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Open Monumentendag
Zaterdag 14 september 2019
De vele waardevolle historische gebouwen in Voorschoten getuigen van een 
rijk verleden. Op deze kaart is te zien welke van deze gebouwen u tijdens 
Open Monumentendag kunt bezoeken en waar ze liggen.

1  Ambachts- en Baljuwhuis (Voorstraat 12 - 14)
2  Berbice tuin (Leidseweg 221) 
3   Bijdorp en Klooster tuin  

(Ingang hek Veurseweg 3) 
4  Boerderijwoning (Molenlaan 5)
5   Bollenschuur (Veurseweg 265) 
6   Brandweermuseum (Burgemeester Ter Haarplein)
7   Burgemeester Berkhoutpark  

(Achter het gemeentehuis)
8  Dorpskerk toren   en kerkhof (Kerkplein 2)
9   Duivenvoorde kasteel  

(Laan van Duivenvoorde 4)  
10  Geestwoning (Generaal Spoorlaan 24)
11  Gemaal de Vereeniging (Oude Veenpad) 
12  Knipmolen (Vliet en Wegen 3)  
13  Koopmanswelvaren (Voorstraat 11)
14  Kruispuntkerk (Schoolstraat 2)
15   Laurentiuskerk en kerkhof (Leidseweg 98)
16  Mariahoeve (Veurseweg 125)
17  Museum Voorschoten (Voorstraat 18 - 20)
18  Oud Woelwijk (Essenlaan 3)
19  Oude pastorie tuin (Sir Winston Churchillweg 2)
20  Park Ter Wadding (Groene Draeckpad)
21  Rioolgemaal (Molenlaan 8) 
22  Theehuis Jansland (Rosenburgherlaan 7)
23  Tuinmanswoning (Haagwijk 14)
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1   Ambachts- en Baljuwhuis 
(Voorstraat 12–14)

Raad- en rechtshuis. Het ambachts huis is in 
1635 gebouwd in opdracht van de ambachts-
heer, jonkheer Johan van Wassenaar-Duiven-
voorde. Baljuw Chrispijn van Nierop voegde in 
1640 het Baljuwhuis eraan toe. In 1740 uit ge-
breid naar zijn huidige vorm. De panden zijn 
nu in gebruik als restaurant en expositie ruimte.
Net als vorig jaar proberen we rondleidingen 
door leerlingen van Voorschotense basis-
scholen te laten verzorgen.
Geopend: 10:00 – 17:00 uur

2  Berbice tuin (Leidseweg 221) 
17de-eeuwse buitenplaats, waarvan het hoofd-
huis rond 1785 in opdracht van Johanna 
Catharina à Marck zijn huidige hoofdvorm 
kreeg. Het huis is niet toegankelijk, maar het 
park wel. Dit park is in 1803 in Vroege Land-
schapsstijl door J.D. Zocher sr. ontworpen.
Koffie & thee met gebak en rozenadoptie bij 
de oranjerie. Voor meer informatie  
www.buitenplaatsberbice.nl.
Geopend: 10:00 – 17:00 uur

3   Huize Bijdorp en Klooster tuin 
(Ingang hek Veurseweg 3) 

In oorsprong een 17de-eeuwse buitenplaats. 
In 1876 verkocht aan de zusters van de 
Congregatie van de heilige Catharina van 
Siëna en ontwikkeld tot pensionaat en school. 
Nu klooster en verzorgingshuis voor bejaarde 
zusters. Het toegangshek dateert uit 1697, de 
kapel uit 1894. Ook de tuin en de daarin 
liggende boerderij zijn te bezoeken. Dit jaar 
kunt u vanuit de tuin ook een wandeling naar 
de Vliet maken over het grondgebied van 
Huize Bijdorp.
Geopend: 13:30 – 17:00 uur

4  Boerderijwoning (Molenlaan 5) 
Boerderij en bierstekerij uit 1580, nu in gebruik 
als woonhuis. Tot aan het begin van de 20e 
eeuw fungeerde de boerderij als molenaars-
woning van de historische korenmolen 
Oranje boom, die lag aan het eind van de 
Molensloot (of Kercksloot) bij de Vliet.
Geopend: 10:00 – 17:00 uur

5  Bollenschuur (Veurseweg 265)
Voormalige bollenschuur uit 1925, gebouwd in 
opdracht van B. Hoogwerff Kroon. 
Gerestaureerd in 2014 en sindsdien in gebruik 
als tuinontwerpstudio en bistro..
Geopend: 10:00 – 17:00 uur

6   NIEUW! Brandweermuseum 
(Burgemeester Ter Haarplein)

Nieuw dit jaar is het Brandweermuseum dat 
sinds 1 juni 2019 is geopend. Het pronkstuk is 
’Spuit 41’, genoemd naar het bouwjaar 1941, 
prachtig gerestaureerd.
Geopend: 10:00 - 17:00 uur

7   NIEUW! Burgemeester Berkhout 
Park (Achter het gemeentehuis)

Dit park is sinds 2000 een Rijksmonument en 
werd in 2015 – 2016 grondig gerenoveerd..

8   Dorpskerk toren   en kerkhof 
(Kerkplein 2)

Nederlands Hervormde Kerk, in neogotische 
stijl ontworpen door de Duitser Adolph 
Druiding. De kerk is in 1868 gebouwd op de 
plaats waar al vanaf de 9e eeuw een kerk stond. 
De kerktoren dateert van 1539 en is gerestau-
reerd in 1958. De kerktoren kan op eigen risico 
worden beklommen.
Geopend: 10:00 – 17:00 uur

Open monumentendag 2019

Voor het volledige programma van de Open Monumentendag zie www.oglv.nl  =  niet of slecht toegankelijk voor minder validen

9  Duivenvoorde kasteel  
(Laan van Duivenvoorde 4)

In 1226 gesticht als omgracht kasteel voor de 
familie Van Wassenaer. In 1631 is het kasteel 
verbouwd tot buitenplaats en kreeg het zijn 
huidige hoofdvorm. Sinds 1965 is Duivenvoorde 
officieel een museum. In 2014 en 2015 is het 
landschapspark van J.D. Zocher jr. (1842) 
gerenoveerd door Michael van Gessel. In het 
kasteel geven basisschoolleerlingen informatie. 
Geopend:  zaterdag 11:00 – 17:00 uur 

zondag 14:00 – 17:00 uur

10  Geestwoning (Generaal Spoorlaan 24)
Voormalige boerderij waarvan het oudste 
gedeelte dateert uit de 16e eeuw. Alleen van 
buiten te bezichtigen.
Geopend: 10:00 – 17:00 uur

11  Gemaal de Vereeniging 
(Oude Veenpad)

Gemaal uit 1877 voor bemaling van de 
Duivenvoordse-Veenzijde polder. Het 
oorspronkelijke stoomgemaal is in 1922 
vervangen door een dieselgemaal. 
Geopend: 10:00 – 17:00 uur

12  Knipmolen (Vliet en Wegen 3) 
Poldermolen uit 1814, die gebruikt werd voor 
het bemalen van de Knippolder. Sinds de 
restauratie in 1971 is de molen nog regelmatig 

in gebruik. De molen ligt in het weiland. Dus 
bij slecht weer goed schoeisel aantrekken!
Geopend: 10:00 – 17:00 uur

13  Koopmanswelvaren (Voorstraat 11)
Oorspronkelijk boerderij en herberg kreeg zijn 
huidige vorm rond 1776. Gerestaureerd in 1984. 
De pronkkamer met geschilderde behangsels 
is te bezichtigen.
Geopend: 10:00 – 17:00 uur

14  Kruispuntkerk (Schoolstraat 2)
Gereformeerde kerk Het Kruispunt, 
ontworpen en gebouwd door Herman Onvlee 
in de periode 1922-1924, omdat de kerk aan de 
Tolstraat (Zitmanskerkje) te klein werd. Het 
terrein waarop de kerk is gebouwd, hoorde 
oorspronkelijk bij de buitenplaats Welgelegen.
Geopend: 10:00 – 17:00 uur

15  Laurentiuskerk en kerkhof 
(Leidseweg 100)

Neogotische pseudobasiliek met pastorie, 
ontworpen door Th. Asseler. De kerk is 
gebouwd van 1866 tot 1868 en in 1995 en 1996 
gerestaureerd. Het kerkhof dateert van 1820.
Geopend: 10:00 – 17:00 uur

16 Mariahoeve (Veurseweg 125)
Voormalige boerderij waarvan het oudste 
gedeelte dateert uit de 16e eeuw.  
Alleen van buiten te bezichtigen.
Geopend: 10:00 – 17:00 uur

17  NIEUW! Museum Voorschoten  
(Voorstraat 18 - 20)

Museum Voorschoten ligt in het hart van 
historisch Voorschoten: de Voorstraat. Het 
museum biedt een collectie kunst- en 
gebruiksvoorwerpen, alsmede prenten, foto’s, 
ansichtkaarten, boeken en archeologische 
vondsten uit de omgeving. 
Geopend: 10:00 – 17:00 uur

18 Oud Woelwijk (Essenlaan 3)

Vroeg 16e-eeuwse boerderij, gesitueerd tegen-
over kasteel Roucoop, dat begin 19e eeuw 
verdwenen is. Louise de Lang-van Schaik begon 
in 1960 hier het creativiteits centrum, dat na 
haar dood in 1993 door gelijknamige stichting 
is voortgezet. Open dag met demonstraties.
Geopend: 11:00 – 16:00 uur

19  Oude pastorie tuin 
(Winston Churchillweg 2)

Middeleeuwse pastorie, in de loop der tijden 
meerdere malen hersteld en verbouwd. Nu in 
gebruik als woonhuis.
Uitsluitend de tuin is te bezoeken.
Geopend: 10:00 – 12:30 uur

20  NIEUW! Park Ter Wadding  
(Groene Draeckpad)

Ter Wadding is het meest noordelijke buiten 
van de landgoederenzone langs de Oude Rijn. 
In 1970 werd het park in gebruik genomen als 
openbaar wandelpark. Hiervoor werden drie 
entree’s aangelegd. In 2017 restaureerde de 
gemeente Voorschoten het park.

21 NIEUW! Rioolgemaal (Molenlaan 8) 
Dit rioolgemaal werd in 1940 gebouwd en in 
2005 gerenoveerd. Het gemaal heeft 4 grote 
pompen, waarvan 2 buiten het pand. Het pand 
zelf is te bezichtigen.
Geopend: 10:00 – 17:00 uur

22  Theehuis Jansland 
(Rosenburgherlaan 7)

Oorspronkelijk bijgebouw van een boerderij op 
de gronden van voormalig kasteel Rosenburg. 
Het gebouw uit de 19e eeuw is in het verleden 
gebruikt als dienstwoning voor de tuinman 
van kasteel Duivenvoorde. Het gebouw is in 
2011 gerestaureerd en is nu theehuis Jansland.
Geopend: 10:00 – 17:00 uur

23  Tuinmanswoning (Haagwijk 14)
Deze tuinmanswoning vormde onderdeel van 
de voormalige buitenplaats Haagwijk en is het 
enige gebouw dat na de afbraak van de 
buitenplaats is blijven bestaan. Alleen van 
buiten te bezichtigen.
Geopend: 10:00 – 17:00 uur

Plekken van plezier in Voorschoten 
In 2019 is het (landelijke) thema van Open Monumentendag: plekken van plezier. Een eerste 
gedachte geeft misschien in om te zeggen dat Voorschoten wat plekken van plezier betreft 
niet rijkelijk is bedeeld. Maar bij nader inzien valt dat mee. Voorschoten is gezegend met 
relatief veel buitenplaatsen, waarvan de bekendste zijn: Duivenvoorde, Ter Horst, Berbice, 
Ter Wadding, Bijdorp en Beresteijn. Vanaf het einde van de zestiende eeuw lieten rijke, 
belangrijke mensen ‘hofsteden’ bouwen om ’s zomers de stank en drukte van de stad te 
ontvluchten. Deze hofsteden of buitenplaatsen werden ook wel ‘hoven van plaisance’ 
genoemd, huizen van plezier! In de 19de eeuw legde Prins Frederik der Nederlanden zelfs 
een speciale route aan over zijn negen buitenplaatsen in Voorschoten en Wassenaar om met 
een soms internationaal gezelschap van het bijzondere landschap te genieten. Het was een 
in die tijd unieke attractie, waarbij het tot jachtslot verbouwde Ter Horst als rustpunt 
fungeerde. Naast jagen was, net als op Kasteel Duivenvoorde, vissen in een van de visvijvers 
een aangenaam tijdverdrijf. Van Constantijn Huygens, secretaris van de prins van Oranje, 
dichter, componist en wat niet al, zijn de volgende dichtregels bekend: “Beminde Saterdagh, 
zijt ghij noch verr’ van komen? Spoedt toch, en helpt mij weer aen Hofwijcks soeter 
droomen.” Het is veelzeggend, dat Constantijn Huygens zijn hofstede ‘Hofwijck’ had 
genoemd: in het weekend wilde hij nu eens niet aan het hof van de prins vertoeven, maar in 
zijn privé-paradijsje. Aan de zuidkant van Voorschoten kennen we, de locatie ‘Haagwijk’: de 
bewoners namen graag de wijk uit Den Haag! Vooral in de warme zomermaanden was men 
graag op de buitenplaats. Rust werd afgewisseld met vertier onder het genot van verse 
streekproducten.

Plezier maken op de buitenplaatsen was voorbehouden aan de elite. Het gewone volk moest 
het doen met jaarmarkten en kermissen; en met bierhuysen of herbergen, die soms 
beschikten over een kaatsbaan. Een bijzondere categorie vormden de ‘uitspanningen’, 
waarvan in Voorschoten De Groote Vink en Het Wapen van Voorschoten voorbeelden zijn. 
Uitspanningen waren plaatsen, gelegen aan de doorgaande weg, waar de koetsen halt 
hielden om de paarden even rust te geven (uit te spannen) en waar de passagiers de 
gelegenheid hadden de benen te strekken. En natuurlijk kon men er iets eten en drinken en 
het toilet bezoeken. In de 20ste eeuw kwamen er voor de kinderen speeltoestellen bij. Juist 
de aanwezigheid van die speeltoestellen werd de reden om de uitspanningen bij veerplaatsen 
aan de Vlieten Allemansgeest en De Knip te bezoeken. Net als de Gouden Leeuw begon het 
met een tapperij bij de boerderij, waar de eigen verse melk werd geschonken.

Een tijdlang was het heel gebruikelijk dat er op plaatsen waar je iets te eten of te drinken kon 
krijgen, speeltoestellen waren voor de kinderen. Dat heeft ook heel lang gegolden voor ‘De 
Gouden Leeuw’. Nog weer later ontstonden de speeltuinen, die zich inmiddels ontwikkeld 
hebben tot plekken van heel uiteenlopende vormen van plezier.

Plekken van plezier? Ze zijn er te óver in Voorschoten, zowel toen als nu!

Colofon
Deze folder is tot stand gekomen door 
het Comité Open Monumentendag 
Voorschoten en Grapefish in samen-
werking met de gemeente Voorschoten.

Vormgeving en druk:  
Grafisch Bureau Grapefish

Augustus 2019


