
!!Woensdag " september #$#! DE POSTHOORN LEIDSCHENVEEN%YPENBURG

Op zondag !" augustus !#!$ was 
het %& jaar geleden dat vliegveld 
Ypenburg feestelijk is geopend. 
Het vliegfeest duurde drie dagen 
tot en met '$ augustus.

In ! maanden tijd, was nabij de 
Hoornbrug te Rijswijk op het 
grondgebied van Hoeve Ypenburg 
een vliegveld met accommodatie 
verrezen. Na de eerste spade op "" 
februari #$%& door de burgemees-
ter van Rijswijk, is in record tijd in 
een nieuwe polder, een gedrai-
neerd vliegveld aangelegd, een 
stationsgebouw met verkeerstoren 
en een hangaar gebouwd met 
inzet van vele werklozen uit de 
buurt. Het terrein bij Hoeve 
Ypenburg was aangekocht door de 
Haagse Aeroclub. De weilanden 
van de hoeve lagen na de aanleg in 
#$%' aan weerszijde van de nieuwe 
Rijksweg en waren minder geschikt 
voor het weiden van koeien.

Het monumentale stationsgebouw 
staat nog steeds als oudste 
gebouw op Ypenburg. Helaas zijn 
vanwege corona dit jaar wederom 
geen rondleidingen en kunnen wij 
het verhaal niet tellen tijdens de 
Open Monumentendagen. In plaats 
daarvan volgt hier in het kort het 
verhaal van de ontstaansgeschie-

denis. Het begon allemaal in #$#$ 
met de groeiende interesse voor 
de luchtvaart en de komst van de 
KLM en de vliegvelden Schiphol en 
Waalhaven. Vliegveld Waalhaven 
lag in Rotterdam-Zuid aan de 
zuidkant van de Waalhaven en 
moest vanuit Den Haag via slechte 
wegen en een oversteek met een 
pontveer worden bereikt. Maastun-
nel en snelwegen waren er toen 
nog niet. Gebruikers van het 
vliegveld woonden vooral in ten 
noorden van de Maas en in Den 

Haag. In #$"( is het idee geopperd 
om het burgervliegveld Waalhaven 
te verplaatsen ergens tussen 
Rotterdam en Den Haag in. De 
plannen zijn hiervoor gemaakt en 
in #$%' zijn de onderhandelingen 
tussen de twee steden geopend. 
Felle discussies volgden in de beide 
gemeenteraden, vooral in Den 
Haag was men niet gecharmeerd 
over de compensatie van de door 
Rotterdam gemaakte kosten en 
tekorten voor de aanleg en het 
gebruik van vliegveld Waalhaven. 

Nadat Den Haag akkoord was met 
de aangepaste compensatie trok 
uiteindelijk in #$%( Rotterdam toch 
de stekker uit het verhaal. Er kwam 
voorlopig geen nieuw vliegveld.

De discussie tussen de steden beu, 
hebben sportvliegers van de 
Haagse en Rotterdamse Aeroclubs 
toen zelf het initiatief genomen 
voor een sportvliegveld bij Hoeve 
Ypenburg. Hier had de Delftse 
Studenten Aeroclub al in #$%% een 
zweefvliegveld. Voor die locatie 

waren eerder al plannen gemaakt 
voor een groots sportcomplex met 
vliegveld, die door de regering in 
dat jaar zijn afgekeurd. De aero-
clubs hebben )( jaar geleden wel 
hun vliegveld kunnen realiseren.

Het Ebony Ensemble staat te popelen om weer op te treden. (Foto: Ardito/Jan Evert Zondag)

Eroïca is een mooi stuk
Zoetermeer – In !#!# was het 
precies !&# jaar geleden dat 
Beethoven werd geboren. Het 
Zoetermeerse Ebony Ensemble 
onder leiding van Michel Havenith 
besloot om deze muzikale 
grootheid te eren met een 
concert. Maar toen gooide corona 
roet in het eten.

Door Hélène Ouwerkerk

Maar van afstel wil Michel Havenith 
niet weten, dus nu staat de 
uitvoering van het bijzondere stuk 

wederom in de agenda van het 
Stadstheater. Volgens Havenith is 
Beethovens derde symfonie een 
bijzonder stuk. “Het is een ingewik-
kelde compositie dat oorspronkelijk 
voor een symfonie-orkest is 
gemaakt. “ Voor hem was het de 
trigger om het werk van Beethoven 
om te bouwen voor de bezetting 
van het Ebony Ensemble wat 
betekent ( strijkers inclusief fluit, 
hoorn, klarinet en fagot. “Een fagot 
hebben wij in ons ensemble 
meestal niet maar dit werk gaat 
echt niet zonder, dus ben ik op 

zoek gegaan”, aldus Havenith. 
“Beethoven was vernieuwend in 
zijn tijd. De Eroïca is virtuozer dan 
wat daarvoor is gemaakt. Het stuk 
is technisch moeilijk met snelle 
tempi. Het is mooi en lyrisch maar 
tegelijkertijd heel woelig en met 
veel dissonanten. Het is ook echt 
een uitputtingslag voor de musici.” 
Op ## september kunt u in het 
Stadstheater genieten van de Eroïca 
van Beethoven uitgevoerd door het 
Ebony Ensemble. De voorstelling is 
in de grote zaal van het Stadsthea-
ter. Kaarten: www.stadstheater.nl

Te doen in  
Bibliotheek & Cultuuranker  
Leidschenveen en Ypenburg
In september is er van alles te 
doen in de bibliotheek!(

Bibliotheek Leidschenveen

Ukkieconcert (nog $ plekje vrij)
#* september "'"#, van #':'' tot 
#':*(. Zingen, spelen en bewegen 
voor kinderen van " – * jaar. Kijk op 
www.bibliotheekdenhaag.nl om te 
reserveren.

Ontmoeting met Susan Smit.(
"" september van "':'' tot "":'' 
uur. Kosten: leden + ",('; niet-
leden + (,''. Over kunst beleven, 
creativiteit en inspiratie. Kijk op 
www.bibliotheekdenhaag.nl voor 
het bestellen van uw toegangskaar-
ten.

Waterlelies van Monet:(
"$ september van #*:'' tot #(:'' 
uur. Voorlezen met workshop voor 
kinderen van ( – ) jaar. Kijk op 
www.bibliotheekdenhaag.nl om te 
reserveren.

Taal in de bibliotheek(
Leidschenveen:(
$, #&, "% en %' september, van 
'$:%' tot ##:''uur. Samen de 
Nederlandse taal oefenen om nog 
beter te leren spreken. Reserveren 
is verplicht. Dat kan via de mail: 
leidschenveen@bibliotheekden-
haag.nl Telefonisch '!' – %(% !& 
&'.

Bibliotheek Ypenburg

Ukkieconcert ( nog & plekjes vrij)
%' september "'"#, van #':'' tot 
#':*(. Zingen, spelen en bewegen 
voor kinderen van " – * jaar. Kijk op 
www.bibliotheekdenhaag.nl om te 
reserveren.

Fototentoonstelling: Veldbloemen
Fotograaf Marcel Batist exposeert 
t/m ") oktober nieuw werk. 
Ditmaal met bijzondere aandacht 
voor natuur. De "( tentoongestelde 
foto’s maakte hij in het voorjaar van 
"'"' tijdens de onzekere beginpe-
riode van de Covid-#$ uitbraak.

Taal in de bibliotheek Ypenburg
#', #! en "* september "'"#, van 
#':'' tot ##:%'. Samen de Neder-
landse taal oefenen om nog beter 
te leren spreken. Reserveren is 
verplicht. Dat kan via de mail: 
ypenburg@bibliotheekdenhaag.nl 
Telefonisch '!' – %(% )& ##.

Bibliotheek Leidschenveen, Emmy 
Belinfantedreef !
Tel.: '!' – %(% !& &'. Mail:
leidschenveen@bibliotheekden-
haag.nl

Bibliotheek Ypenburg, Schrabber )
Tel.: '!' %(% )& ##. Mail: ypenburg@
bibliotheekdenhaag

www.bibliotheekdenhaag.nl/
activiteiten/activiteiten.html 

Ypenburg 85 jaar

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

Reclame voor vliegfeesten op Ypenburg op !"-#$ en #% augustus %"#&. 
(Foto: collectie Reinders) 

Demonstratievlucht door de NLS met de PH-AIB, gemaakt door Pander 
Meubelfabriek. (Foto: collectie Reinders)


