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Schuin tegenover Duivenvoorde, tussen Veurseweg en Vliet, langs de sloot op de grens van 
Voorschoten en Leidschendam-Voorburg, verrijst een nieuw, klein wijkje, Haagwijk geheten, 
genoemd naar het voormalige buiten Haagwijk dat hier eens stond. De naam van het voormalige 
buiten is veelzeggend: de Haagse eigenaar nam de wijk uit de drukke stad. 

In 1744 overleed de laatste bewoonster van Haagwijk, waarop de barones van Duivenvoorde het 
buiten kocht en het liet afbreken. Het enige gebouw dat nog resteert uit die tijd en dat inmiddels tot 
Rijksmonument is uitgeroepen, is de tuinmanswoning op Haagwijk 14-16, waarvan alleen nummer 
14 deelneemt aan Open Monumentendag. Ook de vijver, helemaal aan het eind van Haagwijk, waar 
een appartementencomplex wordt gerealiseerd, dateert uit diezelfde tijd. 

Nog niet zo lang geleden is Voorschoten een heel bijzonder wandelpad rijker geworden: het 
Knippolderpad. De ingang van dit pad (dat niet leidt naar de Knipmolen!) bevindt zich ter hoogte 
van Kasteel Duivenvoorde, aan de oostzijde van de Veurseweg. Het pad loopt pal ten zuiden van de 
verbindingssloot tussen de vijver voor Duivenvoorde en de Vliet, die hier met een duiker onder de 
Veurseweg doorgaat. Het eerste deel van dit pad leidt naar de Vliet om vervolgens zuidwaarts af te 
buigen, met de Vliet mee, richting de eeuwenoude vijver van Haagwijk. Vervolgens kunt u langs 
Haagwijk weer richting Veurseweg wandelen, waarbij u bij het begin aan uw linkerhand meteen de 
tuinmanswoning ziet. Deze wandeling biedt de gelegenheid om het nieuwe wijkje te beoordelen. 
Daarbij kunt u zichzelf de vraag stellen of de architect erin geslaagd is, een woonwijk te creëren die 
niet alleen past bij de huidige omgeving maar ook recht doet aan de meer dan 300 jaar oude 
geschiedenis van deze plek. 
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