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Sinds we vanaf september 2017 in drie tranches het 
park, landgoed en kasteel hebben verworven, hebben 

we de gekste verzoeken gekregen’, zegt Pieter Lit, 
directeur van de Oudendal Groep. ‘Of bij een trouwerij 
op het kasteel met helikopters mocht worden gevlogen. 
Of er een groot Chinees feest mocht worden gehouden, 
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EEN laNgE 
tErmijNviSiE vOOr 
mONumENtaal Park 

ENdEgEESt
de oudendal Groep is in leiden en omstreken al meer dan 40 jaar een begrip als 
het gaat om projectontwikkeling, transformaties en restauraties van monumentaal 
vastgoed. Met de aankoop van Park endegeest in oegstgeest heeft de oudendal 

Groep wel een heel bijzondere locatie in portefeuille. Johan oudendal, eigenaar en 
oprichter: ‘Vooral het uit circa 1300 daterende kasteel op het landgoed is een enorme 

blikvanger.’

‘ enzovoorts. Al gaan we op de meeste van die verzoeken 
niet in, we begrijpen ze wel. Want het is een schitterend 
kasteel en een heel bijzonder landgoed.’

ZOrGvulDiG _  Jarenlang huisde op de 18 hectare 
die de Oudendal Groep heeft verworven een GGZ-
instelling. Die zijn er nu een paar jaar weg. Johan 
Oudendal: ‘Wij hebben in drie tenders de drie gebieden 
verworven, op basis van prijs, maar ook van onze 
plannen. We wilden hier ook alleen maar ontwikkelen 
als we alle drie de aangeboden gebieden zouden 
verkrijgen. Het is natuurlijk een heel bijzondere plek: 
18 hectare parkomgeving in een binnenstedelijke 
locatie. GGZ Rivierduinen blijft overigens actief op 
een resterend deel van Park Endegeest, met diverse 
gebouwen. Daarnaast is het park openbaar toegankelijk 
als resultaat van afspraken bij de verkoop door GGZ 
Rivierduinen. Ongeveer een derde van het hele Park 
Endegeest is nu privé-eigendom, van ons. Verder is het 
Bio Science Park dichtbij. Omdat het zo’n prominente, 
toegankelijke en bekende plek is, hebben veel mensen er 
gevoelens en ideeën bij. Dat begrijpen we uiteraard heel 

‘ EEN PlEk Waar 
hEEl zOrgvuldig 
mEE moEt wordEn 
omGEGaan’
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goed. Dit is een plek waar heel zorgvuldig mee moet 
worden omgegaan.’

Maatschappelijke besteMMinG _ Het 
terrein heeft nu een maatschappelijke bestemming. 
In het verlengde van deze bestemming willen we Park 
Endegeest ontwikkelingen, zegt Johan Oudendal. 
‘We worden al een tijdje benaderd met allerlei ideeën 
voor het gebruik door bewoners en bestuurders uit 
de omgeving. En ook door geïnteresseerde partijen, 
veelal met ideeën gericht op zorgwoningen. En in die 
richting gaan onze gedachten ook. Waarbij wij denken 
aan innovatieve (woon)zorgconcepten. Er zijn al aardig 
wat initiatiefnemers die op een andere manier naar de 
woonzorgmarkt kijken dan voorheen. Bejaardenhuizen en 
serviceflats verdwijnen. Er moet iets verzonnen worden 
om dat enorme vergrijzingsvraagstuk goed te attaqueren. 
En dat is natuurlijk geen eenduidig vraagstuk. Want het 
loopt van de vitale 60-plusser die alleen iedere week een 
schoonmaker nodig heeft tot de 70-plusser die vanwege 
dementie intensieve zorg behoeft.’

knarrenhOf _  De Oudendal Groep is vooral 
erg gecharmeerd van de Stichting Knarrenhof. Lit: 
‘Dat is een woonvorm die is gebaseerd op de vroegere 
hofjes. Ouderen wonen dan in een hofje rondom 
een gezamenlijke binnentuin. Ieder hofje heeft een 
gemeenschappelijke ruimte, die de bewoners kunnen 
gebruiken voor gezamenlijke activiteiten. In de 
hoftuin en de hobbyruimte kunnen de buren elkaar 
ontmoeten. Het sociale aspect speelt dus een grote 
rol in deze woonvorm, die sociale huur-, huur- en 
koopwoningen kan hebben. Wij vinden het een mooi 
en innovatief concept. Want voor ons is innovatie 
niet alleen iets technisch, maar kan je ook in sociaal-
maatschappelijke zin innovatief zijn. Vooral als je 
weet wat een eenzaamheid er onder ouderen is, is 
Knarrenhof een heel interessant concept. En natuurlijk 
kun je ook techniek, bijvoorbeeld sensoren voor het 

op elkaar komen. Ik denk wel dat de Oudendal Groep in 
Oegstgeest bekend staat als een partij die heel zorgvuldig en 
voor de lange termijn ontwikkelt. En bekend is ook dat we 
gespecialiseerd zijn in de transformatie van monumenten. 
Maar dan moet nog steeds concreet worden uitgedokterd, 
met alle belanghebbenden: hoe vul je het in op Park 
Endegeest? Op welke plek doe je wat en in welke omvang? 
Er zullen altijd mensen zijn die zeggen: je mag niks. 
Omdat Endegeest ook een openbaar toegankelijk park 
is. Wij zouden voor ons woonzorgconcept wel wat willen 
bijbouwen. Er staan nu zo’n 14 gebouwen op ons deel van 
het park. Maar we willen de mooie balans handhaven: de 
monumentale kwaliteit van de gebouwen, de zichtlijnen, 
de flora en fauna en de bosrijke omgeving. Wij willen 
iets moois hier neerzetten. Maar een simpel gegeven is 
ook: herstel en behoud van monumentaliteit kost ook 
geld. Dat geld moet verdiend worden. Met innovatieve 
zorgconcepten is dat zeker mogelijk.’

jan WOlkers _  Daarnaast zijn er ideeën om 
onderwijs aan te bieden. Lit: ‘De oude school 
van schrijver Jan Wolkers staat op ons stuk van 
Park Endegeest. Misschien kunnen we dat weer 
herontwikkelen tot een school voor speciaal onderwijs. 
Maar dat zijn we nu nader aan het onderzoeken. 
Momenteel is gemeente bezig met de Nota van 
Uitgangspunten voor de gebiedsvisie voor heel 
Park Endegeest. Dit als voorloper tot een nieuw 
bestemmingsplan. Wij willen hier graags iets heel moois 
en wezenlijks gestalte geven. We hebben daarbij geen 
groot masterplan. We willen stap voor stap ontwikkelen 
en dan kijken hoe dat voelt.  Niet alleen voor ons, 
maar ook voor de belanghebbenden in de omgeving. 
En daarnaast willen we de rust en schoonheid van 
Endegeest bewaken. Omdat we zelf ook helemaal onder 
de indruk van deze plek zijn.’

Voor nadere informatie over het project kunt projectleider

John Holtrust-Westerbeek benaderen via 06-55832952.

detecteren van vallen, toevoegen. Maar de techniek 
is hier ondergeschikt. Het gaat bij Knarrenhof om 
het innovatieve in sociaal menselijk opzicht. Een 
innovatief woonzorgconcept past in ieder geval binnen 
de maatschappelijke bestemming die de gemeente 
Oegstgeest heeft geformuleerd voor Park Endegeest.’ 

iets MOOis neerZetten _  Bovendien past een 
woonvorm als Knarrenhof ook heel goed binnen de 
sociaal maatschappelijke opdracht die de vergrijzing 
voor ons in petto heeft, stelt Lit. ‘Dan moeten natuurlijk 
nog wel binnen de politiek in Oegstgeest hier de handen 

johan
Oudendal

Passie voor….. 
‘twee dingen, creëren en 
kwaliteit.’
_
mijn verborgen 
talent….. 
Johan oudendal: 
‘misschien mijn vermogen 
om potentie te zien in 
allerlei mogelijke zaken. 
Vaak komt dat voort 
uit een tikkeltje andere 
manier tegen de dingen 
aankijken.’
_
Wat wil ik nog 
bijleren…..
oudendal: ‘archeologie of 
bouwhistorie vind ik heel 
interessant en leuk. Soms 
denk ik dat ik daar meer 
mee had willen doen.’ 
_
missie voor 2019 ….. 
‘dit jaar realiseren we 
veel projecten. onder 
meer in de Leidse 
binnenstad. waar 
bijvoorbeeld winkels 
worden omgebouwd naar 
andere bestemmingen. 
ook Park Endegeest 
is voor dit jaar een 
belangrijk project.’ 
_
dit raakt mij 
persoonlijk ……
Het niet nakomen van 
afspraken. of het nou bij 
een grote organisatie is of 
met een kleine huurder: 
je maakt een afspraak 
en die wordt niet 
nagekomen. dat raakt me 
iedere keer weer.’ 
_
mijn inspiratiebron….. 
‘Simpelweg: mijn gezin.’
_
de ultieme 
ontspanning…..
 ‘Ik verzamel oude auto’s, 
zoals Kevers uit de jaren 
’40. Ik restaureer ze ook 
zelf. Heel ontspannend.’

‘ WE WillEN 
dE ruSt EN 
SchOONhEid 
Van EndEGEESt 
bEwaKEn’

‘ wIJ dEnKEn aan iNNOvatiE-
vE WOONzOrgcONcEPtEN’


