
strandwal waar ook de Haagse wijken Archipelbuurt, Duinoord, Bomen- en 
Bloemenbuurt liggen. Een stap verder landinwaarts strekt zich de strandwal 
van het Binnenhof en het Haagse Bos uit. Verder naar het noordwesten, 
aan de noordrand van de Duivenvoordse en Veenzijdse Polder, vinden we 
aan de rand van dezelfde strandwal veel boerderijen op één rij liggen, 
waaronder De Raaphorst (11), de boerderij van de familie Oliehoek-Toet 
(12) en in landgoed De Horsten boerderij Raaphorst 4 (7). Aan de 
zuidoostrand van de Duivenvoordse en Veenzijdse Polder lopen twee smalle 
zandige strandwallen. Op de noordelijke wal staat verder noordelijk in 
landgoed De Horsten het 19e-eeuwse Ter Horst, dat teruggaat op een 
middeleeuws slot. Op de zuidelijk strandwal vinden we, nabij station 

Voorschoten, de Catharinahoeve (9). Zuidelijker op dezelfde wal prijkt 
Kasteel Duivenvoorde, een 17e-eeuws kasteel waarin een 13e-eeuwse 

donjon en 15e-eeuws muurwerk zijn opgenomen. De bij het kasteel 
behorende 17e-eeuwse boerderijen Grenshoeve (14) en Kasteel-
hoeve (15) zijn niet op dezelfde strandwal gebouwd, maar op  
de brede strandwal waar Voorschoten en Voorburg op liggen. 

Veenweiden
Ten oosten van deze strandwal begint het derde landschap,  

het Groene Hart. Ooit één groot veengebied, dat in de loop van  
de middeleeuwen werd ontwaterd en ontgonnen. Grote delen van 

deze polders werden in de 17e en 18e eeuw voor de turfwinning 
uitgebaggerd en later weer drooggelegd. Zo ontstond de afwisseling 

van oude middeleeuwse bovenlanden en lagergelegen droogmakerijen. 

Het mondingsgebied van de Oude Rijn 
In het noorden wordt Santvoorde begrensd door de Oude Rijn. Via het 
mondingsgebied drong de zee diep in het achterland door en doorbrak  
het stelsel van parallelle strandwallen. In de middeleeuwen verzandde  
de monding, het mondingsgebied werd ingepolderd. De noordeinden van  
de strandwallen, op de grens van strandwal en zeepolder, bleken een goede 
vestigingsplaats. Zoals bij het Maaldrift en de Ommedijkse Polder, waar  
we aan de strandwalrand de hoeve Nellesteijn (2) en de boerderij van de 
familie Den Hollander (3) vinden. Geen strandwalgrond onder de voeten 
hebben de boerderij van de familie Van Leeuwen (1) in de Zonnevelds-
polder, in de Zuydwijkse Polder de Westerhof (4) en de Zuidhof (5) en  
in de Papenwegse Polder de africhtingsstal van Aubert (6).

Polders en wateringen 
De eerste vermelding van polders in dit gebied dateert van 1504. In die 
eerste tijd gaat het nog om kleine poldertjes. De hoogteverschillen in het 
strandwallenlandschap maakt het lastig het polderwaterpeil naar ieders zin 
te reguleren. In de 17e eeuw ontstaan uit fusies grotere polders, waaronder 
de Ommedijkse Polder (in 1640) en de Ruijgelaanse en Zonneveldspolder 
tussen Valkenburg en Wassenaar, de Zuidwijkse (vóór 1632) en de Papen-
wegse Polder (1615-1626), de grote Duivenvoordse en Veenzijdse Polder 
(1615-1626) alle tussen Wassenaar, Leidschendam en Voorschoten, en de 
Oranjepolder (1673-75), de Starrenburger Polder (1809) en de Knippolder 
(vóór 1814) bij Voorschoten. 
Veenstroompjes als Zijl-, Veen en Dobbewatering zorgden voor afwatering 
op de Oude Rijn.

Over de geschiedenis van de boerderijen is veel te lezen in:  
Robert van Lit en Carla Scheffer, Boerenerfgoed. Het boerderijenboek  
van Voorschoten en Wassenaar. 2006 (TasT) www.tasten.nl.

Duin, Horst en Weide

 Het landschap  
 van Santvoorde

Drie landschappen 
Het werkgebied van Agrarische Natuurvereniging Santvoorde laat zich het 
best beschrijven aan de hand van de dwarsdoorsnede hieronder. Een tocht 
van west naar oost, van de duinen naar het Groene Hart. 

Jonge duinen
Het eerste landschap dat we vanaf het strand landinwaarts doorkruisen zijn 
de Jonge Duinen. Jong in geologisch opzicht. Ze zijn ontstaan vanaf de  
12e eeuw, toen een oprukkende en stormachtige zee de kust deed afkalven. 
De duinen stoven op tot flinke heuvels die later begroeiden met gras, 
struikgewas en in de luwte van de binnenduinrand met bos. 

Strandwallen
Het tweede landschap wordt gevormd door zogeheten strandwallen die 
evenwijdig aan de kustlijn lopen en herinneren aan tijden dat de kust 
oostelijker lag dan nu. Het zijn oude duinruggen die in de loop der tijd  
zijn afgevlakt. Tussen de strandwallen liggen de lagergelegen, vochtiger 
strandvlaktes. De mens vestigde zich bij voorkeur aan de grens van 
strandwal en strandvlakte, op de overgang van droog en nat, zand en veen. 
Het veen en het moerasbos in de strandvlaktes werd in de middeleeuwen 
ontgonnen en ontwaterd om als wei- en hooiland dienst te kunnen doen. 
De strandwallen waren voor een belangrijk deel in gebruik als akkers (de 
zogeheten geesten) en heidevelden. In de 17e, 18e en 19e eeuw gingen 
buitenplaatsen en landgoedbossen meer en meer het beeld bepalen.
De boerderijen liggen vanouds op of aan de randen van de strandwallen.  
Om te beginnen met de smalle strandwal direct ten zuidoosten van de 
binnenduinrand. Daar staat de 17e-eeuwse Blankenhoeve (10). De boerderij 
aan de oprijlaan van landgoed Clingendael (16) ligt op dezelfde brede 

Samenwerking agrarische  
natuur verenigingen 

De Groene Klaver
Deze kaart maakt deel uit van een serie van vier groene kaarten van  
de regio’s van de agrarische natuurverenigingen rond Leiden: Geestgrond  
in het bollengebied, Santvoorde in het duingebied, VANAde in het 
plassen gebied en Wijk en Wouden het weidegebied. Zij werken samen  
in de Groene Klaver. De Groene Klaver zet zich in voor:
✤ Een economisch en ecologisch gezond platteland, door en met boeren;
✤ Een platteland waar boeren en burgers elkaar vinden;
✤ Een platteland waar kinderen leren in en van de natuur;
✤ Behoud van ons agrarisch cultureel erfgoed;
✤ Gezond voedsel en recreatie op ‘loop’afstand;
✤ Een karakteristiek landschap met een toegankelijke natuur.
De Groene Klaver treedt op als aanspreekpunt en partner voor gemeenten, 
provincie, waterschappen en recreatieorganisaties. Ook wordt aan de  
basis nauw samengewerkt met organisaties als Veelzijdig Boerenland  
en LTO Noord.

Meer informatie vindt u op www.degroeneklaver.nl

Agrarische  

Natuur vereniging 

Santvoorde
De Agrarische Natuurvereniging Santvoorde is actief  

in het veenweidegebied tussen Den Haag, Wassenaar, 

Voorburg-Leidschendam, Voorschoten, Leiden, Valkenburg 

en Katwijk.

Wat wil Santvoorde?
✤  Het gebied open en aantrekkelijk houden voor weidevogels.
✤  Natuur- en landschapsbeheer stimuleren waarbij bedrijf, natuur, 

landschap en milieu duurzaam samengaan.
✤  Het agrarisch cultuurlandschap, met waardevolle oude landschaps-

elementen als geriefbosjes, houtwallen, perceelsvormen en bijbehorende 
slotenpatronen in stand houden.

✤  De toegankelijkheid van het gebied voor wandelaars, fietsers en 
kanoërs waar mogelijk vergroten.

✤  Wederzijds begrip tussen boer en burger kweken.
✤  Informatie geven via een ledennieuwsbrief en de website  

www.anv-santvoorde.nl 

Agrarisch natuurbeheer in Santvoorde
Weidevogelbeheer is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de 
Agrarische Natuurvereniging Santvoorde. Het beheer en de bescherming  
van weidevogels is onder te verdelen in 3 fasen: vestiging, broedtijd en 
kuikentijd.Voor elke fase is een weidebeheerspakket ontwikkeld. Deel-
nemende agrariërs kunnen via Santvoorde kiezen voor een passend pakket.

Voor de vestiging van weidevogels is een plas-drasterrein aantrekkelijk 
omdat ze daar kunnen foerageren na terugkeer uit de overwinterings-
gebieden. Vaak kiezen ze daar in de buurt ook hun broedplaats.

In de broedtijd is legselbeheer van groot belang. Nesten worden met  
de werkzaamheden en de beweiding ontzien door gebruik te maken  
van nestbeschermers en nestmarkering. De vrijwillige vogelwacht van 
Santvoorde helpt door het opsporen en beschermen van de nesten.  
Uit onderzoek blijkt dat dit een goed werkende maatregel is.

In de eerste 5 weken zijn de kuikens erg kwetsbaar. Om ze de nodige 
bescherming te kunnen bieden zijn verschillende beheerspakketten 
bedacht. De meest toegepaste in Santvoorde is het pakket waarbij een 
afgesproken rustperiode in acht wordt genomen. In de rustperiode worden 
weidepercelen niet beweid of bewerkt. Dat biedt broedende vogels en  
jonge kuikens optimale kansen.

1   Boerderij van de familie Van Leeuwen 
  Marius en Corrie van Leeuwen, Zonneveldslaan 2,  

2235 SC Valkenburg
✤ Melkveehouderij
Een verborgen hoekje boerenland aan het eind van de Zonneveldslaan  
die doodloopt op het hek van het (inmiddels gesloten) marinevliegkamp 
Valkenburg. De boerderij ligt ingeklemd tussen andere bedrijven, in een 
knusse groene hoek met diverse kleine huisjes. Aan de noordkant opent 
zich een weids uitzicht op het vliegkamp, tot aan de duinen aan de einder. 
Het is een boerderij met 60 koeien en 60 schapen. Een belangrijke basis 
van het bedrijf bestaat uit het twee keer per jaar maaien van maar liefst 
240 ha grasland op het marinekamp. In het weiland staat nog een Duitse 
bunker uit de Tweede Wereldoorlog. Het vliegveld maakte deel uit van  
de Atlantikwall. De Van Leeuwens houden publieksactiviteiten meestal  
in samenwerking met naburige tuinbouwbedrijven zoals Kom in de kas,  
dat om het jaar plaatsvindt.

2 Nellesteijn 
  Annemarie (dochter), Henk (vader) en Nel Nell (moeder), 

Maaldrift 6, 2241 BN Wassenaar, nellesteijn@hotmail.com,  
www.nellesteijn.nl 

✤ Melkveehouderij
✤ Kaasmakerij met winkel, open wo - za 13.00 - 17.00 uur
✤ Excursies (boeken via email)
Weids is het uitzicht hier. Over de Ommedijkse en Zonneveldspolder, over  
de grote open ruimte van het inmiddels gesloten Vliegkamp Valkenburg 
daarachter. Een groene oase binnen de driehoek van Leiden, Valkenburg  
en Wassenaar. Uitnodigend is de entree op de boerderij. Leuk is een bezoek 
aan de kaaswinkel met zijn vele soorten (kruiden)kazen. Het enthousiasme 
waarmee de familie Nell vertelt over de excursies, bijvoorbeeld voor 
basisscholen in de lammertijd, of voor volwassenen door de landerijen. Hoe 
een boerengeriefbosje even verderop in het land samen met vrijwilligers 
van het Instituut voor Natuureducatie (I.V.N.) beheerd wordt. En hoe de 
boerderij via Santvoorde haar steentje bijdraagt aan het weidevogelbeheer. 
En intussen is Nellesteijn gewoon een echt bedrijf, een melkveebedrijf met 
zo’n 70 fokschapen en ruim 100 runderen en jongvee tot twee jaar oud.

3 Kaasboerderij van de familie Den Hollander 
 Aad, Thea en zoon Arnold den Hollander
 Ammonslaantje 40, 2241 BR Wassenaar, t (070) 511 21 39
 a.denhollanderwassenaar@gmail.com 
✤ Melkveehouderij
✤ Kaasmakerij met winkel, open di - za 11.00 - 17.30 uur
✤ Bed & Breakfast t.b.v. ‘Vrienden op de fiets’
In een boerderij uit 1879, even ten noorden van Wassenaar, heeft de  
familie een melkveebedrijf met zo’n 60 koeien en 50 schapen en met een 
eigen kaasmakerij. Sinds 1971 voert Thea den Hollander-van Leeuwen een 
kaaswinkel die in het nabije Wassenaar een zekere faam geniet. Overwogen 
wordt te starten met kinderopvang op de boerderij. Via Santvoorde wordt 
deelgenomen aan vrijwillig weidevogelbeheer in de vorm van nestbescher-
ming en uitgestelde maaidatum.

4 Westerhof 
  Ton en José Westgeest, Rijksstraatweg 275,  

2245 AB Wassenaar, www.agwestgeest.nl
✤ Melkveebedrijf en Roodbontfokkerij (geen publieksactiviteiten)
✤ Vlees te koop bij o.m. keurslagerij Groeneveld (Wassenaar)
Ton Westgeest heeft aan de wieg gestaan van de agrarische natuurvereni-
ging Santvoorde. Hij kent de polder als zijn broekzak, bovendien heeft hij  
weet van de grote wereld buiten de polder. Hij werkte enkele jaren in de 
financiële sector voordat hij de boerderij van zijn vader overnam. Hij heeft 
een passie voor het vak die hij uitdraagt met de fokkerij voor verbeterd 
roodbont: het klassieke roodbonte Maas-, Rijn- en IJsselvee, gekruist met 
een stier van het ouderwetse Brandrode ras. Zijn koeien lopen, als het weer 
het toelaat, dag en nacht buiten. Hij levert zijn melk aan de zuivelfabriek 
Cono waar de Beemsterkaas gemaakt wordt. Het vlees vindt zijn weg naar 
de enige Wassenaarse keurslager Groeneveld. 
Uitgewogen boeren is zijn devies: korte lijnen, zonder tussenhandel, 
minder mest (dankzij de keuze voor het roodbonte vee) en spaarzaam 
gebruik van kunstmest. Westgeest organiseert geen publieksactiviteiten; 
“de mensen genieten al van het mooie rode vee in de wei, van het lekkere 
vlees en van de heerlijke kaas uit de Zuidwijkse en Papenwegse Polder.”

5 Zuidhof 
  Rinus en Els Bos, Rijksstraatweg 269, 2245 AB Wassenaar,  

t (070) 511 48 24, m.bos.jr@kpnplanet.nl 
✤ Melkveebedrijf
✤ Excursie op afspraak (scholen maart - april)
✤ paardrijlessen
“Ik kom nu al zo veel jaren langs deze boerderij met zijn monumentale 
gevel. Ik had nooit gedacht daar zo’n enorme bedrijvigheid achter schuil 
kon gaan.” Het was een opmerking van een bezoeker op een Open 

Monumentendag die Rinus en Els Bos aangenaam heeft getroffen.  
Hij vertelt graag en met grote toewijding over zijn boerderij – een flink 
bedrijf met zo’n 140 melk- en kalfkoeien (melk en vlees), 100 stuks 
jongvee en 90 fokschapen, Texelaars. En over zijn visie op boeren. Optimali-
seren is zijn parool. Hij heeft gekozen voor melklevering aan de fabriek de 
Cono waar de Beemsterkaas wordt gemaakt. “Maar dan moet je je koeien  
's zomers op de dag in de wei laten grazen. Dat is belangrijk voor de 
vetzuren die deze kaas zijn eigen smaak geven.” Rinus heeft een voorliefde 
voor roodbont M.R.IJ.(Maas, Rijn en IJsselvee), ook wel dubbeldoelkoeien 
genoemd, dat wil zeggen koeien met iets meer body, soms met een vleugje 
melktypisch red Holsteiner. 
De landerijen liggen verspreid over de polders. Het land direct bij de 
boerderij wordt intensiever gebruikt dan de verder weg gelegen kavels,  
ten oosten van de Veenwatering. Westelijk deel worden de nesten van de 
weidevogels beschermd, oostelijk daarvan geldt een uitgestelde maaidatum. 
Het is hard werken op het boerenbedrijf. Toch doet boerderij Zuidhof graag 
mee aan bepaalde evenementen als een Open Monumentendag. Op afspraak 
kan er voor bezoekers een excursie worden georganiseerd. Bezoeken van 
scholen in de schapentijd (maart-april) mogelijk.

6 Instructie- en africhtstal Aubert
  Mw. Hélene Aubert, Nieuwe Weg 6, 2253 NA Voorschoten,  

www.africhtingsstalaubert.nl 
✤  accommodatie voor dressuurpaarden
✤  bezoek op afspraak via website
Een uit de hand gelopen hobby. Zo typeert Hélene Aubert haar paarden-
dressuurstal in de Papenwegse Polder. Het begon op enkele perceeltjes, 
stukje bij beetje gekocht in familieverband. De bedoening groeide uit tot 
een ruitersportcentrum waar dressuur paarden worden gefokt en op het 
hoogste niveau gedresseerd wordt.
Waar mogelijk tot Grand Prixniveau. Probleempaarden zijn hier aan het 
goede adres, nerveuze paarden als de befaamde MR.X die in de jaren tachtig 
zilver haalde op de Europese kampioenschappen. De voorbeeldig ingerichte 
instructie- en africhtstal met IST-Bedrijfs veiligheidscertificaat heeft vier 
van de maximaal vijf sterren die de Federatie van Nederlandse Ruitersport-
centra toekent.Ook wordt op driesterrenniveau aan ‘eventing’ gedaan.  
Deze richting bestaat uit de onderdelen dressuurrijden, springen en 
cross-country.
Aubert gaat het niet alleen om de paarden. Veel zorg en liefde is er ook 
voor de natuur in de polder, voor de weidevogels met name. Er wordt via 
Santvoorde meegedaan met vrijwillig weidevogel beheer.

7 Boerderij Raaphorst 4
 Familie van der Laan, Raaphorst 4. 2245 BA Wassenaar
✤  melkveehouderij (geen publieksactiviteiten)
Deze boerderij ligt midden in het Koninklijk landgoed De Horsten,  
op een mooie plek op de rand van bos en weiland. Hier stond vroeger  
een 18e-eeuwse hoeve die in de Tweede Wereldoorlog verwoest werd.  
Peter van der Laan werkt hier samen met zijn zoon en schoondochter  
in een melkveebedrijf dat actief zijn bijdrage levert aan het vrijwillig 
weidevogelbeheer.

8 De Halve Heerlijkheid 
  Aad en Renée Zonneveld,  

Papelaan west 232, 2254 AL Voorschoten
✤  fok en opfok van graasdieren (geen publieksactiviteiten)
Boerderij De Halve Heerlijkheid is oorspronkelijk een melkveehouderij-
bedrijf, familiebezit sedert 1806. Tegenwoordig is het bedrijf gespecia-
liseerd in de fok en opfok van graasdieren. Er is veel aandacht voor 
dierenwelzijn. Natuurbeheer neemt een belangrijke plaats in, speciaal 
gericht op weidevogels.

9 Catharinahoeve 
  Familie Van Vliet, Papelaan west 97, 2254 AH Voorschoten, 

maschavanvliet@casema.nl
✤  melkveebedrijf
✤  De Huisstal, winkel voor wooncadeautjes en kleine meubelen,  

open zaterdag 11.00 - 16.00 uur.
Menig treinreiziger kent de Catharinahoeve – die boerderij bij station 
Voorschoten. Een sfeervol erf met rode beuken. Het hoofdgebouw brandde 
in 1916 af en werd nog hetzelfde jaar in monumentale allure herbouwd.  
De naastgelegen stal stamt uit de 18e eeuw. In de Catharinahoeve boert nu 
de vierde generatie Van Vliet, sinds 1890. Een brede opzet van het agrarisch 
bedrijf zit de Van Vliets vanouds in het bloed. De voorouders van Freek en 
Piet-Hein van Vliet richtten zich op de kazerij, niet alleen met melk van 
eigen erf, maar ook van veel andere boeren. De Leidse kazen van Van Vliet 
waren een begrip, niet alleen op de Leidse markt, maar tot in Indië aan 
toe. Het huidige melkveebedrijf telt zo’n 150 stuks vee. De 70 ha land 
liggen heel gunstig, aaneengesloten rond de boerderij. Dat voorkomt  
gerij met koeien tussen verspreid liggende percelen en maakt het mogelijk 
dat de koeien veel buiten in de wei zijn. 
De Huisstal is een winkel voor woonaccessoires en kleine meubels, 
opgericht door Mascha van Vliet-Zuyderduin, de vrouw van Piet-Hein.  
In 2010 werd de eerste Voorschotense Farm Fair met 1.600 bezoekers  
een succes.
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 Waterstaatswerken
 in Santvoorde

De Landscheiding 
Het belangrijkste historische waterstaatswerk in het werkgebied van 
Santvoorde is de Landscheiding tussen de Hoogheemraadschappen van 
Rijnland en Delfland. Deze kade werd in de 13e eeuw opgeworpen door 
Delfland ter kering van het overtollig nat uit Rijnland, dat door dicht-
stuiven van de monding van de Oude Rijn met grote wateroverlast was 
komen te kampen.

Molens en gemalen
✤  Stevenshofjesmolen 
  Grondzeiler, gebouwd in 1797, ligt aan de zuidrand van de Leidse wijk 

Stevenshof. 
✤  Zuidwijkse molen onder Wassenaar
  Grondzeiler aan de Veenwatering, even ten zuiden van de buitenplaats 

Zuydwyck, bemaalde de Kleine Zuidwijkse Polder. 
✤  Gemaal Duivenvoordse en Veenzijdse Polder
  Gemaal de Vereeniging is in 1877 gesticht voor de bemaling van de 

polders Duivenvoorde, De Fluit, Raaphorst en de Veenzijdse Polder,  
later gefuseerd tot de Duivenvoordse en Veenzijdse Polder. 

✤  Knipmolen onder Voorschoten 
  Grondzeiler langs de Vliet, tegenover Kasteel Duivenvoorde. Bouwjaar 

1813. De bemaling vindt op vrijwillige basis plaats. Knipmolen en 
Knippolder zijn vernoemd naar een voormalige herberg en hoefsmederij 
die stonden bij een ‘knijp’, een vernauwing in de Vliet.

Het Pact van Duivenvoorde

Het grondgebied van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten 
en Wassenaar kenmerkt zich door een unieke opeenvolging van land-
schappen, van de duinen tot het Groene Hart: Duin, Horst & Weide.  
Er is een grote verscheidenheid aan bijzonder cultureel erfgoed: buiten-
plaatsen en landgoederen, kerken, molens, verdedigingswerken. Er zijn 
prachtige groengebieden met tientallen boerderijen waarvan de geschiede-
nis vaak tot honderden jaren teruggaat. Het open polderlandschap kent 
een rijke agrarische traditie met gelukkig nog vele moderne agrarische 
bedrijven.

Het Pact van Duivenvoorde betreft de samenwerking van deze drie 
gemeenten gericht op het behoud en de versterking van de bijzondere 
kwaliteiten van het gebied, deel uitmakend van de Rijksbufferzone  
Den Haag – Leiden – Zoetermeer. De gemeenten willen gezamenlijk zorg 
dragen voor het ondersteunen van op uitvoering gerichte projecten, 
voorlichting en communicatie en de belangenbehartiging naar andere 
organisaties.

Colofon
De vier groene kaarten zijn een initiatief van  

Stichting Land van Wijk en Wouden. Mede mogelijk 

gemaakt door een subsidie van het Europees  

Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling,  

Provincie Zuid-Holland en gemeente Leiden.  

De kaarten zijn met de grootste zorg gemaakt.  

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Uitgave  Stichting Land van Wijk en Wouden

 info@landvanwijkenwouden.nl  

 www.landvanwijkenwouden.nl

Tekst  ANV Santvoorde, met bijdrage van  

Steven van Schuppen (achtergrond-

teksten ANV Santvoorde)©

Foto’s  Jan Visser©, José Knepflé©,  

Joost Bouwmeester©

Cartografie Cartographics, Heemskerk

Ontwerp Dialoog Grafisch Ontwerp, Boskoop

Oplage 20.000 – mei 2011

  Verkrijgbaar bij boerderijen, VVV’s  

en de gemeentehuizen in de regio.

Kijk ook op www.LekkerWegRondLeiden.nl

 

Ervaar het groene land van 

Duin, Horst en Weide

 Agrarische Natuurvereniging

Santvoorde

 G R O E N E  K A A R T
fietsknooppunten | wandelen | kanoën

paardrijden | streekproducten
eten, drinken & overnachten

Deze kaart maakt deel uit van een serie  
van vier groene kaarten rond Leiden.

Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling: Europa 
investeert in zijn platteland



10 Blankenhoeve 
 M. Heystek, Buurtweg 40, 2244 AE Wassenaar
✤  Paardenpension en manege (geen publieksactiviteiten)
Een plaatje van een boerderij uit 1672 (!). Niet voor niets inspireerde  
de oude gevel de bekende illustrator Cornelis Jetses voor een illustratie  
in een schoolboekje van de Haagse onderwijsvernieuwer Jan Ligthart.  
De Blankenhoeve vormde oorspronkelijk een onderdeel van het landgoed 
Blankenburgh. Wie van huis Blankenburg naar de Buurtweg loopt, passeert 
op korte afstand twee venig-drassige strandvlaktes en twee zandige 
strandwallen. De eerste strandwal is heel smal en weinig uitgesproken. 
Hierover voert een zijweg naar de Blankenhoeve – gebouwd op het zand  
om droge voeten te houden. Na de strandwal wordt het weiland dras.  
Daar stroomt de Kaswetering, de afwatering van een venige strandvlakte. 
Dicht bij de Buurtweg staan nog twee bescheiden landarbeidershuisje.  
Maar die bescheidenheid verkeert weer snel in rijkdom zodra we omhoog 
lopen naar de beboste strandwal aan de rand waarvan de Buurtweg loopt. 
De Blankenhoeve is al geruime tijd een boerderij in ruste. Marinus Heystek 
verkocht zijn melkquota al zo’n kwart eeuw geleden en bestemde de oude 
boerderij tot paardenpension. Over enkele jaren houdt dat ook op, als de 
pacht afloopt en de gronden natuurgebied worden. Door het opzetten van 
het waterpeil worden de weilanden langs de Kaswetering nu al drassiger.

11 De Raaphorst 
  Peter en Lucia Bogaards, Raaphorstlaan 18, 2245 BG Wassenaar, 

info@deraaphorst.nl, www.deraaphorst.nl 
✤  Melkveebedrijf
✤  Bed & Breakfast (reserveren via email)
Cornelis Jan van der Oudermeulen, opperstalmeester van koning Willem III, 
liet deze boerderij herbouwen tot het monumentale bouwwerk zoals we dat 
nu kennen. In 1876, het jaar dat Van der Oudermeulen ook de start gaf 
voor de bouw van kasteel Oud-Wassenaar. Een hofstede van stand dus, deze 
Raaphorst, opgetrokken in de charmante bouwtrant van de late 19e eeuw, 
met daklijsten uitgevoerd in decoratief zaagwerk en een ‘engelenraam’  
in de voorgevel: een boograam geflankeerd door twee smallere vensters.  
In zo’n hoeve van stand hoort een bed & breakfast van stand. In de 
opkamer natuurlijk, de mooie kamer van het huis, gelegen boven de grote 
kelder van de oude boerderij van vóór 1876. Het mag dan van oorsprong 
een voorname boerderij zijn, de sfeer is informeel en gemoedelijk. Daar 
zorgt Lucia Bogaards wel voor, de hartelijke vrouw des huizes. Zij begon in 
2010 de sfeervolle accommodatie die inmiddels veel bezoekers trekt. Ook 
uit het buitenland, want het internationale Den Haag is nergens ver weg. 
Naast het hoofdgebouw staat de al even monumentale wagenschuur.  
Peter en Lucia spelen met de gedachte deze ruimte een multifunctionele 
bestemming te geven. En er staan nog meer schuren op het erf van  
De Raaphorst, ook moderne schuren. Want bovenal is de Raaphorst een 
eigentijds landbouwbedrijf met zo’n 100 stuks roodbont vee. Een bedrijf 
ook met ruimte voor agrarisch natuurbeheer.

12 Boerderij familie Oliehoek-Toet 
  Gerard en Sandra Oliehoek-Toet, Raaphorstlaan 20,  

2245 BJ Wassenaar, t (070) 511 3854, olieh010@planet.nl,  
www.zorgboerderijoliehoek.nl

✤  Lakenvelder-veehouderij
✤  Zorgboerderij, kinderfeestjes, schoolexcursies
✤  Bedrijfsuitjes
✤  Te bezoeken op afspraak
Lakenvelders zie je steeds vaker. Rood- en zwartbonte koeien met een 
brede witte baan in het midden (het laken), het bont aan weerszijden,  
bij kop en staart. Als je ze in Wassenaar tegenkomt, is de kans groot dat 
het dieren van Gerard Oliehoek zijn. Bij kasteel Oud Wassenaar bijvoor-
beeld, of in de weilanden rond landgoed Rust en Vreugd en het WAVO-park. 
Zichtkoeien in zichtgroen? Ja, ze zien er mooi uit in het landschap, maar 
het zijn toch gewoon echte werkkoeien, alleen wat kleiner dan de bekende 
zwartbonte Holsteiners, wat makkelijker in de omgang, en daarom goed 
geschikt voor de zorgboerderij van Sandra. Gerard begon in 1998 met 
Lakenvelders en werd in 2009 officieel fokcentrum voor Lakenvelders met 
een eigen stamboekstier. 
Sandra begon in 2005 met de zorgboerderij voor mensen met een ver-
standelijke en/of fysieke beperking en mensen met psychische klachten. 
Essentieel daarbij is dat het bedrijf kleinschalig blijft en warm van sfeer.  
De entourage en de aanpak is daar helemaal op ingesteld. Naast de 
Lakenvelders zijn er 70 fokschapen met rassen als Texelaars, Zwartbles  
en Dassenkop. Er is pluimvee, waaronder het... Lakenvelder hoen.  
Agrarisch natuurbeheer past helemaal in deze filosofie, met weidevogel-  
en sloot kantenbeheer.

13 Pluymestein 
  Arthur Alkemade, Laan van Pluymestein 36,  

2245 CM Wassenaar
✤  Melkveehouderij (geen publieksactiviteiten)
Laan van Pluymestein: één van die doodlopende zijweggetjes van de 
Rijksstraatweg. Op de plek van de 15e-eeuwse hoeve stond aan het eind 

van de 19e eeuw slechts een landarbeidershuisje, woonstee van de 
veehouder Alkemade. Tegenwoordig boert hier de vierde generatie  
Alkemade. Nu in een ruime boerderij die hier in 1907 in opdracht van  
de ‘kasteelheer’ van De Wittenburg werd neergezet. Heden ten dage  
is Pluymestein een modern melkveebedrijf met ruim 100 zwartbonte 
Holsteiner koeien met een uitgesproken hoge melkgift. Op gezette tijden 
worden via het ministerie van LNV buitenlandse delegaties ontvangen. 
Arthur Alkemade ziet alles, is vergroeid met de natuur van de polder,  
vooral met de weidevogels. Hij doet aan vrijwillig weidevogelbeheer.  
Een derde van zijn land pacht hij van Staatsbosbeheer – één stuk in het 
weidevogelreservaatsgebied ten westen van de Schenk, een kleiner stuk  
in het botanisch reservaat ten oosten daarvan. Vóór alles wil Alkemade zich 
inzetten voor het behoud van Duivenvoordse en Veenzijdse Polder, één van 
de laatste gave strandwallenlandschappen. “We moeten steeds alert blijven, 
want anders zijn we hem kwijt voordat we er erg in hebben.”

14 Grenshoeve
 A. van de Marel, Veurseweg 350, 2252 AJ Voorschoten
✤  Melkveehouderij (geen publieksactiviteiten)
De Grenshoeve en de naburige Kasteelhoeve zijn vanouds twee pacht-
boerderijen van Kasteel Duivenvoorde. Evenals zijn buurman is de  
Grenshoeve een heel oude boerderij. Belangrijke onderdelen stammen  
uit de 17e en 18e eeuw. Stemmig is het erf met zijn moestuin, boomgaard  
en boombeplanting. De monumentale beukenlaan langs de Kasteelhoeve 
vormt een verbinding met het kasteelbos van Duivenvoorde.
Heden ten dage is hier een middelgrote melkveehouderij met rood-  
en zwartbont rundvee gevestigd. Er is een neventak met schapen.  
Via Santvoorde wordt meegedaan aan vrijwillige weidevogelbescherming.  
Het bedrijf gaat als het goed is in 2011 verhuizen naar de Duivenvoordse 
en Veenzijdse Polder. De heer Johan Kriege is bedrijfsleider en contact-
persoon.

15 Kasteelhoeve 
  Leo en Marjo Duivenvoorden, Veurseweg 348,  

2252 AJ Voorschoten, www.boerderijdekasteelhoeve.nl
✤  Melkveebedrijf met melkrobot
✤  Paardenpensionstalling
✤  Kinderfeestjes en rondleidingen
✤  Te bezoeken op afspraak via website
De Kasteelhoeve ligt verscholen in het groen, vanaf de Veurseweg  
nauwelijks te zien, vlak tegen het kasteelbos van Duivenvoorde aan.  
Op de monumentale 17e-eeuwse boerderij wordt sinds 1927 door de familie 
Van Santen geboerd. De huidige boerin Marjo, een Van Santen, trouwde  
met Leo Duivenvoorden, een toepasselijke naam op deze plek. Een plek  
met geschiedenis, niet alleen van eeuwen her, maar ook uit de Tweede 
Wereldoorlog bijvoorbeeld, toen in het kasteelbos V2’s, Duitse raketten, 
opgeslagen waren.
De Kasteelhoeve is volop in bedrijf, met zo’n 130 stuks vee op circa  
60 hectare. Een deel van het land ligt direct bij de boerderij, nabij  
kasteel Duivenvoorde. Aan de overkant van de spoorlijn, in het gebied  
van Staatsbosbeheer, heeft Leo ook land, tussen de Schenk en het spoor.  
Daar geldt een uitgestelde maaidatum. Bepaalde percelen worden niet 
beweid, daar wordt alleen gehooid.
In de lommerrijke entourage rond de boerderij is het goed toeven.  
Er worden tal van publieksactiviteiten georganiseerd, zoals rondleidingen 
op het melkveebedrijf voor basisscholen en volwassenen en kinderfeestjes 
met ritjes op de pony of de ponykar, spelen in de hooiberg, knutselen en 
pannenkoeken eten. De ontvangstruimte op zolder kan gebruikt worden 
voor workshops en vergaderingen.

16 Boerderij Clingendael
  Aad Kleyweg en zoon Marcel, Clingendael 5, 2597 VH Den Haag
✤ Melkveehouderij
✤  Stadsboerderij, open ma, do, vr 10.00 - 12.00 uur, wo 14.00 - 16.00 uur;  

gesloten in juni en op zon- en feestdagen
De boerderij aan de oprijlaan van landgoed Clingendael is als stadsboerderij 
bekend bij jong en oud. Vooral de verse eieren zijn in trek. Minder bekend 
is dat deze boerderij niet alleen stadsboerderij is, maar dat het ook een 
melkveebedrijf herbergt. Een bedrijf met een bijzondere geschiedenis.  
Aad Kleyweg begon als melkrijder. Op zijn achttiende pachtte hij zijn eerste 
weiland, naast Huis ten Bosch. Later kwamen daar vier en half hectare bij 
in de Duivenvoordse en Veenzijde Polder, vlak tegen de Landscheiding aan. 
Hij woonde in die tijd op een nabijgelegen flat. In de polder stond de 
schuur, nu gelegen op het volkstuinterrein. Stukje bij beetje kwamen er 
stukjes land bij, zoals bij landgoed Reigersbergen en de wijk Marlot, en 
verspreide percelen op landgoed Clingendael. Alles bij elkaar zijn er nu  
zo’n 45 koeien en 80 schapen. Aad heeft het bedrijf samen met zijn zoon 
Marcel, die er nog een loonwerkersbedrijf naast heeft met vooral werk in  
de grond-, weg- en wegenbouw. Begin jaren tachtig werd Aad Kleyweg 
‘stadsboer’ op Clingendael. Het educatieve werk pakte hij met plezier op. 
Het ligt hem goed en geeft nog altijd veel voldoening. Een boer midden  
in de stad, op een statig landgoed.


