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Monumenten worden met veel zorg omgeven door eigenaren en be-

heerders. Dat is belangrijk en nodig. Net als het kiezen van de juiste 

verzekering. Al sinds 1852 heeft Donatus ervaring in het verzekeren 

van monumentale kerken en gebouwen. Als onderlinge maatschappij 

werken wij zonder winstoogmerk. Wij hebben dan ook geen klanten, 

maar leden. Maak vrijblijvend kennis met Donatus. Onze expertise 

zal u verbazen en verrassen, evenals onze jaarlijkse premierestitutie. 

Groene oase
“Vlak voor de oorlog huisden er  

Nederlandse soldaten in Oud-Poelgeest, 
tijdens de oorlog Duitse en na de oorlog 

Canadese. Later werd het kasteel verhuurd 
aan studentenverenigingen. Dat weet ik 

nog uit eigen ervaring in 1961. Het kasteel 
verkeerde toen in een deplorabele toestand. 

De eigenaar, gemeente Oegstgeest, besloot 
in 1986 het kasteel te verkopen. Dat deed 

een aantal Leidenaren dermate pijn, dat 
zij besloten een beheerstichting in het leven 

te roepen om het kasteel en landgoed te 
behouden voor de regio. Terecht, want het 

is een groene oase midden in de drukke 
Randstad. 

Het kasteel ziet er na de restauratie  
van 2012 mooier uit dan ooit. Vanuit 

cultuur-historisch perspectief is de 
‘Drakenzaal’ in eclectische stijl het meest 

waardevol, deze zaal is een van de mooiste 
trouwlocaties in de regio. Maar voor  

mijzelf is de bij het kasteel horende kapel 
even dierbaar. Dat is het onderkomen van 

de vrijwilligers, waar ik er een van ben.”

Prof. dr. H.J.M. Völker-Dieben 
voorzitter stichting Erfgoed Oud-Poelgeest
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