Het
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gebouw
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In 1998 ontwikkelde aannemer Breur het plan
Arcade om in het voormalig ministerie van VROM
aan de Dokter van der Stamstraat te Leidschendam
145 appartementen te realiseren.
In oktober 1998 werd gestart met de verkoop en
werden de eerste koop-aanneemovereenkomsten
getekend. De sloopwerkzaamheden en verbouw
zouden ongeveer 18 maanden duren, dus medio
2000 zou de geplande oplevering zijn.
In voorjaar 1999 diende de eerste tegenslag
zich aan. De bouwvergunning van de gemeente
Leidschendam werd niet definitief want de firma
Mebin diende bezwaar in. De bezwaarprocedure
kostte veel tijd en uiteindelijk werd de vergunning
juli 1999 definitief verleend.
In oktober 1999 startte de bouw met het strippen
van het bestaande pand.
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In het voorjaar 2000 kwam Breur voor het eerst
in grote financiële problemen. Deze werden
veroorzaakt door de problemen met de projecten
Arcade, Eline Vere en Branderspoort. De FGH
bank hielp Breur uit de problemen met een lening
en kreeg de onverkochte appartementen als
onderpand.
Breur slaagde er niet in de problemen met de
projecten op te lossen. Project Branderspoort
werd op last van de gemeente Schiedam stil
gelegd. De gemeente Den Haag paste bestuurlijke
dwang toe op Breur en de bewoners van Eline
Vere lieten beslag leggen op een aantal Arcade
appartementen. Resultaat was dat Breur najaar
2001 voor de tweede keer in grote financiële
problemen kwam.

De eigenaars stemde in met de extra termijn van
€10.000 en met het nieuwe bestek.
Eind januari 2002 werden de werkzaamheden
hervat en deze werden uitgevoerd door het failliete
Breur. De FGH bank nam dus niet de plaats in van
Breur en heeft dus ook niet de rechten en plichten
van de Breur overgenomen.
Voorjaar en zomer 2002 werd gestart met de
oplevering van de eerste appartementen en
in september 2002 was de failliet aanvraag
afgewikkeld en hield Breur op te bestaan.
Klik op link of op foto om film te bekijken:
YouTube-link: http://bit.ly/RkM3bj

Op 3 januari 2002 vroeg de FGH bank het
faillissement van Breur aan. Doordat Breur in failliet
was en er geen bouw garantie afgegeven was door
het GIW dreigde de appartementen niet te worden
afgebouwd. Dit zou voor vrijwel elke eigenaar een
persoonlijk faillissement en voor de FGH bank een
groot verlies hebben betekend. De FGH bank stelde
de eigenaars voor Arcade af te laten bouwen en
vroeg van elke eigenaar als tegenprestatie twee
dingen. Ten eerste betaling van een extra termijn
van €10.000 en ten tweede akkoord te gaan met
een aangepast soberder bestek.

6

7

De wijk

& omgeving

Tussen de Rodelaan en de Doctor Beguinlaan ligt
het Sytwende park. Hier bevonden zich voor een
aantal jaar geleden de voetbalverenigingen
Tonegido en Devjo. Dit terrein is omgbouwd tot een
mooi park met speelgelegenheid voor kinderen.
Het polderlandschap ligt binnen handbereik. Binnen
een paar minuten fietst/loopt u het landschap in.

Overige voorzieningen
De wijk&omgeving
Het Arcade gebouw bevindt zich in de wijk
Klein-Plaspoelpolder, direct achter de oude
gemeentegrens van Voorburg en Leidschendam.
De wijk kenmerkt zich door een combinatie van
kantoorgebouwen en wooneenheden en heeft een
rustig karakter.
Direct tegenover het Arcade gebouw is het Libanon
Tribunaal gelegen.
Het centrum van Leidschendam, met daarin
een gevarieerd winkelaanbod, diverse horeca
gelegenheden en de zeker in de zomermaanden
altijd drukke sluisjes in de Vliet (Rijn-Schiekanaal),
ligt op een loopafstand van ca. 5 minuten.
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Gezondheid
In de onmiddellijke nabijheid bevindt zich een
gecombineerde huisartsenpraktijk, fysiotherapie en
apotheek.
Maar ook op iets grotere afstand zijn alle
basisvoorzieningen op dit gebied ruim voorhanden.
Eerste en specialistische hulp is eveneens in de
directe nabijheid voor handen via Medisch Centrum
Haaglanden (het vm Antoniushove).
Winkelen
Naast het winkelaanbod in het centrum van
Leidschendam is een meer uitgebreid aanbod
te vinden in Winkelcentrum Leidsenhage,
dat zowel per openbaar vervoer als per auto
binnen 10 minuten bereikbaar is en uitstekende
parkeervoorzieningen (gratis) kent.
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Links:

Website Gemeente
Leidschendam-Voorburg
De wijk Klein-Plaspoelpolder
Het ontstaan van Leidschendam

Openbaar vervoer
Op 5 tot 10 minuten loopafstand bevinden zich
diverse haltes van het openbaar vervoer.
Dichtstbijzijnde haltes zijn de Veolia buslijnen 45
en 46 (verbinding met Den Haag Centraal Station
Leidschenhage, Voorschoten en Leiden) en HTM
tramlijn 19 (verbinding met Leidschenhage en
Delft).
Iets verder ligt station Leidschendam-Voorburg.
Daar rijden Randstadrail 3 en 4 (verbinding
tussen Zoetermeer en Den Haag Centrum) en de
Erasmuslijn van het Rotterdamse Metronetwerk,
zodat het centrum van Rotterdam binnen een half
uur bereikbaar is.

Google streetview
&
maps
Openbaar vervoer
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