
Ter Wadding
Vier eeuwen genieten van het buitenleven: 
als speeltuin, buitenplaats en wandelpark
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 Rond 1875 tekende Jan Elias Kikkert het uitzicht vanaf Ter Wadding op Leiden met uiterst links de 

Marekerk en rechts daarvan de Hooglandse en de Pieterskerk. Willem van Noort legde in 1788 notarieel vast 

dat dit uitzicht voor altijd behouden moest blijven. Dit recht werd door de provincie Zuid-Holland afgekocht 

toen de provincie Ter Wadding in 1970 in bezit kreeg. Tekening in kleur, 12,5 x 16,5 cm (Collectie ELO 

PV1734.3).



Het huis en het park van van Ter Wadding 
zijn samen een rijksmonument. Dat betekent 
dat deze bewaard moeten worden vanwege 
de bijzondere cultuurhistorische waarde. 
De gemeente Voorschoten is sinds 2005 
eigenaar van een deel van het park. Het 
park is jarenlang niet intensief onderhouden, 
terwijl regelmatig onderhoud voor een 
‘levend’ monument als dit park juist heel 
belangrijk is. Daardoor trad langzaamaan 
verval op. Vakkundig herstel was hard nodig. 

Om erachter te komen hoe het park hersteld 
en beheerd moest worden, was de juiste 
kennis nodig. Dat begint met te weten hoe 
het vroeger was en welke waarden daarbij 
een rol hebben gespeeld. In 2014 is eerst 
de geschiedenis van de buitenplaats in kaart 
gebracht. Vervolgens is in 2015 een cultuur-
historische analyse uitgevoerd, de water-
huishouding onderzocht en geïnventariseerd 
wat er aan planten en dieren voorkwamen in 
het park. Op basis hiervan is een herstel- en 
beheerplan gemaakt. Het herstel van het 
park is tijdens Boomfeestdag 2016 gestart. 
Basisschoolleerlingen hebben een boomgaard 
met historische appel- en peerrassen 
aangeplant en op een andere plek in het bos 
een bijzondere tulpenboom (Liriodendron 

Tulipifera). Met het plaatsen van nieuwe 
toegangsbruggen begin 2018 is het grootste 
deel van het gemeentelijk deel van het park 
hersteld. Nu kan het beheer beginnen.

Meer weten betekent meer genieten! Als 
u weet waar u bent en wat u ziet gaat de 
geschiedenis immers meer leven. Daarom 
zijn alle onderzoeken verwerkt in dit 
handzame boekje. Deze publicatie draagt 
bij aan het beleven van huis en park Ter 
Wadding. Achterin dit boekje vindt u een 
wandeling door het park. Er zijn tips om het 
park te verkennen voor jong en oud. Ik nodig 
u uit om een wandeling door het park te 
maken en hoop dat u veel plezier beleeft aan 
het ontdekken van het mooie en bijzondere 
Ter Wadding. 

Ik wens u veel lees- en wandelplezier!

Mevr. P. Bouvy-Koene
Burgemeester van Voorschoten

Ter Wadding is een uitzonderlijke plek in een bijzonder dorp. De buiten-

plaats speelt een belangrijke rol in de rijke en lange geschiedenis van 

Voorschoten. Het is een van de weinige buitenplaatsen die compleet 

bewaard is gebleven; een plek om trots én zuinig op te zijn.

Welkom op Ter Wadding

 Tijdens Boomfeestdag 2016 is samen met meer dan 160 leerlingen van Voorschotense basisscholen een 

start gemaakt met het herstel van het historische park van Ter Wadding.

“Ter Wadding is voor Voorschoten een uniek 

landschapspark. In de 17de eeuw ontstaan als speeltuin, 

maar nu een fijn wandelgebied. Kinderen kunnen ook nu 

weer leuk spelen in het park.”
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Van speeltuin tot buitenplaats
Vanaf het einde van de 16de eeuw ontstonden in Holland veel buiten-

plaatsen. Vooral dicht bij de steden en langs waterwegen stichtten 

welvarende stedelingen buitenhuizen met fraai wandelparken. Dit 

waren hun vakantiehuizen. Hier konden ze ’s zomers genieten van het 

groen, weg van de stank en de drukte van de stad.

Door de uitstekende ligging ontstonden 
in Voorschoten vele fraaie buitenplaatsen. 
Het dorp lag onder de rook van Leiden. 
Bovendien bevond zich hier een hoge en 
droge strandwal waarop goed gebouwd kon 
worden. Het dorp was perfect bereikbaar 
vanwege de ligging langs belangrijke water-
wegen, zoals de Oude Rijn en de Vliet. 
Buitenplaatsbezitters lieten vaarsloten graven 
vanaf de Vliet naar hun buitenplaats. Zo 
konden ze per schuit vanaf de stad naar hun 
buiten reizen. Varen was de meest comfor-
tabele manier van reizen. De wegen waren in 
die tijd slecht begaanbaar. Deze omstandig-
heden maakte Voorschoten aantrekkelijk als 

vestigingsplaats van gefortuneerde stede-
lingen. In de hoogtijdagen telde Voorschoten 
ongeveer twintig van dit soort ‘vakantie-
oorden’. 
Het begon er vaak mee dat stedelingen 
een boerderij kochten om er ’s zomer te 
verblijven. In de loop der tijd werd het huis 
uitgebreid en verfraaid. De belangrijkste 
wens buiten in het groen te vertoeven stond 
doorgaans voorop. Daarom werden lande-

rijen aangekocht om er een mooie tuin aan 
te leggen. Dit werd een speeltuin of lusthof 
genoemd. Ter Wadding is een voorbeeld van 
een buitenplaats die begon als een speeltuin. 

Het woord speeltuin of speelhof heeft weinig 
te maken met onze huidige betekenis. De 
speeltuinen van vroeger lijken meer op de 
volkstuinen van nu. Het ging meestal om 
een sier- en een nutstuin. Het ‘nutsgedeelte; 
bevatte een moestuin en een boomgaard 
voor de teelt van verse groente, kruiden en 
fruit. Dergelijk tuinen waren meestal niet heel 
groot. Ter Wadding was in het midden van de 
17de eeuw iets groter dan een halve hectare. 
Zo’n speel- of zomertuin was betaalbaar voor 
een brede bovenlaag van de bevolking. Een 
tuinhuisje diende overdag als verblijfplaats; 
’s nachts keerde men terug naar het huis in de 
stad. Dat was prima te doen. In een verkoop-
advertentie uit 1730 staat namelijk dat Ter 
Wadding slechts een ‘quartier uyr gaans’ 
(een kwartier reizen) was naar Leiden. 
Het terrein van Ter Wadding behoorde tot 
1637 bij de boerderij Bouwlust (Leidseweg 
555). Er lag toen een hennepwerf, waar 
hennep werd verbouwd als grondstof voor 

het vervaardigen van touw. Rond 1637 
werd een deel waar weiland en bos lag in 
gebruik genomen als speeltuin. Er stond een 
tuinhuisje om overdag te verblijven. 

Eind 17de eeuw groeide Ter Wadding uit tot 
een buitenplaats. Het terrein werd uitgebreid 
en er ontstond een woonhuis met diverse 
bijgebouwen. Daarmee groeide Ter Wadding 
van een bescheiden buitenverblijf voor 
dagrecreatie uit tot een volwassen buiten-
plaats met een park waar men de hele zomer 
comfortabel kon vertoeven.

Mede door de economische recessie nam 
vanaf het midden van de 18de eeuw de 
populariteit van de buitenhuizen af. Buitens 
werden gesloopt en de gronden gingen 
weer dienst doen als landbouwgrond. Later 
werd de vrijgekomen gronden ook benut 
voor woningbouw. Ter Wadding is een van 
de weinig overgebleven buitenplaatsen van 
Voorschoten, waar het ensemble van huis en 
tuin wel bewaard is gebleven.

 De Haagse landschapschilder Anthonie Jansz. van 

der Croos (ca. 1606 - ca. 1662) deed zijn inspi-

ratie op in de regio en kwam ook in Voorschoten. 

Rond 1650 schilderde hij vanuit het open landschap 

langs de Heerweg enkele stadsgezichten op Leiden. 

Het silhouet van de Marekerk, Hooglandsche- en 

Pieterskerk zijn duidelijk herkenbaar. De compo-

sitie van de voorgrond varieert steeds en klopt 

niet met de werkelijkheid. Op enkele schilderijen 

staat links een landhuis afgebeeld, dat vanwege het 

gezichtspunt associaties oproept met Ter Wadding. 

Croos ging het er niet om een compleet topografisch 

correct juist beeld weer te geven. De lommerrijke 

buitenplaats is neergezet als onderdeel van een 

landelijke decor, die de wisselwerking tussen stad en 

platteland laat zien. Paneel op olieverf; 47 x 65,5 cm 

(Collectie RKD 344799).

 Het park van Ter Wadding in het voorjaar van 

2017 met het fluitekruid volop in bloei.
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Meer over de ligging 
Langs de Noordzeekust is Voorschoten 
ontstaan op de meest oostelijk strandwal 
waarop ook Voorburg en Veur (in 
Leidschendam) liggen. Ten westen ervan ligt 
de strandwal waarop het dorp Wassenaar 
zich heeft ontwikkeld. Tussen deze wallen 
bevinden zich de lager gelegen strand-
vlaktes. Ten oosten van de strandwal waarop 
Voorschoten ligt, strekken zich de laagge-
legen polders van het veenweidegebied uit.

Aan de noordzijde doorsnijdt de Oude Rijn 
de strandwal waarop Voorschoten ligt. Op 
deze noordrand is Ter Wadding ontstaan. 
Het is daarmee de meest noordelijk gelegen 
buitenplaats van Voorschoten en ligt daarmee 
relatief dicht bij Leiden. Daarmee ligt Ter 
Wadding historisch gezien op een strategische 
plaats nabij een samenkomst van een aantal 
belangrijke land- en waterwegen. De situering 
bij een knooppunt van wegen verklaart de 
lange bewoningsgeschiedenis van deze plek. 
De oudste bekende vermelding dateert uit de 
tweede helft van de 9de eeuw. Toen stonden 
er enkele boerderijen. 

Het was de plek waar de Oude Rijn en de 
Oude of Korte Vliet (nu: Trekvliet) bij elkaar 
kwamen en de Waddingersluis lag. In de 
bocht in de Oude Rijn lag van oudsher een 
doorwaadbare plek, een zogenaamde ‘wedde’ 
of ‘ter wadding’. Bovendien kruist hier de 
belangrijkste verbindingsweg vanuit het 
Zuiden (Leidseweg) de weg van Valkenburg 
naar Leiden. Eeuwenlang was de Leidseweg, 
die toen Heerweg heette, de belangrijkste 
kustweg naar Leiden. De Vliet was de 
belangrijkste waterweg. Beide verbindingen 
bestonden al in de Romeinse tijd. 

Een andere belangrijke vaarweg was de Vliet, 
die in 1636 beter geschikt werd gemaakt 
voor het transport over water. Hiervoor werd 
de watergang uitgediept. Dit betekende 
dat de doorwaadbare, ondiepe plaatsen 
verdwenen en dat de route het hele jaar 
door bevaarbaar werd. De trekschuit, die 
door mens- of paardenkracht vooruit werd 
getrokken, kon vanaf dat moment regel-
matige diensten uitvoeren, waardoor de 
bereikbaarheid van het buitengebied sterk 
verbeterde. Dit had een positief effect op de 
ontwikkeling van buitenplaatsen.

In 1821 werd de tot dan toe onver-
harde Heerweg bestraat en verbreed. Dit 
betekende een belangrijke impuls voor de 
ontwikkeling van Voorschoten. Het dorp 
werd daardoor beter bereikbaar over de 
weg. Een ander belangrijk moment was de 
ingebruikname van de spoorlijn Leiden-
Rotterdam in 1843, die in Voorschoten een 
haltestation kreeg. Langzaamaan nam de 
bebouwing langs de hoofdwegen toe. Ook 
het landelijk gebied raakte bebouwd. Deze 
ontwikkelingen zetten pas echt door in de 
20ste eeuw. Vooral na de Tweede Wereld-
oorlog nam het aantal woonwijken, zowel 
in Leiden als in Voorschoten sterk toe. Ter 
Wadding bleef als groene enclave gehand-
haafd. Dankzij het servituut van Willem van 
Noort (zie pagina 14) bleef tot 1970 de 
open ruimte rond Ter Wadding in stand.

 Ter Wadding ligt ten zuidwesten van Leiden bij een driesprong van waterwegen: nabij de plek waar de Oude 

Vliet en de Oude Rijn samenkomen (1). Iets ten noorden daarvan ligt de Oude Vliet, die via de Waddinger-

sluis in de Oude Rijn stroomt (2). Parallel daaraan loopt de Heerweg (Leideseweg) (3), die uitkomt bij de 

doorgaande weg langs de Hoge Rijndijk van Valkenburg naar Leiden (4) Ter Wadding is ter hoogte van de 

aanduiding ‘Sluys’ ontstaan. Het staat niet als woning op de kaart uit 1687 aangegeven, maar bestond toen 

al wel. Ter plaatse van dit knooppunt aan water- en landwegen is het buurtschap De Pishoek ontstaan met 

de uitspanning De Vink als middelpunt. Kopergravure, vervaardigd in opdracht van en in het bezit van het 

Hoogheemraadschap van Rijnland (Collectie NL-LdnHHR, collectie kaarten, A-4381).
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 Aquarel van Jacob Timmersmans uit 1788 met zicht vanaf de Leidseweg op de Waddingersluisbrug (rechts), de 

Vinkweg en het buurtschap De Pishoek. Op de achtergrond zijn de houtzaagmolens van Leiden en de Marekerk 

zichtbaar. Links buiten beeld ligt Ter Wadding (Collectie ELO PV 7460.2).

Overzicht van eigenaren

Naam eigenaar Geboorte en 
sterftejaar

Beroep/herkomst Periode Ter 
Wadding in 
bezit

Hoeveel jaar 
in bezit

Gerrits (Simon) Gorisz. 
Van der Bregghe 
(Brugghe, Brugge); 
Elisabeth van Engeland

Ca. 1280- ca. 
1338

Schepen van Leiden Tot 1306 landbezit 
bij Ter Waddinge

?

Familie Paets van 
Santhorst 

 Voor 1602 tot 
1637

?

Cornelis Willemsz 
Ou(we)landt en zijn 
zoon Pieter Cornelisz.

Ca. 1582 - 1643 Waarschijnlijk steen-
bakker te Leiden

1637-1644 7

De familie van François 
van Halewijn, domheer 
van Utrecht, heer van 
Watervliet, De Werve 
ende Heest

Na 1605 - 1689 Geboren te Leiden 1644 – 1795 (Ter 
Wadding leengoed 
van De Werve)

151 jaar 

Jan Lourisz Roos Ca. 1626 - 1670 Afkomstig uit Lisse, 
woonachtig in 
Voorburg

1644 - 1670 26 jaar

Arent Claesz Schipper-
heijn

Vermeld tussen 
1645 en 1672

Uit Ham/Feldwerd 
(Gr.) afkomstig; 
korenkoper en 
koekenbakker te 
Leiden

1670 -1672 2 jaar

Gijsbert Fransz van 
Santen

? - 1684 Deeckendrapenier1 te 
Leiden 

1672 - 1684 15 jaar

1 Dat is een fabrikant die zich bezig hield met het maken van wollen stoffen.

Wanneer Naam Wie

Ca. 866 Uuatinchem -

1644 Bij de ‘Waddingh’ Pieter Oudlandt

1687 Terwaddinghe Familie Van Santen

1716 – 1739 Waddingshoorn Pieter Govertsz van Hoorn

1739 – 1768 Smidslust Hendrik Schoolting

1768 – heden Ter Wadding Willem van Noort

Naam Ter Wadding
De naam Ter Wadding verwijst naar de functie van de locatie. 
Waarschijnlijk al sinds de Romeinse tijd was het de aanduiding dat 
hier een doorwaadbare plek in de Oud Rijn lag. 
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Naam eigenaar Geboorte en 
sterftejaar

Beroep/herkomst Periode Ter 
Wadding in 
bezit

Hoeveel jaar 
in bezit

Jacob Gijsbertsz van 
Santen

? Arts te Haarlem 1684-1687 3 jaar

Johannis Minne 1660 - 1710 Graanhandelaaren 
pontgaarder2 te 
Leiden

1687 – 1710 23 jaar

Anna Minne-Block ?-1721 Weduwe van Minne 1710-1716 6 jaar

Pieter Govertsz van 
Hoorn

1686 - 1722 VOC-ambtenaar in 
ruste, te Den Haag

1716 – 1722 6 jaar

Catharina Maria van 
Hoorn-Raven en haar 
erfgenamen

1689-1726 Weduwe van Van 
Hoorn

1722-1730 8 jaar

Pieter Cornelisz 
Lammens

1702 - 1770 Tuinder/ tuinbaas uit 
Oegstgeest

1730-1739
Verhuurt het huis 
aan Willem van 
Noort (1681-
1744)

9 jaar

Hendrik Schoolting 1717 - 1777 Smid 1739 - 1768 29 jaar

Willem van Noort 1711 - 1777 Lakenwever 1768 - 1777 9 jaar

Jacob van Noort 1739 - 1799 Lakenverver 1777 - 1799 20 jaar

Megthalina van 
Noort-Stratenus

1740 - 1826 Weduwe van Van 
Noort

1799 - 1819 20 jaar (ze 
blijft er tot 
1826 wonen)

Matthieu van Noort 1768 - 1844 Kunstenaar en kunst-
verzamelaar

1819 - 1844 25 jaar 
(woonde er 
langer)

Guillaume Pierre van 
Outeren

1799 - 1855 Advocaat en 
procureur te Leiden, 
Hoogheemraad van 
Rijnland

1845 - 1855 10 jaar

Naam eigenaar Geboorte en 
sterftejaar

Beroep/herkomst Periode Ter 
Wadding in 
bezit

Hoeveel jaar 
in bezit

Maria C. van Bergen 1801 - 1869 Weduwe van Van 
Outeren

1855 - 1869 10 jaar

Arie Biemond 1816 - 1870 Timmerman te 
Hillegom

1869 - 1871 Minder dan 1 
jaar (verkoop 
door weduwe)

Lodewijk Johan 
Sigismund van Kempen

1838 - 1910 Ingenieur en mededi-
recteur N.V. Konink-
lijke Nederlandsche 
fabriek van gouden en 
zilveren werken, 

1871 - 1887 16 jaar 
(waarvan 4 
jaar verhuurd)

Teunis Wilhelmus van 
Hartrop

1817 - 1906 Textielfabrikant in 
wollen garens te 
Leiden

1887 - 1906 9 jaar 
(waarvan 1 
jaar verhuurd)

Dr. Jacob Moll van 
Charente

1875 - 1960 Chemicus Universiteit 
Leiden

1906 - 1960 54 jaar

Maarten Vink / Anna 
E.S.R. Insinger

1916 - 1994 / 
1921 - 1996

Hoogleraar Heelkunde 
Universiteit Leiden

1960 - 1970 10 jaar 
(waarvan 6 
jaar leegstand)

Provincie Zuid-Holland* - - 1970 - 2005 35 jaar

Gemeente Voorschoten 
(deel park)

- - 2005 - heden 11 jaar

Gemeente Voorschoten 
(huis)

- - 2005 Minder dan 
1 jaar

Menno Smitsloo (deel 
park en huis)

1951 Ontwikkelaar 
commercieel vastgoed

2005 - heden 11 jaar

* in 1996 is de dienstwoning aan een particulier verkocht. In verband met de hoogspanningsleiding is een 

noordelijk deel van het park in bezit van de elektriciteitsmaatschappij, tegenwoordig TenneT.

2 Dat is iemand die belasting int door het ophalen van het veergeld bij de pont.
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ca 1847

ca 1847

1789

1769

ca 1925
rozentuin ca 1845

1637

1688

1690

1909
koetshuis

1770
woonhuis

1784, weiden, ivm 
uitzicht.

ca 1840, weiden, ivm 
aanleg van spoorbaan

ca 1845
brug

1909-1930
kassen en tuinmuren

Boerderij Bouwlust

zwembad

De belangrijkste jaartallen
Ca. 866 Oudste bekende vermelding als 

Uuatinchem (= Wadding).
1637-1644 Hennepwerf met steenplaats en woning 

van boerderij Bouwlust bij ‘Waddingh’ 
ingericht als “speelhoff met speel-
huijssgen”.

1644-1670 Bouw eerste huis en verdere aanleg van 
een tuin.

1672-1687 Er komt een tuinmanswoning en bijge-
bouwen bij “Ter waddingh”; werkzaam-
heden aan tuin; er ontstaat een buiten-
plaats.

1688-1716 Door grondaankopen wordt het park 
vier keer zo groot; eerste vaste brug 
met toegangshek; ligplaats boot; 
bouw van koetshuis met stal voor vier 
paarden.

1716-1726 Er komt een speelhuis bij dat fraai 
uitzicht biedt; ook boomgaard en vijver 
worden genoemd.

1739-1768 Tuinaanleg verder verfraaid met 
onder meer tuinbeelden; grondbezit 
uitgebreid; boerderij Bouwlust is weer 
onderdeel van de buitenplaats.

1768 Vaststelling servituut met vrij uitzicht 
aan oost- en westzijde.

1770 Met behoud van kelder wordt nieuw 
hoofdhuis gebouwd; nieuwe bijge-
bouwen en verplaatsing brug en 
toegangshek.

1770-1790 Nieuwe grondaankopen vergroten het 
park .

1770-1819  Van formeel aangelegd park naar 
aanleg in vroege landschapsstijl, bouw 
twee tuinkkoepels, aanleg moestuin, 
tuinmuren, kas en een vinkenbaan.

1843 Boerderij en hoofdhuis worden los van 
elkaar verkocht.

1845-1850 Aanleg huidige brug en toegangshek, 
bouw nieuwe tuinmanswoning en 
koetshuis. Parkuitbreiding aan de 
noordzijde; afbraak tuinkoepels en 
aanpassing in late landschapsstijl met 
slingersloot en bergje. De moestuin en 
boomgaard verplaatst naar de zuidzijde 
van het park.

1862  Luidklok van Adegeest op het huis 
aangebracht.

1871-1887 Aanleg vogelpark met volières en 
eendenhokken.

1909 Huidige koetshuis gebouwd.
1920-1930 Aanleg rozentuin en zwembad aan 

de zuidzijde van het park; er worden 
kassen en een tuinmuur toegevoegd.

1970-2005 Provincie Zuid-Holland eigenaar
 park wordt ingericht als openbaar 

wandelpark en beheerd door de 
gemeente. Het zwembad wordt 
speeltuin; servituut werd opgeheven. 

1974 Huis als kantoor in gebruik voor Provin-
ciale Waterstaat Zuid-Holland.

Ca 1995  Verkoop van koetshuis aan particulier.
2005 Gemeente Voorschoten wordt eigenaar 

van de buitenplaats. Het huis en een 
deel van het park doorverkocht aan een 
particulier.

2016-2018 Gemeentelijke deel van het park in 
oude glorie hersteld, nieuwe toegangs-
bruggen. Een boomgaard met oude 
appel- en perenrassen wordt herplant.

  Te zien is hoe de kern van Ter Wadding (het perceel uit1637) in de loop der eeuwen is uitgebreid. In 1845 

kreeg de buitenplaats zijn grootste omvang. De weilanden rondom de buitenplaats, die ook in bezit waren van 

de opeenvolgende eigenaren van Ter Wadding, zijn niet ingetekend. 
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Over de geschiedenis 
Ter Wadding heeft een lange reeks van overwegend Leidse eigenaren 

gehad. Verschillende ervan verdienden hun fortuin als lakenfabrikant. 

Een paar families hebben de buitenplaats ongeveer een halve eeuw in 

hun bezit gehad. De meesten bezaten hun zomerverblijf gemiddeld zo’n 

10 jaar. Een aantal eigenaren drukte een groot stempel op Ter Wadding 

door grondaankopen en investeringen te doen in gebouwen en park. 

Het park werd verschillende keren aangepast naar de mode van de tijd. 

Een 17de-eeuwse speeltuin wordt 
buitenplaats
Over de oudste geschiedenis van Ter 
Wadding is weinig bekend. Bij boerderij 
Bouwlust lag een stuk hennepgrond, waar 
vlas werd geteeld voor het maken van touw. 
Ergens tussen 1610 en 1644 werden deze 
gronden ingericht als speeltuin. Het vormt tot 
de dag van vandaag de kern van Ter Wadding.
Pieter Oulandt – of zijn vader van wie hij 
Ter Wadding erfde –, moet hiervoor verant-
woordelijk zijn geweest. Toen Pieter zijn bezit 
in 1644 verkocht, werd het omschreven 
als: “Speelhoff Weijlant & houtlandt met een 
bequaem speelhuijssgen daerin & potinge 
& plantingen daerop staende & gelegen 
in Voorschooten”; of te wel: speelhof, 
weiland en bos met een fraai speelhuisje en 
gewassen.
De nieuwe eigenaar was Leidenaar François 
van Halewijn, heer van Watervliet en 
domheer van Utrecht. Hij had enkele jaren 
daarvoor de ridderlijke hofdstede De Werve 
in Voorburg gekocht. Dit was een grafelijk 

leen.1 Daardoor werd Halewijn Heer van De 
Werve. Dit betekende dat tot de opheffing 
van het leenrecht in 1795 de gronden van 
Ter Wadding ook leengoed waren van De 
Werve. 

De eerste belening was aan Jan Lourisz 
Roos in 1644. De tweede leenbrief kwam 
in 1670 op naam van de Leidse korenkoper 
Arent Claesz. Schipperheijn. Hij verkocht de  
gronden waarop toen al een woning stond 
na twee jaar reeds door. Gijsbert Fransz. van 
Santen, een ‘deeckendrapenier’, oftewel een 
lakenfabrikant uit Leiden, nam Ter Wadding 
vervolgens over. In de 15 jaar, van 1672 tot 
1684, dat hij de speeltuin bezat, liet hij er 
een tuinmanswoning bij bouwen. 

1 Het leenstelsel was een middeleeuws systeem 
waarbij de leerheer gronden uitgaf onder de voor-
waarde dat hij militaire steun kreeg van de leenman. 
Daarvoor droegen zij hun bezit als onderpand op 
aan de leenheer. Bij verkoop van het bezit, moest de 
leenheer toestemming geven. Dit systeem verloor zijn 
waarde naarmate de macht van de centrale overheid 
groeide. Het was vooral de titel waar aan waarde werd 
gehecht. 

Hij noemde de plek Terwaddinghe die zich 
steeds meer ontwikkelde tot een duidelijk 
herkenbaar buitenverblijf. Zijn zoon en 
erfgenaam, Jacob van Santen, was arts in 
Haarlem. Vanwege de voor die tijd grote 
afstand zal hij waarschijnlijk niet vaak van de 
lusttuin gebruik hebben gemaakt. Mogelijk 
om die reden verkocht hij Ter Wadding al na 
een paar jaar aan de Leidse graanhandelaar 
Johannis Minne. 

1687-1712: naar een buitenplaats 
met herenhuis
Johannis Minne ging voortvarend te werk. 
Hij vroeg in 1687 toestemming aan het 
Hoogheemraadschap van Rijnland voor 
het plaatsen van een vaste brug met 
toegangshek over de Voorwatering en de 
aanplant van bomen langs de Heerweg. Het 
was vermoedelijk de eerste brug naar het 

perceel. Daarvoor was er waarschijnlijk alleen 
een loopplank over het water. Hij bracht ook 
beschoeiing aan langs de watering en zorgde 
er voor dat er een insteekhaventje kwam om 
een boot te kunnen aanleggen. Verder liet 
Minne een koetshuis met stalling voor vier 
paarden bouwen. Het is aannemelijk dat hij 
ook het huis verder verfraaide. Tot slot kocht 
Minne in 1688 en in 1690 extra gronden 
aan. Zo vergrootte hij zijn buiten van 475 
roeden (iets meer dan een half hectare) naar 
2,5 morgen (ongeveer 2,5 hectare). Al en 
met al kreeg het buiten door deze investe-
ringen een meer luxe uitstraling. Het zorgde 
er voor dat Ter Wadding beter herkenbaar 
werd als buitenplaats. Zo verschafte Minne 
zichzelf meer status. Na zijn overlijden in 
1710 bleef Anna Block als weduwe nog zes 
jaar eigenaar van Ter Wadding. 

 Al in de middeleeuwen stond op deze plek een boerderij. De eerste keer dat het terrein waarop Ter Wadding 

ligt, gescheiden werd van de boerderij was in 1637. Later zou Bouwlust, die ook Klein Ter Wadding heeft 

geheten, meerdere keren weer voor korte of langere tijd bij Ter Wadding horen. De boerderij maakte in de tijd 

van Van Noort en Van Outeren deel uit van Ter Wadding. Het huidige woongedeelte van Bouwlust dateert uit 

het eind van de 19de eeuw. Het boerderijcomplex heeft de status van gemeentelijk monument. Foto 2016.
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1716-1768: het park wordt verder 
verfraaid
In 1716 nam het gefortuneerde echtpaar 
Van Hoorn Ter Wadding over. Zij bezaten 
in Den Haag Prinsengracht 8 als stadshuis. 
Met een verwijzing naar hun achternaam 
noemen ze hun buitenplaats Waddingshoorn. 
Het echtpaar besteedde vermoedelijk vooral 
aandacht aan het park door het graven van 
een vijver en de bouw van een tuinhuis.
De volgende eigenaar, Pieter Cornelisz 
Lammens, kocht Ter Wadding in 1730 vooral 
als belegging. Hij verhuurde het buiten aan 
de Leidse lakenverver Willem van Noort, 
terwijl hij de tuinmanswoning voor eigen 
gebruik hield. Na 9 jaar verkocht Lammens 
Ter Wadding aan een Leidse meestersmid, 
Hendrik Schoolting. Zijn vader, Barend, had 
in 1733 de naastgelegen boerderij Bouwlust 
met ruim 15 hectare land in eigendom 
verkregen. Hendrik zette zijn stempel op 
Ter Wadding door het Smidslust te noemen. 
Het is niet bekend of Hendrik wat aan 
Smidslust veranderde. Hij was vooral bezig 
met grondaankopen. Mogelijk verfraaide hij 
de tuin met ‘tuinsieraden’, zoals vazen of 
beelden. Toen hij de buitenplaats in 1768 aan 
de zoon van zijn huurder, Willem van Noort, 
verkocht, hield Schoolting de boerderij met 
landerijen in zijn bezit.

Drie generaties Van Noort: naar een 
landschappelijk park
De familie Van Noort had Ter Wadding maar 
liefst 76 jaar in zijn bezit en heeft veel bijge-
dragen aan het aanzien ervan. De huidige 
opzet van het park en het huis is grotendeels 
aan hen te danken. Lakenwever Willem van 
Noort werd in 1768 eigenaar. Hij had grootse 
plannen en ging direct voortvarend te werk 

door de bouw van een nieuw hoofdhuis en 
een koetshuis. Het nieuwe hoofdhuis werd in 
1770 schuin achter het oude gebouwd, dat 
werd afgebroken. Hij gaf Ter Wadding niet 
alleen nieuwe allure en een fraai aanzicht, hij 
wilde zelf ook genieten van het bijzondere 
uitzicht naar Leiden. Dit moest voor altijd 
zo blijven bestaan. Daarom kocht hij zo 
veel mogelijk grond aan voor het huis en 
liet juridisch vastleggen dat er geen bomen 
of bouwwerken mochten komen, die het 
uitzicht zouden verstoren. 
Ook met het park had hij grootse plannen. Hij 
liet twee tuinkoepels plaatsen om op andere 
punten van een fraai uitzicht te kunnen 
genieten. In 1776 kocht Van Noort de naast-
gelegen boerderij van de erfgenamen van 
Schoolting. Een jaar later stierf hij en liet hij 
zijn bezittingen na aan zijn zoon Jacob.
Jacob handelde in de geest van zijn vader. Zo 
kocht hij extra grond aan om het open zicht 
naar Leiden nog beter veilig te stellen. Uitein-
delijk was Ter Wadding 35,5 hectare groot. 
De meeste grond verpachtte hij aan boeren. 
Het huis gebruikte hij gedurende 22 jaar als 
zomerhuis. Toen Jacob in 1799 overleed, 
zette zijn vrouw, Megthalina van Noort-
Stratenus, het werk van haar man voort. Zij 
was afkomstig uit een Dordts kooplieden- 
en regentenmilieu. In hetzelfde jaar verloor 
haar zoon Matthieu zijn vrouw en trok met 
zijn pasgeboren zoon bij zijn moeder in. Het 
beheer, dat de weduwe ongetwijfeld samen 
met haar zoon deed, leidde tot een park in 
vroege landschapsstijl, zoals dat er nu nog 
grotendeels is.

 Het kadastrale minuutplan van 1821-1832 geeft de situatie van Ter Wadding aan het einde van de periode 

van de familie Van Noort weer. Als eerste valt de kleine uitbouw aan het huis op. Dit is het huidige brandspuit-

huisje. De brug bij het koetshuis had mogelijk een tijdelijk karakter. Zowel op de aquarel van Timmersman als 

hier komt hij niet voor. In plaats van twee dienstwoningen staat er nu een ingetekend. Het is een tuinmans-

woning, waarbij vooral ook de tuinmuur en de grote boogvormige boomgaard opvalt. Iets rechts daarvan ligt 

een insteekhaventje. In het verlengde daarvan is langs de noordelijke grenssloot, vlakbij waar nu het Bergje 

ligt, een tuinkoepel ingetekend. De tweede koepel die op de noordwestelijk hoek stond, is niet getekend, maar 

zal er vermoedelijk wel gestaan hebben.
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 Deze aquarel van Jacob Timmermans (1751-1829) uit circa 1788 laat het resultaat zien van alle inspan-

ningen, die Willem van Noort pleegde. Het beeld komt grotendeels overeen met de plannen, zoals hij ze bij het 

Hoogheemraadschap van Rijnland heeft ingediend. Centraal staat het nieuwe, huidige huis uit 1770. Geheel 

links is het bijbehorende koetshuis met de paardenstalling te zien. Rechts van het huis ligt de verplaatste 

monumentale boogbrug, die toegang geeft tot de buitenplaats. De gebogen vorm maakt doorvaart met 

boten mogelijk. Het pand met klokgevel rechts van de brug is de dienstwoning, zoals de Leidse lakenreder 

Gijsbert van Santen die in 1687 liet bouwen. Geheel rechts aan de rand van het park staat een theekoepel, 

eveneens gebouwd in opdracht van Van Noort. Het bood een prachtig uitzicht over de weilanden en de Hoge 

Rijndijk. 21 x 27,5 cm (Collectie ELO PV88420). 

 Jacob Timmermans maakte rond 1788 een tweede aquarel van Ter Wadding. Hier is meer in detail het 

smeedijzeren toegangshek op de brug zichtbaar. Het voorplein heeft nog een strakke, geometrische indeling 

en wordt aan weerszijden afgesloten door hagen. Aan de zijkanten van het huis staat een tuinbeeld op een 

sokkel. 21 x 28 cm (Collectie ELO PV88420A). 

 Deze tekening (33 x 42 cm) is vervaardigd door landmeter Klaas Vis. Het is een plattegond, die hoort bij 

het verzoek van Willem van Noort aan het Hoogheemraadschap van Rijnland uit juli 1770 voor het bouwen 

van een nieuw koetshuis, het leggen van een dam voor een brug, het slopen en verplaatsen van een andere 

brug en het aanleggen van beschoeiing met aanlegsteiger langs de vaart. Van links naar rechts staat boven de 

vaarsloot: het te bouwen koetshuis met stal en een nieuwe brug; het oude af te breken huis (“geamoveerd”); 

schuin rechts daarvan staat het nieuwe huis; dan de te slopen brug; vervolgens de tuinmanswoning van Van 

Santen; rechts daarvan is een gestippelde brug afgebeeld met de tekst “conceptbrug” en een dienstwoning. 

Volgens de tekst bij de afbeelding wordt de brug verplaatst en wil Willem enkele bomen op de Heerweg 

“uytroeijen” (rooien) en andere planten. (Collectie NL-LdnHHR, collectie kaarten, A-2222). 
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 Veilingadvertentie uit 1845 in de Oprechte Haarlemse Courant. Na het overlijden van Matthieu van Noort 

in november 1844, deed zijn enige neef en erfgenaam afstand van diens bezittingen. Uit de advertentie 

blijkt dat het uitzicht in ruime mate aangeprezen wordt. Ook het zicht op de splinternieuwe spoorweg uit 

1843 maakt deel uit van dit schilderachtige uitzicht. Wat verder opvalt is dat in het koetshuis een biljart-

kamer is ingericht; dit was een populair vermaak in de 19de eeuw in de hoogste klasse. Verder worden de 

vinkenbaan en het vinkenhuis vermeldenswaard gevonden. Het vangen van vinken was al sinds de 15de eeuw 

een populaire bezigheid in de herfst. Tijdens de vogeltrek werden vinken en andere zangvogels op de baan 

gevangen. Het vinkenhuisje was bedoeld om beschut tegen regen en wind en ongezien de vogels in de gaten 

te kunnen houden. Het bezit van een vinkenbaan was vooral tussen 1750 en 1850 een statussymbool van 

de rijke klasse en populair op buitenplaatsen langs de Zuid- en Noordhollandse kust. Zo had het nabijgelegen 

Berbice ook een vinkenbaan. De baan van Ter Wadding is waarschijnlijk rond 1770 door Willem van Noort 

aangelegd. Vermoedelijk hief Maria van Bergen, weduwe van Guillaume van Outeren, tussen 1850 en 1869 

de baan op. Zij legde er een kersenboomgaard aan. Het vinkenhuisje werd arbeiderswoning. 

 Twee litho’s uit het boek ‘Pomologia Batava’ 

laten zien dat Matthieu van Noort van elk appel- 

en perenras de boven- en onderkant tekende. 

Ook maakte hij een dwarsdoorsnede en gaf een 

beknopte beschrijving. In een tijd dat fotografie nog 

niet  bestond, zijn de zeer gedailleerde ‘naar het 

leven’ getekende afbeeldingen, een unieke bron van 

informatie. 

(Collectie WUR).

Matthieu van Noort en zijn belang-
stelling voor appels en peren
Matthieu van Noort was kunstverzamelaar 
en had een passie voor tekenen en schil-
deren. Hij werd door een bevriende professor 
aangezet om een boek te maken van de 84 
Nederlandse appel- en perenrassen die hij 
gedetailleerd had nagetekend. De uitgave 
kreeg de titel ‘Pomologia Batavia’ en werd 
een standaard overzichtswerk. Van Noort 
schreef in de inleiding van zijn boek: “Het 
geheele werk is een Nederlandsch Product; 
de vruchten zijn allen op onze Vaderland-
schen bodem gekweekt en alles door Neder-
landsche handen bewerkt”. Het ligt voor de 
hand dat verschillende van deze appel- en 
perenrassen in de boomgaard van Ter 
Wadding stonden.
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Op Ter Wadding kon je van het bui-
tenleven genieten
De Leidse jurist Guillaume Pierre van Outeren 
kocht Ter Wadding in 1845 op de veiling. 
Als lid van een bekende regentenfamilie 
was hij bestuurlijk actief, onder meer als 
burgemeester van Zoeterwoude, als lid 
van de Leidse gemeenteraad en als lid van 
het Hoogheemraadschap van Rijnland. Hij 
gebruikte Ter Wadding als buitenverblijf; 
zijn woonhuis stond in Leiden. Van Outeren 
beschreef in zijn autobiografie wat hem zo 
trok aan Ter Wadding. Het bood “...gelegenheid 
en ruimte, om van het buitenleven te genieten 
waaraan ik zeer ben gehecht.”
Direct na de aankoop begon Van Outeren 
met de uitbreiding en herinrichting van het 
park. Hij verplaatste de boomgaard, die ten 

noorden van het hoofdhuis lag, naar het 
zuidwestelijk deel van het park. Het was 
een trend in die tijd om bijgebouwen meer 
uit het zicht te plaatsen en het hoofdhuis 
meer in een parksetting op te nemen. 
Daardoor kreeg het straataanzicht een 
meer voornaam landelijke uitstraling. Op 
de plaats van de ovale boomgaard kwam 
een nieuwe tuinmanswoning in neogotische 
stijl. Daarmee werd deze woning onderdeel 

 Rond 1847 tekende Petrus Josephus Lutgers 

Ter Wadding vanaf de overzijde van de weg in de 

nieuwe landschappelijke setting. Rechts de nieuwe 

tuinmanswoning, die Van Outeren had laten bouwen 

in de vroege neogotische stijl, ook wel Willem 

II-gotiek genoemd. Tekening in kleur, 18,5 x 24,5 cm 

(Collectie ELO PV 88421).

 De huidige toegangsbrug uit circa 1845 is 

gebouwd in opdracht van Guillaume van Outeren. 

Net als de tuinmanswoning zijn de draaihekken met 

de spitsbogen in de Willem II-gotiek vormgegeven. 

De hekpijlers en de lantaarns zijn juist klassieker en 

meer gebaseerd op de bouwstijl rond 1800. Dit is 

bijvoorbeeld te zien aan de gestileerde bladmotieven 

op de pijlers en de lantaarns. Foto 1985 (Collectie 

RCE, foto G.J. Drukker).

 In de jaren ’60 van de 19de eeuw liet Maria 

van Bergen (1801-1869) deze portretfoto van 

zichzelf maken als een ‘carte de visite’. Dit is een 

soort kartonnen visitekaartje, meestal bestemd voor 

privégebruik. Op 26 augustus 1869 overleed zij 

op Ter Wadding. Foto 10,5 x 6,5 cm (RKD afb. nr. 

IB01000755).
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van het fraaie landschappelijke decor aan de 
straatzijde. Verder liet Van Outeren de brug 
naar de andere zijde van het huis verplaatsen; 
dichter bij het grote koetshuis van Van Noort; 
dat overigens vervangen werd door een 
kleiner koetshuis voor slechts vier paarden. 
Tot slot voerde Van Outeren aanpassingen 
door in het park, die aansloten bij de principes 
van de toen modieuze late landschapstijl. Na 
zijn dood in 1855, bleef zijn weduwe, Marica 
C. van Bergen, Ter Wadding als zomerverblijf 
gebruiken.

 L.J.S. (Louis) van Kempen 

kwam in 1857 op Berbice 

te wonen, toen zijn vader 

daar een fabriek voor 

zilverwerken stichtte. Na 

zijn huwelijk in 1860 met 

Elisabeth Henriette van Oordt 

verhuisde Louis naar Den 

Haag, maar keerde in 1871 

terug naar het dorp, toen hij 

Ter Wadding in zijn bezit kreeg. 

Foto ca. 1887 (particuliere 

collectie).

Van 1871 tot 1970: Van Kempen, 
Van Hartrop, Moll van Charante en 
Vink-Insinger
Lodewijk Johannes Sigismund (Louis) van 
Kempen kocht Ter Wadding in 1871. Hij 
liet het pand niet slopen, zoals de verkoper 
voorzien had, maar ging er met zijn 
echtgenote permanent wonen. Zijn vader, 
Johannes Mattheus, woonde op Berbice 
en was directeur van de Zilverbfabriek; zijn 
broer woonde op Beresteijn. Ter Wadding 
sloot daarmee de rij van drie Voorscho-
tense buitenplaatsen die door de familie Van 
Kempen bewoond werd. Na het overlijden 
van zijn vader werd Louis in 1877 mededi-
recteur van de Zilverfabriek. Hij verkocht de 
boerderij Bouwlust. Uiteindelijk verliet hij Ter 
Wadding en ging in Den Haag wonen waar hij 
actief werd in de gemeentelijke en landelijke 
politiek. Hij verhuurde het buiten om het 
uiteindelijk in 1887 te verkopen; dat is het 
jaar waarin hij ook afscheid nam als directeur 
van de Zilverfabriek. Net als zijn familie op 
Berbice deed, liet Louis eendenhokken en 
volieres plaatsen op Ter Wadding. Ze werden 
bij de verkoop in 1887 nadrukkelijk vermeld.

De Leidse textielfabrikant Teunis W. Van Hartrop 
werd de nieuwe eigenaar, die met zijn gezin 
op Ter Wadding ging wonen. Een serie foto’s, 
gemaakt kort voor 1900, geven een goed beeld 
van het toenmalige gebruik van het buiten. 
Na het overlijden van haar ouders verkocht 
dochter, Anna Clasina, in 1906 de buiten-
plaats aan de Leidse chemicus Jacob Moll van 
Charante. Hij liet in 1909 het de tuinmans-
woning en de tuinmuur liet slopen. In de uiterste 
noordpunt van het park verrees een nieuw 
koetshuis met garage en dienstwoning voor 
de koetsier, die tevens chauffeur was. In 1921 
werd dit huis verhoogd met een extra bouwlaag. 
Jacob bracht in hetzelfde jaar bij een van de 
achterkamers van het hoofdhuis openslaande 
deuren en een verhoogd terras aan. Zo kon hij 
beter van het uitzicht over de vijver en op het 
park genieten. Aan de zuidrand moderniseerde 
hij de moestuin door de bouw van een nieuwe 
kas met stookhuis te bouwen. Daar legde hij ook 
een bloementuin en een zwembad aan. Moll van 
Charante woonde tot zijn overlijden in 1960 
ruim 50 jaar op Ter Wadding. 
Daarna betrok het echtplaar Vink-Insinger het 
buiten. Hun verblijf was van korte duur. Na een 
scheiding stond het huis van 1964 tot 1970 
leeg en werd een stuk grond onteigend voor de 
aanleg van een provinciale weg.

 De achterzijde van Ter Wadding met links een 

volière en eendenhokken. Een van de gebouwtjes 

heeft een dak in de vorm van een circustent. De 

hokken zijn door de familie Van Kempen geplaatst. 

De vijver is deels afgeschermd als zwemwater voor 

de watervogels. Links is een prieel te zien, die net 

als de bijgebouwen niet meer aanwezig zijn. Foto ca. 

1900 (Collectie ELO GN005062).

 De Hillegomse timmerman, Arie Biemond, bood in 

januari 1871 met deze advertentie in het Algemeen 

Handelsblad het huis ter sloop aan. Het klinkt nu gek 

om een buitenhuis ‘ter afbraak’ aan te bieden, maar 

dit gebeurde wwtoen regelmatig. Men verkocht dus 

niet de grond, maar het huis. Het sloopmateriaal kon 

veel opbrengen. Het is dan ook geen tegenstelling 

dat het huis als ‘prachtig’ werd aangeprezen. Juist 

de hoogwaardige materialen, zoals de verglaadse 

pannen, waren in trek. Ook bijzondere onderdelen, 

zoals de trap, konden met winst doorverkocht 

worden. De vaarsloot naar de Vliet was ook een 

verkoopargument. Het materiaal zou makkelijk en 

snel afgevoerd kunnen worden via het water. De 

sloop werd afgewend. 

 Foto van Ter Wadding uit circa 1900 uit de 

fotoserie van Van Hartrop. Op het gazon is een 

tuinman aan het werk. Rechts staat de tuinmans-

woning Schuin daarvoor staan de linden, die eind 

18de eeuw zijn geplant als begeleiding van de nieuwe 

laan, die liep vanaf de nieuwe brug naar het huis. 

Ze behoren tot de oudste bomen op Ter Wadding. 

(Collectie ELO PV88423.01).
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 Hetzelfde beeld van Ter Wadding in 2016. De openslaande deuren in het midden van de achtergevel én de 

deuren ernaast met het terras hebben tijdens een renovatie in de periode van 1972 tot 1974 in opdracht van 

de provincie Zuid-Holland plaatsgemaakt voor ramen. Hierdoor is de directe verbinding naar de tuin verloren 

gegaan. In 2005 werd het middelste raam vervangen door het huidige portiek, waardoor het huis weer een 

achteruitgang kreeg. Het idee van een directe verbinding met het park vanuit het huis is hiermee niet hersteld.

Na 1970 in bezit van provincie en 
gemeente
In 1970 kocht de provincie Zuid-Holland Ter 
Wadding van mevrouw Insinger. Van 1972 
tot 1974 is het huis, inmiddels een rijks-
monument, onder leiding van restauratiear-
chitect Piet van der Sterre gerestaureerd. Het 
kreeg een kantoorfunctie. Ook het park werd 
grondig aangepakt en in gebruik genomen als 
openbaar wandelpark. Hiervoor werden drie 
entree’s aangelegd. 
Vanaf 1995 werd de buitenplaats in delen 
verkocht. Als eerste kwam de dienstwoning 
in bezit van een particulier. In 2005 werd de 
gemeente eigenaar van het hoofdhuis en het 
park. Het huis met 1 hectare park werd direct 
doorverkocht aan de heer M. Smitsloo uit 
Oegstgeest op voorwaarde dat het huis goed 
onderhouden zou worden en een passende 
bestemming zou krijgen. Smitsloo restau-
reerde het huis ingrijpend, waarna het als 
cardiologiecentrum in gebruik is genomen.

 De koetsiers- annex chauffeurswoning met 

stalling voor de koetsen en paarden uit 1909. Het 

bouwdeel dat het koetshuis bevatte, is in 1965 

gesloopt om plaats te maken voor de verbreding van 

de weg. De plaats waar het stond is in een donker 

vlak op de gevel weergegeven. Foto 2016.

Rijksmonument
Sinds 1972 is Ter Wadding een rijks-
monument. De reden was de hoge 
cultuurhistorische waarde van het huis 
uit 1770 en de hoge mate van gaafheid 
van de hoofdvorm en de kwaliteit van 
de ornamenten aan zowel de binnen- 
als buitenkant. Vanwege de samenhang 
die bij de buitenplaats zo belangrijk is, 
is in 2010 de waardering aangepast 
en zijn de overige onderdelen van de 
buitenplaats ook specifiek beschermd. 
Het gaat om de parkaanleg, het 
entreehek, de koetsierswoning en de 
waterput. 

 De achterzijde van het park met zicht op de langgerekte vijver en het huis, kort voor 1900. Aan de linker-

oever staan enkele leden van de familie Van Hartrop (Collectie ELO PV88423.05).
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Het huis
Het huidige huis Ter Wadding is in 1770 gebouwd in opdracht van 

Willem van Noort. Van Noort koos voor de Lodewijk XV-stijl met een 

klassieke opbouw en frivole details. Het ontwerp pastte geheel in de 

nieuwste mode van die tijd. 

Typerend is de sobere basisvorm van het 
herenhuis: blokvormig met een schilddak. 
De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft 
decoratieve accenten op de hoeken en in het 
midden. Dit is een gebruikelijke indeling, net 
als de toepassing van blokvormige pilasters 
op de hoeken (= hoeklisenen). Daarbij hoort 
ook de rijke decoratie van het middendeel, 
die iets naar voren uitsteekt met daarbij de 
opvallende dakopbouw.

Lodewijk XV-stijl
De versiering in Lodewijk XV-stijl wordt 
vanwege zijn zwierige krullen (voluten) 
ook wel ‘rococo’ genoemd. De stijl kreeg 
deze bijnaam omdat deze vormen lijken 
op ‘rocailles’; het Franse woord voor 
schelpen. Deze krullen waren ervoor, 
tijdens Lodewijk XIV en erna, tijdens 
Lodewijk XVI ook populair, maar tijdens 
de XVde periode zijn ze asymmetrisch en 
veel overvloediger. De stijl is speelser dan 
de andere Lodewijk-stijlen. 

Natuurlijk vallen alle bijzondere details op, 
maar ook het metselwerk verdient bewon-
dering. De 18de eeuw staat bekend als een 
tijd waarin er veel aandacht aan het metselen 
werd besteed. Het fijne metselwerk met 
dunne en gelijkmatige voegen is eigenlijk 
nooit meer geëvenaard. Let bijvoorbeeld op 
de hanenkammen; dit is de afdekking boven 
de vensters. Om deze vorm te krijgen zijn 
de bakstenen zorgvuldig taps geslepen. Dit 
metselwerk vergt ongekend veel vakman-
schap.

 De houten versiering boven de dakgoot heet een 

attiek. Het ontrekt het pannendak gedeeltelijk aan 

het zicht. In vergulde letters is de naam van het huis 

aangebracht met daaronder de wijzerplaat van het 

uurwerk. Weelderige krullen er omheen en langs 

de randen en de top doen denken aan golven. De 

asymmetrie, die zo kenmerkend is voor de Lodewijk 

XV-stijl, is vooral goed te zien in de top. Daarin is 

zelfs een zeemeermin afgebeeld.

In de horizontale lijst net onder het dak (kroonlijst) 

staat in vergulde Romeinse cijfers het bouwjaar 

1770. Het uurwerk en de klokkentoren op het dak 

zijn in 1862 van Adegeest naar hier overgebracht, 

toen die buitenplaats werd verbouwd tot boerderij. 

Foto 2016.
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  Op de hoeken van de voorgevel zijn ornamenten 

geplaatst die lijken op vazen. De versieringen 

eronder in de kroonlijst (langs het dak) heten 

consoles. De ramen zijn een paar keer vernieuwd 

naar de smaak van de tijd. De huidige ramen in 

18de-eeuwse stijl zijn tijdens de restauratie van 

1972 geplaatst. Foto 2016.

 Foto uit 1938 waarop de toenmalige 19de-eeuwse 

schuiframen en de luiken (persiennes) goed te zien 

zijn. Uit de grijstinten blijkt dat het houtwerk niet in 

een kleur was afgewerkt. (Collectie RCE, foto J.P.A. 

Antonietti).

 Inrichting van de eetzaal na de 

restauratie van 1974. De Lodewijk 

XV-stijl komt terug in het stuc- en 

snijwerk van de plafonds, wanden en 

de marmeren schouw. Foto 1985 

(Collectie RCE, foto G.J. Drukker).

 De doorlopende gang in het midden 

van het huis is rijk afgewerkt met 

marmer op de vloer en een deel van 

de wanden. Het stucplafond en het 

trappenhuis links zijn versierd met 

Lodewijk XV-ornamenten. Foto 1985 

(Collectie RCE, foto G.J. Drukker).
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Het park
Door de eeuwen heen was het park, meer nog dan het woonhuis, de 

spil van de buitenplaats. De tuin vergrootte het gevoel van buiten 

wonen; tegelijkertijd verschafte het ook status. Niet voor niets begon 

Ter Wadding dan ook niet als buitenplaats, maar als tuin. 

Het park van Ter Wadding vormt nog steeds 
het hart van het buiten. De parkaanleg is 
verschillende keren gewijzigd. Meedoen met 
de laatste tuinmode was een reden voor 
aanpassing. Aan- of verkoop van gronden 
kon dat ook zijn. Daarbij hoorde ook het 
verplaatsen of vernieuwen van bomen en 
heesters bij. Het is allemaal levend materiaal 
en achtstallig onderhoud kon ook de reden 
voor ingrepen zijn. Zo is de buitenruimte 
continue in ontwikkeling.

De eerste inrichting rondom het huis was 
in een formele stijl van de 17de eeuw. De 
symmetrisch opgezette tuinen hadden toen 
een geometrisch indeling met rechte lijnen 
en assen. De aquarel van Timmermans (zie 
pagina 20) geeft een beeld hoe de tuinen 
er tot rond 1770 besloten uitzagen met 
bomenrijen en hagen strak in het gelid. Eind 
18de eeuw raakte men uitgekeken op deze 
stijve tuinen. Men vond ze onnatuurlijk 
en gezocht werd naar een nieuwe, meer 
‘natuurlijke’ stijl. Er kwamen tuinen in 
landschapsstijl; zo ook op Ter Wadding.

Landschapsstijl
Een park in landschapsstijl lijkt natuurlijk. Het 
heeft gebogen lijnen en is meer naar buiten 
gericht met aantrekkelijke doorzichten. Een 
vijver stelt een meertje of een slingerende 
beek voor. De verschillende soorten bomen 
en struiken zorgen voor een fraaie afwis-
seling van kleuren, vormen en afmetingen. 
De paden banen zich een weg  door het park 
alsof ze er altijd al hebben gelegen. De hand 
van de mens lijkt afwezig. In werkelijkheid 
heeft de ontwerper overal over nagedacht. 
Het resultaat is een geidealiseerd landschap. 
Het oogt schilderachtig en neemt de 
wandelaar mee naar een ‘utopia’, een paradijs. 
Gebouwen en bruggen en andere elementen, 
zoals zitjes en vazen, moesten bijdragen aan 
de landelijk beleving ervan.
Deze tuinstijl kwam na 1760 in de mode en 
bleef tot ver in de 19de eeuw populair.
Omdat deze stijl al heel vroeg in Engeland 
populair was, wordt ze ook wel ‘Engelse 
landschapsstijl’ genoemd. Er zijn grofweg 
twee varianten in deze stijl: de vroege (ca 
1760-1815) en de late landschapsstijl (ca 
1815-1870). 

Vroege landschapsstijl
Naar alle waarschijnlijkheid was het Willem 
van Noort, die na zijn grondaanknopen in 
1790, begon met de aanleg van het park in 
vroege landschapsstijl. Zijn vrouw, Megthalina 
Stratenus, en hun zoon zette het werk voort. 
Het is niet bekend of zij daarvoor een tuinar-
chitect hebben ingehuurd. Wellicht waren er 
contacten met een neef, Adam Stratenus. 
Die kocht in 1801 de buitenplaats Raadwijk 
in Alphen aan den Rijn en liet het park door 
Gijsbert van Laar inrichten. Van Laar werd 
bekend doordat hij in dezelfde periode een 

voorbeeldcatalogus, het ‘Magazijn van 
tuinsieraden’, uitgaf. Uit dit boek kon men 
veel inspiratie putten. Het ontwerp van Ter 
Wadding vertoont overeenkomsten met de 
tuin die Van Laar voor Raadwijk maakte. Een 
van de ontwerpkenmerken is de fijnmazige 
structuur van slingerende paden. Die komen 
ook voor in het park van Ter Wadding.
Parken in de vroege landschapsstijl met hun 
kronkelende, romantische paden, zijn niet 
zoveel bewaard gebleven. Dit komt omdat 
de meeste parken veranderd zijn in de late 
landschapsstijl, waar met veel ruimere 
slingerpaden wordt gewerkt. In dit opzicht is 
Ter Wadding heel bijzonder.

Late landschapsstijl
Guillaume van Outeren mag als de tweede 
schepper van het park van Ter Wadding 
beschouwd worden. Hij respecteerde de 
aanleg van Van Noort in hoge mate, maar 
bracht tegelijk veranderingen aan in de geest 
van de late landschapsstijl. Hij handhaafde 
de toenmalige paden. Tegelijkertijd breidde 
Van Outeren zijn park rond 1845 aan de 
noordzijde uit met een smalle strook grond. 
Vervolgens liet hij de sloot, die eeuwenlang de 
rechte, noordelijke grenswatergang vormde, 
dempen om daarna als nieuwe parkgrens een 
slingerende beek uit te graven. 
De tuinkoepels van Van Noort verloren 
daarmee hun functie. Daarvoor in de plaats 
werden aan de rand van het park twee 
heuveltjes opgeworpen. Zo ontstonden 
nieuwe uitkijkpunten. Vanaf deze bergjes was 
er fraai een uitzicht over de weilanden en het 
park. Deze manier van beleving van het park 
pastte in de denkwijze van de late landschaps-
stijl. Daarnaast liet Van Outeren de voor het 
huis lopende Voorwatering schuin afgraven, 

 De donkere lijnen laten de slingerpaden uit de 

vroeg landschappelijke aanleg zien uit rond 1800. 

Situatie van rond 1845. Deze fijnmazige paden-

structuur is grotendeels nog herkenbaar aanwezig.
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zodat er een meer landschappelijke oever 
ontstond. Op deze manier ging deze vaarsloot 
meer bij het landschapspark horen. Dit roman-
tische beeld is goed te zien op de tekening van 
Kikkert uit 1875. Tot slot werden geheel naar 
de mode van die tijd nieuwe exotische booms-
oorten aangeplant, zoals de Japanse Ginkgo 
biloba en Zelkova serrata; dit zijn bomen 
met opvallende vormen of kleuren, die voor 
variatie zorgen, net als ceders en treurbeuken. 

 Ginkgo biloba die ook Japansse notenboom of eendenpootboom wordt genoemd, vanwege de bijzondere 

bladvorm.

 Ter Wadding op een luchtfoto uit 1945. Op de foto is heel goed de indeling van de bloementuin in het 

zuidwesten (linksonder) van het park te zien. In het noordwesten (linksboven) is een ronde plek te zien, met 

iets dat lijkt op een gebouwtje. Het was een overdekte plaats om paarden te longeren (op een cirkel laten 

lopen ter training). Nu is het open plek. (Collectie WUR).

Tuinmannen op Ter Wadding 
De tuinmannen speelden, net als op bijna 
elke buitenplaats, een grote rol op Ter 
Wadding. Zij zorgden voor het dagelijkse 
beheer, maar waren ook verantwoordelijk 
voor het buiten als de eigenaar er niet was. 
Al in de 17de eeuw was er een tuinmans-
woning op Ter Wadding, terwijl het verblijf 
voor de eigenaren toen uit niet veel meer 
dan een fors tuinhuis bestond. De handte-
kening van verscheidene tuinmannen staat 
onder overlijdensaktes van de eigenaren. 
Dit zegt iets over de positie die de 
tuinmannen op Ter Wadding innamen. 

De voortuin
Door de ligging aan de weg kon met de inrichting van de voortuin veel indruk worden 
gemaakt. Welke gedaantewisselingen de tuin in de loop van de 20ste eeuw doormaakte is te 
zien op de volgende twee pagina’s.
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 Kort voor 1900 liet de familie van Van Hartrop 

zich fotograferen rondom het huis. Op deze foto van 

de voorzijde is het bloemenperk in het gazon goed 

te zien. Terwijl de heer des huizes de kippen voert, 

staan rechts de tuinmannen te schoffelen. (Collectie 

ELO PV88423.03).

 De prentbriefkaart dateert uit ca 1909 toen de 

familie Moll van Charante de voortuin volgens de 

nieuwste (villa)tuinmode had ingericht. De stoep 

voor de hoofdingang is in gebruik als terras. Er zijn 

stamrozen aangeplant tussen het pad en het gazon. 

De hellende borders in het gazon zijn wat verwilderd.  

(Collectie ELO PV 88425.1).

 Deze foto dateert uit de periode 1910-1935.  

Duidelijk zichtbaar is de oprijlaan, die voor langs het 

huis gaat. Een strak gemaaid gazon met hellende 

bloemenborders op de flanken sluiten aan op het 

water. Ook tegen de voorgevel van het huis liggen 

borders. (Collectie RCE, foto C.J. Steenbergh, 

ST-2239).

 Na de laatste restauratie van 2007 kreeg de 

voortuin een geometrische aanleg met geschoren 

buxushagen. De hardstenen, 18de-eeuwse, zonne-

wijzer in Lodewijk XV-stijl is een geschenk van 

mevrouw Insinger. Foto 2016.
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 De achterzijde van het park met de vijver gezien vanaf het huis. Foto 1963 (Collectie RCE, foto G.J. 

Drukker). 

 Het zogenaamde ‘bergje’ van Ter Wadding ligt 

langs de slingerende beek die omstreeks 1845 

gegraven werd. Op het bergje staat een bankje om 

in alle rust van het uitzicht te genieten. Er zijn weer 

geurende planten omheen gezet. Foto 2016. 

 Ter Wadding kent bijna geen ‘tuinsieraden’ 

meer, zoals vazen en beelden. Als enige is deze 

voormalige waterput bewaard gebleven die 

waarschijnlijk dateert uit het midden van de 

19de eeuw. De smeedijzeren boog, waaraan 

een emmer hing, ontbreekt. De achthoekige 

hardstenen put wordt afgesloten door een 

massieve dekplaat. Aan de zijkanten zijn in reliëf 

wapens uitgehakt. Oorspronkelijk stond de 

waterput in de zichtlijn aan de noordwestzijde 

achter het huis. Sinds 1994 staat de waterput 

naast het huis. Foto 2016.

 Huis Ter Wadding na de restauratie rond 1972 waarbij 

de ramen werden vernieuwd in 18de-eeuwse trant. In 

het met een geometrisch patroon bestraat voorplein 

staat de zonnewijzer. De plaatsing van de vlaggemast pal 

in de as van het huis stamt uit de jaren ‘80. Foto 1985 

(Collectie RCE, foto G.J. Drukker).
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Natuur en ecologie
Mensen, dieren, bomen en planten: ze leven met elkaar. Samen 

vormen ze een systeem waarin ze afhankelijk van elkaar zijn om te 

overleven. Dit wordt een ecosysteem genoemd. Ook op Ter Wadding is 

het evenwicht tussen al die elementen van groot belang. Alleen als er 

een goed ecosysteem is, kunnen planten en dieren zich goed ontwik-

kelen en zijn er veel soorten. De mens die het park bezoekt en beheert 

moet zorgen dat hij het systeem niet verstoort.

Bomen en bijen
Op Ter Wadding zijn er veel bloemen. Het zijn 
voor bijen en andere insecten hun belang-
rijkste voedselbron. Bomen spelen hierbij een 
hele belangrijke rol. In het voorjaar bloeien de 
bolgewassen, zoals krokus en narcis en het 
fluitekruid, maar dat is tijdelijk. De insecten 
hebben het hele seizoen dat ze buiten vliegen 
nectar nodig. De bomen leveren dit voedsel. 
In het voorjaar bloeien bijvoorbeeld de wilg 
en de appel- en perenbomen. De linde bloeit 
in juni en juli. Ook klimop is belangrijk, want 
daar halen dieren eveneens voedsel vandaan. 

 De Amerikaanse tulpenboom, de Liriodendron 

tulipifera, bloeit in mei en juni. De tulpvormige 

bloemen zitten vol nectar voor de bijen. Deze boom 

is in maart 2016 als geschenk van de buitenplaats 

Oostergeest in Warmond op Ter Wadding geplant. 

 Vingerhelmbloem (Cordydalis solida) en 

winkterakoniet (Eranthus hyemalis) versieren de 

voet van een oude beuk.

 Sneeuwklokjes (Galanthus nivalis) hebben zich 

wijd verspreid in het park.

Stinzeplanten
In het voorjaar bloeien op Ter Wadding stinzen-
planten, zoals narcissen, sneeuwklokjes en 
vingerhelmbloem. Het zijn bol- en knopge-
wassen, die eeuwen geleden van buiten 
Nederland zijn aangevoerd. Vooral vanaf de 17de 
eeuw zijn ze als modeplanten op buitenplaatsen 
aangeplant en daarna verwilderd. Bijen en 
andere insecten halen hier in het vroege voorjaar 
hun voedsel vandaan. Het aantal soorten en de 
omvang is op Ter Wadding in de loop der jaren 
afgenomen. Daarom zijn er in het najaar van 
2016, als onderdeel van het herstelplan, nieuwe 
bollen geplant, zoals de schijnaardbei, blauwe en 
gele anemoon, sneeuwklokje, vingerhelmbloem, 
wilde hyacint en bieslook.
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Holle bomen
Er staan verschillende holle bomen en 
bomen met scheuren in het park. Dit kan 
veroorzaakt worden door een takbreuk, 
een blikseminslag of door open scheuren 
na nachtvorst. Een vorstscheur kan in het 
vroege voorjaar ontstaan, als er nachtvorst 
is terwijl de bomen al volop blaadjes maken 
en de sapstromen in de boom op gang zijn 
gekomen. Als de zon daarna opkomt terwijl 
de boom nog deels bevroren is, kan scheur-
vorming optreden. Wanneer er een schade is 
door takbreuk kan de boom hol worden. Als 
er daarna telkens water in de stam komt gaat 
deze plek rotten. 
De boom reageert op de holte door 
wondhout te maken om zo de schade te 
dichten. Dat nieuwe hout zie je aan de 
rand van de holle opening. Dit hout groeit 
relatief snel. Er ontstaan strengen om het 
saptransport van de wortels naar de bladeren 
te herstellen. Zonder nieuwe verbindingen 
tussen wortels en takken gaat een boom 
dood. 

Een boom die hol wordt, gaat vanuit zijn 
binnenste rotten. De open holte wordt door 
vogels gevuld met takjes en bladeren. Dit 
biedt een rijke leefomgeving voor kleine 
insecten als pissenbedden en oorwurmen. De 
takjes en het rottende kernhout zelf worden 
tot humus gevormd. Dit is voedsel voor de 
boom; dus belangrijk voor zijn herstel. Holle 
bomen of bomen die hol aan het worden zijn 
of zich juist aan het herstellen zijn na een 
scheur of breuk, zijn ecologisch gezien van 
waarde. Vogels, zoals een specht, maken 
een gat in het door rotting zacht geworden 
hout om er hum nest in te maken. In de jaren 
daarna komen er andere vogels die dankbaar 

 Een es met schade door vorst of blikseminslag. 

Foto 2016 gebruik maken van zo’n bestaand nest. Als de 
boom helemaal hol is, komen de vleermuizen. 
Het donkere, slijmige vocht dat uit een holte 
loopt, is een mengsel van uitwerpselen en 
water. Zwarte vegen bij een boomgat duiden 
er dus op dat vleermuizen in deze boom 
slapen.

 De kauwenboom van Ter Wadding. Deze oude beuk 

wordt zo genoemd omdat er veel kauwen (vogels) 

in nestelen. De boom is rond 1850 geplant en is 

ongeveer 170 jaar oud. Oude bomen zijn belangrijk als 

huisvesting van vogels, vleermuizen en insecten. 

 De vermoedelijk dikste plataan van Voorschoten 

staat op Ter Wadding. In 2015 was deze plataan op 

een hoogte van 1,3 m 4,90 cm in omtrek en zo’n 27 

meter hoog. Het is aannemelijk dat deze boom door 

Van Outeren rond 1845 geplant is. Uit deze periode 

zijn nauwelijke bomen bewaard gebleven. Dat maakt 

deze boom zeer bijzonder (bron: Monumentaltrees.

com).

 De dikste bruine beuk van Ter Wadding is 

eveneens  zo’n 170 jaar oud. Beuken wortelen zeer 

oppervlakkig. Ze zijn daarom heel gevoelig voor 

betreding. Vaak spoelen de wortels vrij. De beuken 

maken dan als reactie schors om de wortels heen 

om zo de wortels te beschermen. In de loop der tijd 

ontstaat zo een levendige, bovengrondse wortel-

partij. Er is een duidelijke overgang te zien tussen 

de wortelvoet en de stam. Hier bevindt zich een 

entplek. Bruine beuken worden geënt op de wortels 

van een gewone, groene beuk. Hierdoor gaat de 

bijzondere, roodbruine kleur over op de nieuwe 

boom.
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Start van het herstel van het park
In 2015 is een herstel- en beheerplan 
opgesteld voor het park. Dit plan is gericht 
op het duurzaam behouden en versterken 
van de cultuurhistorische - én de ecolo-
gische waarden van het park. Op 16 maart 
2016 is tijdens de Nationale Boomfeestdag 
de aftrap gegeven voor de uitvoering van 
het herstelwerk. Als eerst is begonnen 
met de aanleg van een nieuwe boomgaard. 
Die spelen altijd een belangrijke rol op 
buitenplaatsen en in het bijzonder op Ter 
Wadding. Matthieu van Noort tekende er 
waarschijnlijk rond 1830 zijn bijzondere 
appel- en peersoorten. Daarom is voor histo-
rische rassen gekozen, die ook in het boek 
‘Pomologia’ van Van Noort voorkomen. Op 
de gekozen plek lag in de 20ste eeuw ook een 
moestuin met boomgaard. 

Exoten komen weer terug
Volgens het plan worden zwakke bomen 
gekapt, maar ook juist sterke. Door 
natuurlijke dominantie zijn er soorten gaan 
overheersen. Dat is jammer, want in het 
landschapspark van Ter Wadding hoort een 
grote variatie van boomsoorten. Ook voor 
het ecosysteem is variatie belangrijk. Daarom 
worden inheemse, maar ook zogenaamde 
exotische, soorten herplant. Dit zijn 
boomsoorten die werden geïmporteerd uit 
andere werelddelen. Deze nieuwe 
boomsoorten waren populair bij de aanleg 
van parken in late landschapsstijl. Mede door 
gebrek aan onderhoud zijn de meeste de 
afgelopen decennia gesneuveld. In 2016 is er 
een begin gemaakt met de herplant van 
exotische boomsoorten die Van Outeren zo’n 
170 jaar geleden aanplantte. Tijdens de 
Boomfeestdag 2016 is een jonge 

tulpenboom, een Liriodendron Tulipifera, 
geplant. Deze Amerikaanse tulpenboom 
stamt uit het oosten van de Verenigde 
Staten. Het is een geschenk van mevrouw 
Lucelle Leemans-van Nispen tot Pannerden, 
van buitenplaats Oostergeest uit Warmond. 
Hiermee is een buitenplaatstraditie van elkaar 
planten en stekken schenken en ruilen in 
herinnering gebracht en voortgezet. 
Verder zijn andere bijzondere bomen en 
coniferen herplant, zoals Amberboom, 
Treurbeuk, Groenblijvende eik (Quercus 
turneri ‘Pseudoturneri’), Japanse ceder 
(Cryptomeria)  en Wierookceder 
(Calocedrus). De struiklaag is aangevuld met 
groepen sierheesters. Hierin zijn ook 
bijzondere soorten opgenomen, zoals de 
Pindakaasboom (Clerodendron), Judasboom 
(Cercis) en Blazenstruik (Caragana). De 
beplanting geeft hiermee weer jaarrond een 
aantrekkelijk parkbeeld op de buitenplaats. 

Herstel paden
De historische paden- en waterstructuren 
zijn zoveel mogelijk hersteld naar de situatie 
van voor 1970 toen de renovatie naar 
wandelpark plaatsvond. Het gaat zowel om 
de paden die tot de hoofdstructuur van de 
historische aanleg behoren, als de kleinere 
slingerpaden. De later toegevoegde paden 
uit de jaren ‘70 en ’80 zijn verwijderd. Het 
landschappelijke karakter van het park wordt 
zo weer beter beleefbaar. Ook het laantje 
naar het koetshuis uit 1909 is opgeknapt. 
Langs het pad zijn opnieuw iepen aangeplant.

Het water op Ter Wadding
Centraal in het park ligt de grote, iets 
slingerende L-vormige vijver. Langs de 
voorzijde (oost) van Ter Wadding ligt de 

 Met een hoogwerker worden de bomen 

verzorgd in de winter van 2016-2017.

 Situatie in het voorjaar van 2018, met de 

herstelde paden; links er van staat de tulpenboom en 

rechts een vleugelnoot. 

 Het herstel van de paden en de aanplant van 

nieuwe bomen in de winter van 2016-2017.

met de Vliet verbonden voorsloot. Aan 
de drie andere zijden loopt een randsloot. 
De noordelijke randsloot heeft de sierlijke 
vorm van een slingerende beek. Water-
beheer is een belangrijk onderdeel van het 
parkbeheer, omdat het waterpeil in drie 
stappen afloopt van voorsloot, L-vormige 
vijver naar randsloot. Voorsloot en vijver 
zijn met elkaar verbonden. Een aantal jaar 
stagneerde de verbinding tussen vijver en 
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randsloot. Hierdoor werd de bij tijden te 
hoge (grond)waterstand een bedreiging voor 
de leefbaarheid van de oude bomen en de 
begaanbaarheid van de paden. Om dit in de 
toekomst te voorkomen is verbinding tussen 
de vijver en de randsloot hersteld. 

Een park om van te genieten
De voormalige nutstuin en bloementuin is 
op basis van het beheerplan weer ingericht 
als een boomgaard en bloementuin. De 
bloementuin wordt een pluktuin. In de 
speeltuin komt een speelkoepel. Om rustig 
van het park te kunnen genieten zijn op de 
mooiste uitzichtpunten zitbanken geplaatst 
met er omheen geurende heesters. Nieuwe 
bruggen bij de ingangen verhogen de 
aantrekkingskracht van het park. 

 Twee ingangen aan de noord- en westzijde zijn 

iets verlegd, zodat ze beter aansluiten bij het histo-

risch verloop van de paden in het park. Het eigen-

tijdse ontwerp van de brugleuningen met spitsbogen 

is geïnspireerd op de historische vormgeving van het 

entreehek aan de Leidseweg. Foto 2018. 

 Op verschillende plekken in het park zijn twee 

typen bankjes geplaatst om te kunnen genieten van 

mooie uitzichten en de natuur. Foto 2018.

  De situatie van het park van Ter Wadding 

in 2015. Het park was dichtgegroeid tot een 

eenvormig bos, waarin de historische afwisseling 

in structuur en beplantingssoorten sterk vervaagd 

was. Het grijze gedeelte ligt op grondgebied van de 

gemeente Leiden.

N

 Het streefbeeld van Ter Wadding (plan 2015). 

Het park heeft weer de variatie in open en besloten 

ruimtes, de slingerende wandelpaden en botanische 

rijkdom die Ter Wadding tot 1970 kenmerkte. 

Hierdoor is Ter Wadding weer beleefbaar als 

bijzondere historische buitenplaats in Voorschoten.

N
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 Schema van de boomgaard met een overzicht van de de aangeplante appel- en peerrasen.

 Enkele voorbeelden van de door Matthieu van Noort getekende appel- en peerrasen.

 peer

 Appel  

 Noord

 Bloemenzoet  Oranje Reinet  Rode ijzerappel  Dantziger Kant
 Bergamotte 

 Rode Jonathan  Rode herfstcalville   Roosappel  Mooi Neeltje

 Zoete pippeling  Calebasse Bosc   Zwijndrechtse wijnpeer  Witte wintercalville

Wat kan je doen op Ter Wadding?
Doe-tips voor kinderen
Over een omgevallen boom lopen

In het park van Ter Wadding liggen bomen. Leuk om 

op te lopen, maar kijk uit: een natte boom is glad. 

Controleer eerst of de stam niet glad is en beschadig 

de beplanting er omheen niet.

In een holle boom kijken

Boomklimmen

Naar bomen kun je kijken, maar je kunt er ook 
in klimmen. Wil je boomklimmen? Dóén 
natuurlijk. Maar lees eerst de klimtips!

• kijk voordat je je voet op een tak zet of hij 
gezond is. Takken zonder schors of met 
paddestoelen erop zijn niet sterk. Dode 
takken kunnen je niet dragen; die breken af!

• blijf dicht met je lichaam bij de stam en klim 
met je gezicht naar de stam. Dicht bij de 
stam kan de boom je het beste dragen.

• klim niet in een natte boom of een boom 
met veel mos. Dat is glad.

• zorg dat je altijd op drie verschillende 
takken steunt: je staat op twee benen en 
een hand houdt een tak vast of je houdt 
je met twee handen vast en staat op een 
been. 

• kijk omhoog en let op waar je je voeten zet, 
maar kijk ook naar beneden. Is dat eng? Ga 
dan weer naar beneden. Ga nooit hoger dan 
je durft. Neem geen risico’s. Je mag best 
een beetje bang zijn, maar niet te veel.

• ben je toch opeens bang? Altijd rustig 
blijven. Neem even pauze. Vertrouw op 
jezelf en op de boom. Je bent toch ook 
boven gekomen? Zo kan je ook weer naar 
beneden!

• wees zuinig op de boom, beschadig hem niet.

Ga naar de boomgaard en de pluktuin
In de zomer bloeien de bloemen in de 
pluktuin. Je mag ze plukken en een 
veldboeket maken. Neem ook een kijkje in 
de boomgaard. Er staan vele verschillende 
soorten appel- en perenbomen. In het najaar 
mag je ze plukken. 

Ga op zoek naar deze boom en kijk erin. Neem je 

zaklamp mee of gebruik de lamp van je mobiele 

telefoon. Wat zie je daar? 

N
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Leidseweg 555

Wandelen op Ter Wadding 
Ontdek de cultuur en de natuur

Bereikbaarheid en openstelling
Het park van Ter Wadding is te betreden 
via de twee ingangen aan het Groene 
Draeckpad: een aan de noordzijde en een 
aan de zuidwestzijde. Aan de zuidzijde van 
het park komt u binnen via het woonerf ‘Ter 
Wadding’. Het park is open van zonsopgang 
tot zonsondergang. 
Wees zuinig op de natuur. Vertrap of maak 
geen planten, bomen of struiken kapot en 
blijf op de paden; laat geen afval achter. 

Zo kan iedereen van Ter Wadding genieten.

Met de fiets
Zet uw fiets aan de noordzijde bij het Groene 
Draeckpad. Bij deze ingang is een fietsen-
stalling. 

Parkeren kunt u aan De Zeven Provinciën, 
ter hoogte van nummer 29. 

Het huis en de directe omgeving daarvan zijn 
niet opengesteld voor publiek. Dat geldt 
ook voor boerderij Bouwlust. Beide panden, 
Leidseweg 555 en 557, zijn alleen zichtbaar 
vanaf de openbare weg. 

Boomgaard

Een nieuwe boomgaard op de plek van de oude 

moestuin. De boomrassen zijn waar mogelijk 

gekozen uit het boek over appel- en peren-

rassen van Matthieu van Noort.

Waterput De harstenen waterput staat nu 

naast het huis, maar stond oorspronkelijk als 

tuinsieraad in het park.

Bomen langs de oever van de vijver

De platanen en de bruine beuk zijn door 

Guillaume van Outeren rond 1845 geplant. Ze 

behoren tot de oudste bomen van Ter Wadding. 

Huis Ter Wadding Het herenhuis uit 1770 is 

gebouwd in opdracht van Willem van Noort. 

Het is in Lodewijk XV-stijl ontworpen en vormt 

het middelpunt van de buitenplaats.  

Bergje Aan de slingerende beek ligt een 

heuveltje, dat een uitzicht bood over de 

weilanden.

De vijver Voor de aanleg van 

de vijver is een middeleeuwse 

kavelsloot gebruikt. De vijver 

kreeg tussen 1770 en 1800 

zijn licht gekromde L-vorm.

Het geheim van Ter Wadding

Deze ronde open plek in het bos is het ‘geheim van Ter 

Wadding’. Het is op oude luchtfoto’s te zien, maar we 

weten niet wat hier gestaan heeft of wat de functie 

ervan was. De open plek is gebruikt als longeercirkel 

om paarden rond te laten lopen.

Koetshuislaantje Deze iepenlaan werd in 1909 

aangelegd, toen het huidige koetshuis werd 

gebouwd.

In dit park deel staan nog enkele exoten, dit 

zijn uitheemse boomsoorten. Sommige zijn 

herplant, zoals Japanse ceder (cryptomeria 

japonica), amberboom (Liquidambar styra-

ciflua), de tulpenboom (Liriodendroidae).

Bouwlust De geschiedenis van boerderij 

Bouwlust, Leidseweg 555, is nauw verbonden 

met Ter Wadding en gaat terug tot de 16de 

eeuw. De boerderij is buiten gebruik en heeft 

een woonfunctie. Het voorhuis is van het einde 

van de 19de eeuw.

Pluktuin De voormalige 

bloementuin is ingericht 

als pluktuin. In de zomer 

mogen hier bloemen 

worden geplukt.

De kauwenboom van Ter Wadding 

Deze dode beuk wordt zo genoemd omdat er 

veel kauwen (vogels) in nestelen.

Insectenhotel Het Insectenhotel is gemaakt om 

insecten, zoals wilde bijen, een broedgelegenheid 

en overwinteringsplek te geven. De takken-

bossen vervullen dezelfde functie, maar dan voor 

egels, vogels en reptielen.
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Afbeelding omslag voorzijde
Jan Elias Kikkert tekende in 1871 dit gezicht op 

Ter Wadding. Tekening in sepia, 27,5 x 39,5 cm 

(Collectie ELO PV088424).

Afbeelding omslag achterzijde

Colofon
Deze uitgave is een initatief van de gemeente 
Voorschoten en kwam mede tot stand met 
steun van de Provincie Zuid-Holland en 
Holland Rijnland. Het is een project van de 
erfgoedtafel Landgoederenzone, net als het 
herstel van het park.

      

Onderzoek: Korneel Aschman erfgoedadvies 
en de gemeente Voorschoten
Tekst: TasT, Korneel Aschman erfgoedadvies 
en de gemeente Voorschoten
Fotografie: Korneel Aschman, Roel van Norel, 
gemeente Voorschoten
Vormgeving: Tast, projecten voor tastbaar 
erfgoed

Uitgave gemeente Voorschoten 

Mei 2018

ISBN 9789491229152

Niets uit deze uitgave mag worden verveel-
voudigd en/of openbaar gemaakt door 
middel van druk, fotokopie, internet of op 
welke wijze dan ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de gemeente 
Voorschoten.

De gemeente Voorschoten heeft getracht 
rechthebbenden van het illustratiemateriaal 
te achterhalen en te vermelden. Mochten 
desondanks personen of instanties van 
mening zijn dat rechten niet zijn gehonoreerd, 
dan kunnen zij contact opnemen met de 
gemeente Voorschoten.

Contact: gemeente Voorschoten
Email: gemeente@Voorschoten.nl
Telefoon: 14071
Gemeente Voorschoten 
Postadres: Postbus 393 
2250 AJ Voorschoten
www.voorschoten.nl

Detail van de voorgevel van Ter Wadding met de 

naam en het bouwjaar in vergulde letters. Foto 

2016.
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In het voorjaar van 2018 is de oplevering van het gerestau-
reerde deel van het park feestelijk gevierd en is dit boekje 
uitgeven. Het bevat een wandelkaart en vele wetenswaar-
digheden over een bijzonder groen rijksmonument.

Ter Wadding is een van de zeldzaam bewaard gebleven 
buitenplaatsen van Voorschoten. Het is het meest noorde-
lijke buiten van de landgoederenzone langs de de Oude Rijn. 
Het kent een rijke geschiedenis, die begon in de 17de-eeuw 
met een tuin om ’s zomers te verblijven. Ter Wadding werd 
een echte buitenplaats met een aantrekkelijk park en fraaie 
gebouwen. Het prachtige landhuis in Lodewijk XV-stijl 
stamt uit 1770. Het landschapspark kwam vanaf 1790 
tot stand. Drie generaties Van Noort leverde hieraan een 
belangrijke bijdrage. De appel- en peersoorten die Matthieu 
van Noort rond 1830 voor zijn boek “Pomologia Batava” 
tekende, zijn nu op Ter Wadding herplant. 

Beleef en ontdek de bijzondere geschiedenis en mooie 
natuur van Ter Wadding.


