse grachten verder 
te trekken naar Den Haag Centraal 
Station en toegankelijker te maken 
wil de gemeente de binnenstad 
aantrekkelijker maken.

  Wethouder Hilbert Bredemeijer 

nam dinsdag 6 april een vertegen-

woordiging van rondvaartorganisa-

ties mee in de planvorming en de 

mogelijkheden op de locatie aan de 

Prinsessegracht, op de hoek met de 

Bezuidenhoutseweg. Op deze 

locatie zijn al langere tijd plannen 

voor een haven met opstapplek 

voor kleine boten zoals roeiboot, 

sloep of kano. De gemeente wil 

hier een fi jne plek aan het water 

creëren, midden in de stad aan de 

rand van het groen, met een 

informatiepunt of lichte horeca als 

ko�  e to go voor dagjesmensen en 

andere bezoekers. Omwonenden 

en belanghebbenden ontvangen 

deze week een uitnodiging voor 

een digitale informatiebijeenkomst.

 De geschiedenis van AVIO-Diepen / Fokker op Ypenburg (deel 3)    

HVBY
Deze rubriek komt tot stand in 

nauwe samenwerking met de 

Historische Vereniging 

Buitenplaats Ypenburg (HVBY).

 F-84F Thunderstreaks klaar voor inspectie. Foto: HVBY    Onderhoud F-104G Starfi ghter en Fokker F-27 Friendship. Foto: HVBY   


